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SAMENVATTING 

Overeenkomstig artikel 7septies, §1, van de elektriciteitswet, dient de netbeheerder de 

werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring voor te leggen aan de CREG.  

Deze ontwerpbeslissing heeft betrekking op het voorstel van Elia betreffende de 

werkingsregels voor de strategische reserve, dat de CREG op 9 mei 2014 ontving. 

Over het voorstel van de werkingsregels en over onderhavige ontwerpbeslissing wordt een 

raadpleging georganiseerd door de CREG. 

De CREG keurt het voorstel van Elia voor de werkingsregels betreffende de strategische 

reserve goed mits één aanpassing van het voorstel. 
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna 

“CREG”) onderzoekt in deze beslissing, met toepassing van artikel 7septies, §1, van de wet 

van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna “de 

elektriciteitswet”) het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna “Elia”) betreffende 

de werkingsregels van de strategische reserve. De werkingsregels van de strategische 

reserve dienen, overeenkomstig artikel 7septies, §1, van de elektriciteitswet, door de 

netbeheerder ter goedkeuring worden voorgelegd aan de CREG. 

Op 28 april 2014 ontving de CREG van Elia per e-mail een voorstel van werkingsregels. Op 

29 april 2014 ontving de CREG een schrijven van Elia, gedateerd op 28 april 2014, met als 

bijlage het voorstel van werkingsregels (dat reeds op 28 april 2014 elektronisch naar de 

CREG werd verstuurd). Na overleg tussen Elia en de CREG werd overeengekomen om 

tegemoet te komen aan bepaalde bekommernissen van de CREG en een nieuwe versie van 

voorstel van werkingsregels aan de CREG te bezorgen. Op 9 mei 2014 ontving de CREG 

een nieuw voorstel van werkingsregels (hierna “het voorstel van werkingsregels”). 

Onderhavige beslissing heeft dan ook betrekking op dit laatste voorstel van Elia.  

De beslissing bestaat uit vier delen. Een eerste deel beschrijft kort de context waarin de 

strategische reserve wordt aangelegd. Het tweede deel geeft de antecedenten weer. In het 

derde deel analyseert de CREG het voorstel van werkingsregels. Het vierde deel omvat de 

eigenlijke beslissing. 

De begeleidende brief van Elia van 9 mei 2014 en het voorstel bij deze brief worden als 

bijlage aan onderhavige beslissing toegevoegd. 

Deze ontwerpbeslissing werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG via een 

schriftelijke procedure die aanvatte op vrijdag 9 mei 2014 en beëindigd werd op maandag 12 

mei 2014. 
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I. CONTEXT 

1. Als laatste stap in de uitvoering van het “Plan Wathelet” dat op 5 juli 2013 door de 

regering werd aangenomen, voorziet de wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de 

elektriciteitswet1 de invoering van een mechanisme van strategische reserves (hierna “wet 

van 26 maart 2014”). De strategische reserves hebben tot doel een bepaald niveau van 

bevoorradingszekerheid in elektriciteit te garanderen tijdens de winterperiodes. 

2. Artikel 7septies, van de elektriciteitswet bepaalt met betrekking tot de 

werkingsregels het volgende :  

“§ 1. De netbeheerder maakt de werkingsregels van de strategische reserve aan de 
commissie voor goedkeuring over. In deze werkingsregels worden onder meer de 
indicatoren gepreciseerd die in overweging worden genomen om een tekortsituatie 
vast te stellen, alsook de beginselen met betrekking tot de activering door de 
netbeheerder van de strategische reserves. De netbeheerder publiceert de 
goedgekeurde regels op zijn website, ten laatste op de dag van aanvang van de 
procedure voorzien in artikel 7quinquies. 

  § 2. De werkingsregels van de strategische reserve garanderen het passend 
gedrag van de marktspelers, teneinde tekortsituaties te vermijden. 

  Deze regels garanderen eveneens dat het deel van de gecontracteerde capaciteit 
in de strategische reserve dat betrekking heeft op de productie, enkel door de 
netbeheerder kan worden geactiveerd. 

  De werkingsregels strekken ertoe de interferenties van de strategische reserve met 
de werking van de gekoppelde elektriciteitsmarkten zoveel mogelijk te beperken. 

  Gedifferentieerde werkingsregels kunnen worden toegestaan teneinde de 
vaststelling van meerdere percelen toe te laten, voor zover omstandig gemotiveerde 
technische vereisten dit opleggen in het kader van de procedure bedoeld in artikel 
7quinquies.” 

3. Volgens de overeengekomen kalender (zie randnummer 5), dient de CREG een 

eindbeslissing te nemen over het voorstel van de werkingsregels tegen uiterlijk 6 juni 2014.  

  

                                                
1
 Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, B.S. van 1 april 2014 
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II. ANTECEDENTEN 

4. Anticiperend op de invoering van een mechanisme van strategische reserves heeft 

Elia in februari 2014 binnen de Elia Users’ Group een “Implementation of Strategic Reserves 

Taskforce” opgericht (hierna “ISR-TF”). Het doel van de ISR-TF is om marktpartijen te 

informeren en te raadplegen over diverse aspecten van de strategische reserves. Alle 

informatie met betrekking tot de activiteiten binnen de ISR-TF werd gepubliceerd op de 

website van Elia. Tussen 17 februari 2014 en 16 april 2014 kwam de ISR-TF vier keer 

samen. 

5. Met het oog op de vaststelling van een overgangskalender voor 2014 die voorziet in 

de implementering van de verschillende stappen voorzien in de artikelen 7bis tot 7septies 

van de Elektriciteitswet, werd op 3 februari 2014 een vergadering georganiseerd tussen de 

Algemene Directie Energie, Elia en de CREG. Deze planning, die mag afwijken van de in de 

wet vastgestelde termijnen, werd overeenkomstig artikel 6, §2, van de wet van 26 maart 

2014 gepubliceerd op de websites van de netbeheerder en van de CREG op 24 maart 

20142. 

6. Met het oog op het opstellen van de werkingsregels vonden tussen 7 februari 2014 

en 28 maart 2014 meerdere vergaderingen plaats tussen Elia en de CREG. 

7. Op 20 maart 2014 voltooide Elia de analyse met betrekking tot de 

bevoorradingszekerheid voor de komende winter, overeenkomstig artikel 7bis, §1, van de 

elektriciteitswet. Op 2 april 2014 werd het advies van de Algemene Directie Energie, zoals 

bedoeld in art. 7ter van de elektriciteitswet, gefinaliseerd.  

8. Overeenkomstig artikel 7quater van de elektriciteitswet, gaf de heer M. Wathelet, 

Staatsecretaris voor Energie, Leefmilieu, Mobiliteit en Staatshervorming, bij Ministerieel 

Besluit van 3 april 2014, instructie aan Elia om een strategische reserve aan te leggen voor 

een periode van drie jaar vanaf 1 november 2014 en voor een volume van 800 MW. De 

offertes inzake vraagbeheer worden, volgens artikel 1, §2, van het voornoemde ministerieel 

besluit, echter voor een periode van één jaar gecontracteerd. 

Deze instructie werd samen met de analyse van Elia en het advies van de Algemene Directie 

Energie (zie randnummer 7) gepubliceerd op de website van de Algemene Directie Energie. 

                                                
2
 Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt werd immers reeds op 13 maart 2014 in de plenaire vergadering van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. 
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9. Artikel 7quinquies, §1, van de elektriciteitswet stelt dat de netbeheerder na 

raadpleging van de netgebruikers, van de CREG en van de Algemene Directie Energie de 

proceduremodaliteiten voor de aanleg van de strategische reserves dient te bepalen. De 

CREG heeft in het kader van deze raadpleging gereageerd op het ontwerp van Elia voor de 

procedureregels voor de aanleg van strategische reserves3. Op 30 april 2014 publiceerde 

Elia op haar website de definitieve procedure voor aanleg van strategische reserve geldig 

voor de aanbesteding in 2014. 

10. Op 28 april 2014 ontving de CREG van Elia een elektronische versie van een 

voorstel van werkingsregels. Op 29 april 2014 volgde per drager een schrijven van Elia, met 

als bijlage dit voorstel van werkingsregels. 

De kalender voor de implementering van de strategische reserves voorzag weliswaar dat de 

werkingsregels op 25 april 2014 zouden worden overgemaakt aan de CREG ter 

goedkeuring, maar de CREG had zich op 25 april 2014 tijdens een vergadering met Elia 

akkoord verklaard met een verschuiving van deze deadline naar 28 april 2014 zonder dat dit 

de verdere planning zou beïnvloeden.  

Gelet op de diverse bedenkingen en opmerkingen van de CREG over dit voorstel en gezien 

het risico voor de bevoorradingszekerheid waarmee het Belgische systeem dreigt 

geconfronteerd te worden in de winter van 2014-2015 en gezien de wil van de betrokken 

partijen om de overeengekomen kalender voor de implementering van de strategische 

reserve te blijven respecteren, heeft de CREG ingestemd om een nieuwe versie van het 

voorstel te analyseren en hierover een beslissing te nemen zonder dat dit de termijnen 

vastgesteld in de overeengekomen kalender beïnvloeden. Op 9 mei 2014 ontving de CREG 

een nieuw voorstel van werkingsregels van Elia. Onderhavige beslissing heeft betrekking op 

dit voorstel. 

                                                
3
 Zie nota (Z)140424-CDC-1327 over het ontwerp van de proceduremodaliteiten voor de aanleg van 

de strategische reserves van 24 april 2014, http://www.creg.info/pdf/Diversen/Z1327NL.pdf. 

http://www.creg.info/pdf/Diversen/Z1327NL.pdf
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III. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

III.1 Voorafgaande opmerkingen 

11. In het voorstel van de werkingsregels wordt soms gerefereerd naar de instructie die 

Elia ontvangen heeft bij Ministerieel Besluit van 3 april 2014. Deze beslissing heeft geen 

betrekking op de bepalingen die uitdrukkelijk werden overgenomen uit het Ministerieel 

Besluit van 3 april 2014. 

12. ELIA heeft in de aanloop van de instelling van een mechanisme van strategische 

reserves reeds pro-actief een werkgroep heeft opgericht binnen de Elia Users’ Group, 

namelijk de ISR-TF, die over diverse aspecten van de strategische reserves reeds overleg 

en uitwisseling van  standpunten heeft mogelijk gemaakt. De CREG benadrukt het belang 

van dit overleg en wenst Elia aan te moedigen om met het oog op de toekomstige evoluties 

van het mechanisme van de strategische reserve dit platform verder te gebruiken.  

13. De feedback die werd gegeven in het kader van de ISR-TF had niet enkel 

betrekking op de procedureregels, waarover Elia overeenkomstig art. 7quinquies, §1, van de 

elektriciteitswet onder meer de netgebruikers diende te raadplegen, maar ook over 

verschillende werkingsregels. Daarnaast heeft de CREG op diverse aspecten die werden 

behandeld tijdens de bilaterale vergaderingen met Elia, eveneens een aantal opmerkingen 

mondeling geformuleerd. Hierdoor heeft Elia in het voorstel van werkingsregels reeds 

rekening kunnen houden met diverse opmerkingen van zowel de leden van de ISR-TF als 

van de CREG. Gezien het voorliggende voorstel van werkingsregels een aantal nieuwe 

elementen bevat die nog niet werden besproken op de ISR-TF meent de CREG dat een 

raadpleging over het voorstel van werkingsregels en over de onderhavige ontwerpbeslissing 

aangewezen is. Bovendien laat deze openbare raadpleging ook toe om reacties te 

ontvangen van partijen die niet deelnamen aan de ISR-TF. 

14. De CREG stelt vast dat er verwezen wordt naar het “Strategic Reserve Market 

Segment” van Belpex dat nog gedefinieerd dient te worden in een wijziging van de Belpex 

marktreglement. Hoewel het initiatief om een wijziging van het BELPEX marktreglement voor 

te stellen bij BELPEX zelf ligt, spoort de CREG Elia aan om de te nemen stappen actief op te 

volgen gezien deze wijzigingen pas van kracht zijn na de goedkeuring, overeenkomstig 
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artikel 7, §2, van het koninklijk besluit van 20 oktober 20054, door de Minister, na advies van 

de CREG en van de FSMA. 

III.2 Analyse 

15. Bij het ontwerpen van de producten voor strategische reserve werd gebruik gemaakt 

van de ervaring die Elia verkregen heeft in het kader van onder meer het mechanisme voor 

de compensatie van de kwartieronevenwichten en de CIPU-contracten voor producenten. 

Gezien de zeer krappe timing waarbinnen het mechanisme voor de strategische reserve 

diende uitgewerkt te worden, is de CREG van mening dat het voorstel van Elia om de 

strategische op te bouwen met een product “SGR” dat geleverd wordt door productie en een 

product “SDR” dat geleverd wordt door vraagbeheer, voor de werkingsregels voor de 

aanbesteding in 2014 gerechtvaardigd is. De CREG is echter van mening dat de producten 

voor strategische reserve zo veel mogelijk dienen afgestemd te worden op de verwachte 

noden aan strategische reserve en dat er voor een bepaalde behoefte aan strategische 

reserve zo min mogelijk onderscheid dient te bestaan tussen deze geleverd door productie 

en deze geleverd door vraagbeheer. De CREG meent dan ook dat, met het oog op de 

toekomstige werkingsregels (vanaf 2015), Elia de mogelijkheden dient te onderzoeken om te 

komen tot een differentiatie van de producten op het vlak van de bijdrage die ze kunnen 

leveren aan de strategische reserve (bij voorbeeld op basis van de activeringsduur, de 

frequentie van het aantal activeringen, …). Voor elke productcategorie, kan er, indien nodig, 

een onderscheid gemaakt worden voor de levering via vraagbeheer of via productie.  

16. In hoofdstuk 6.2.3. betreffende de vergoeding voor de activeringskosten voor SGR 

wordt voor de bepaling van de parameters van de activeringskosten verwezen naar de 

CIPU-contracten. De CREG spreekt zich in onderhavige beslissing niet uit over deze 

parameters. Deze beslissing kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een 

goedkeuring van een gedeeltelijke inhoud van het CIPU-contract.  

17. Op het einde van 6.4.2. wordt de “menselijke evaluatie” geciteerd. De CREG meent 

dat er minstens een ex-post motivering dient te worden gegeven voor de beslissingen van 

Elia. De CREG zal dit dan ook in het kader van de monitoring van het gebruik van de 

strategische reserve opvolgen. 

                                                
4
 Koninklijk besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een 

Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken. 
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18. Het hoofdstuk 7 beschrijft aspecten van transparantie en informatie van de markt. 

De CREG is van mening dat Elia ook voldoende informatie ex-ante dient te verstrekken over 

de mogelijke activering van de strategische reserves. Daarom vraagt de CREG dat bij elke 

notificatie aan de houders van strategische reserve, ook de markt in reële tijd wordt ingelicht 

van de -per definitie- ernstige situatie waarin het Belgische systeem dreigt te verkeren. 

Daarom dient Elia elke notificatie ook mee te delen aan de markt met vermelding van de 

volumes.  

19. In hoofdstuk 7.1. , tweede streepje, stelt Elia voor om de indicatoren met betrekking 

tot de marginale prijs van de geactiveerde Balancing Middelen tijdens de kwartieren waarbij 

de strategische reserve geactiveerd werd, niet meer zichtbaar te maken op bepaalde 

tabellen op hun website, teneinde mogelijke verwarring te vermijden. De CREG meent dat de 

gebruikers van de bedoelde informatie wellicht een goede kennis hebben van de diverse 

aspecten in het kader van de Balancing en schat bijgevolg de kans op verwarring bij deze 

gebruikers laag in. De CREG gaat niet akkoord met het weglaten van deze gegevens en 

ijvert voor een maximale transparantie. De CREG vraagt Elia om in plaats van de informatie 

te verminderen, een bijkomende informatie aan de markt ter beschikking te stellen door één 

kolom in de tabel bij te voegen die de impact van de strategische reserve weergeeft. 

20. Het hoofdstuk 8 beschrijft de monitoring en de gegevensoverdracht naar de CREG 

toe naar aanleiding van de invoering van de strategische reserve. Elia stelt voor om de 

gegevens die maandelijks worden overgemaakt in het kader van de monitoring betreffende 

het mechanisme voor de compensatie van kwartieronevenwichten aan te vullen met : 

- De beschikbaarheid van het vermogen aan strategische reserve per type 

(SGR/SDR); 

- De monitoring van de geactiveerde volumes (met onderscheid tussen SDR en 

SGR, tussen levering aan Belpex SRM en deze geïnjecteerd in de Belgische 

regelzone) 

De CREG zal het gebruik van de strategische reserve door Elia nauwgezet opvolgen met in 

het biizonder aandacht voor de correcte toepassing van de werkingsregels en de 

doeltreffendheid van de werkinsgsregels. Met betrekking tot de gegevens die maandelijks 

zullen worden overgemaakt aan de CREG, zal de CREG in de eerstkomende maanden 

overleg plegen met Elia, teneinde de modaliteiten van deze gegevensoverdracht verder uit te 

werken. 
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Tenslotte wenst de CREG ook onverwijld door Elia op de hoogte gebracht te worden van de 

aangekondigde onbeschikbaarheden aan strategische reserve omwille van geplande 

uitdienstneming van SGR (zie 5.2.5. in het voorstel van werkingsregels).   

IV. BESLISSING 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en in 

het bijzonder artikel 7septies, §1, 

Gelet op het voorstel van werkingsregels ontvangen van Elia op 9 mei 2014;  

Gelet op de korte termijnen die door Elia, de Algemene Directie Energie en de CREG 

werden overeengekomen bij het opstellen van de overgangskalender voor 2014 inzake 

implementering van de strategische reserve, teneinde tegen 1 november 2014 te kunnen 

beschikken over een strategische reserve; 

Gelet op de onzekerheid inzake de beschikbaarheid van de kernreactoren Doel3 en Tihange 

2 voor de komende winterperiode; 

Gelet op de kritische situatie waarin het Belgische systeem hierdoor dreigt te verkeren 

tijdens de komende winterperiode;  

Gelet op de analyse van het voorstel van de werkingsregels; 

Beslist de CREG het voorstel van werkingsregels goed te keuren, mits rekening gehouden 

wordt met de opmerking in randnummer 19 betreffende de informatie naar de markt. 

Deze beslissing is enkel geldig voor de werkingsregels voor de aanleg van strategische 

reserve in het kader van de aanleg van de strategische reserve in 2014.  
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De CREG vraagt Elia om voor het voorstel van de werkingsregels voor de aanbesteding in 

2015 de werkingsregels te laten evolueren en meer bepaald op het vlak van : 

-  de ontwikkeling van producten met korte termijn activatie en lange termijn 

activatie die voor zowel productie als vraag toegankelijk zijn zoals besproken in 

randnummer 15. 

- de mogelijke deelname van de vraag aangesloten op het distributienet. 

 

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

 

 

 

                         

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 

 


