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1 Inleiding 

De ontwerpbeslissing (B)1598 van de CREG met betrekking tot het voorstel van Elia 
System Operator (hierna: “Elia”), aangaande de Werkingsregels van de strategische 
reserve, betreft een goedkeuringsbeslissing mits enkele aanpassingen ter verduidelijking of 
wijziging. Bovendien bevat de ontwerpbeslissing ook een aantal algemene aanbevelingen 

en suggesties voor de toekomstige ontwikkeling van de regels en producten.  

Het voorgelegde document betreft het formele antwoord van Elia op de openbare 
raadpleging die door de CREG wordt georganiseerd aangaande deze ontwerpbeslissing 
(B)1598. Het antwoord van Elia beoogt in de eerste plaats om alle specifieke vragen ter 
verduidelijking en aanpassing te beantwoorden die een voorwaarde vormen voor de 
goedkeuring van de ingediende Werkingsregels. 

Elia neemt ook nota van de algemene vragen met betrekking tot toekomstige 

ontwikkelingen en geeft in deze bijdrage enkele suggesties. 

2 Voorafgaande opmerkingen  

Randnummer 12 en 14 

Elia heeft alle inhoudelijke wijzigingen van de Werkingsregels toegelicht tijdens de 

vergaderingen van de Task Force Implementation Strategic Reserves. Wanneer dit 
mogelijk was werd bovendien een voorstel voor de tekstuele aanpassingen in de 
Werkingsregels op de slides vermeld (e.g. aanpassingen met betrekking tot NEMOs en de 
actualisatie van de parameters van de bevoorradingszekerheidsstudie). Elia verwijst 
hiervoor dan ook naar de slides van de drie laatste vergaderingen, zoals gepubliceerd op 
de website. Andere zaken die geen aanpassingen aan het design van het product 
vereisten, maar eerder een toelichting beoogden, werden toegelicht maar niet tekstueel 

uitgeschreven (e.g. transparantie, inwerkingtreding en duur, actualisatie aan definities van 
balanceringsproducten). 

Elia wenst ook te benadrukken dat zij over de verschillende jaren de publicatie van 

informatie aangaande reële activaties en testactivaties, alsook de interactie met de 
elektriciteitsmarkt, heeft uitgebreid. Dit om de transparantie van de Strategische Reserve 
in het algemeen te verbeteren. 

Randnummer 13 

Elia heeft tegelijk met de publicatie van de Werkingsregels voor winterperiode 2016/17 het 
CIPU contract gepubliceerd op haar website1. Dit is gebeurd om tegenmoet te komen aan 
randnummer 22 van de CREG beslissing 1494 aangaande de vorige versie van de 
Werkingsregels, i.e. voor winterperiode 2016/17.  

Dit wordt vermeld in de Werkingsregels bij de definitie van het CIPU Contract (§2.1). 

Tevens heeft Elia een Annex 3 toegevoegd aan de Werkingsregels, waarbij de referenties 
worden overgenomen naar brandstofprijzen en CO2-prijzen die gebruikt worden in het 
CIPU contract. 

3 NEMOs  

Randnummer 17 

Elia komt tegemoet aan de opmerking en het voorstel van de CREG en zal de definitie van 
NEMO overnemen uit de aangehaalde Verordening 2015/1222: 

 „benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO)”: een entiteit die door de 

bevoegde autoriteit is aangewezen om taken uit te voeren met betrekking tot 

eenvormige day-ahead- of eenvormige intradaykoppeling; 

Bovendien zal Elia enkele andere definities met betrekking tot NEMOs afstemmen op deze 
Verordening (e.g. “order”).  

                                                           
1
 http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/ondersteunende-diensten/coordinatie-van-de-productie  

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/ondersteunende-diensten/coordinatie-van-de-productie
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Randnummer 18 

Elia komt tegemoet aan de opmerking van de CREG en zal sectie 6.4.1 van de 
Werkingsregels herschrijven om de werking van de “economic trigger” in een context met 
meerdere NEMOs te verduidelijken. Dit zal gebeuren aan de hand van een overzicht van de 
voorwaarden waaraan een NEMO die een SRM wenst in te richten moet voldoen, alsook 
een overzicht van de minimale voorwaarden van een SRM segment. Behoudens enkele 

kleinere aanpassingen om de tekst consistent te maken, stelt Elia voor om volgend 
tekstvoorstel op te nemen in de finale versie van de Werkingsregels:  

“Elke NEMO kan vrijwillig een Strategisch Reserve Marktsegment (SRM) inrichten, i.e. een 
marktsegment binnen een NEMO waarin een volume aan Strategische Reserve (SR 
volume) aangeboden kan worden, mits deze aan de algemene opgelegde bepalingen van 
ELIA voldoet. Deze worden bilateraal contractueel vastgelegd tussen de betreffende NEMO 
en ELIA. Een lijst met de NEMOs met een dergelijk contract wordt gepubliceerd op de 

website van ELIA. 

 De NEMO verbindt zich ertoe om na Matching van de Eenvormige Day-

aheadkoppeling bij een Clearingprijs die gelijk is aan de maximale clearingprijs, 
zoals bepaald in Artikel 41 van Verordening 2015/1222, het totale volume van niet 
Gematchte Kooporders2 die zijn geplaatst aan een prijs die gelijk is aan de 
Maximale Clearingprijs te communiceren aan ELIA.  

 Wanneer ELIA een positief volume van niet Gematchte Kooporders verkrijgt van 

tenminste één van de NEMOs, en dit overeenkomt met het resultaat van het 
Prijskoppelingsalgorithme voor de Belgische biedingszone, vindt er een detectie 
van een “economic trigger” plaats, die aanleiding zal geven tot de opening van de 
SRM van de NEMOs die een positief volume aan niet Gematchte Kooporders 
doorgegeven hebben. 

 De identificatie van een “economic trigger” gebeurt echter niet wanneer deze 

situatie plaatsvindt gedurende een ontkoppeling van de DAM van één van de 
NEMOs in de Belgische regelzone. Ontkoppeling van een DAM is een situatie 
waarbij de NEMO’s DAM niet gekoppeld is met andere day-ahead markten. Dit is 
een situatie waarbij het algoritme voor prijskoppeling met andere day-ahead 

markten geen resultaten oplevert voor deze DAM (bv. door IT problemen).  

 Na identificatie van een “economic trigger” zal ELIA een SR volume ter beschikking 
stellen aan iedere SRM. Dit SR volume wordt bepaald aan de hand van een pro-

rata allocatie van de beschikbare Strategische Reserve op basis van het door 
iedere NEMO doorgegeven volume van niet Gematchte Kooporders. Het SR volume 
per SRM is begrensd door het door de desbetreffende NEMO doorgegeven volume. 
Het totale SR volume dat ELIA ter beschikking stelt is begrensd door het 
beschikbare volume zoals vóór de Eenvormige Day-aheadkoppeling gepubliceerd 
wordt op de website van ELIA. Deze volumes geven de beschikbare strategische 
reserve per uur die ELIA ter beschikking heeft voor de uren van de volgende dag3.  

 Iedere NEMO met een SRM zal het totale volume van niet Gematchte Kooporders 
die zijn geplaatst aan een prijs die gelijk is aan de Maximale Clearingprijs 
repliceren in het marktsegment SRM van dezelfde NEMO. Deze replicatie zal de 
enige mogelijke manier zijn om Kooporders te plaatsen op de SRM.  

 Iedere NEMO zal het SR volume dat het van ELIA ter beschikking krijgt, in de mate 
van het mogelijke, toewijzen op een manier die voldoet aan de Kooporders op haar 

SRM. Als het SR volume dat ELIA beschikbaar stelt onvoldoende is om aan de 
volledige vraag op de SRM te voldoen, zal de NEMO het toegewezen SR volume pro 
rata de individuele kooporders op haar SRM verdelen. Alle transacties op dit 
marktsegment gebeuren tegen de Maximale Clearingprijs.  

 Elk door ELIA aan de NEMOs te leveren volume voor een gegeven periode en 
toegewezen door een NEMO in zijn marktsegment SRM, is vast en zal altijd 
geactiveerd worden.” 

                                                           
2 Kooporders onderworpen aan uitzonderlijke uitvoeringsvoorwaarden (e.g. blok orders) kunnen van dit 
volume worden uitgesloten omwille van technische redenen. 
3Rekening houdend met de technische beperkingen zoals de Warm up- en de Ramp up-tijden van de SGR-

centrales en het moment waarop de eerste notificatie door Elia voor de volgende dag kan plaatsvinden. 

Bijvoorbeeld het vermogen dat aan de NEMOs ter beschikking wordt gesteld voor een SGR-centrale waarvan 

de opstarttijden 9 uur bedragen, zal 0 MW tussen 0 en 3 uur 's morgens op dag D zijn, rekening houdend 

met een notificatie om 18u of later op DA. 
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Bovendien zal Elia ook de gebruikte definities in paragraaf §2.1 actualiseren aan de hand 

van de definities uit Verordening 2015/1222, met name: 

o „prijskoppelingsalgoritme”: het algoritme dat bij eenvormige day-aheadkoppeling 

wordt gebruikt om simultaan orders te matchen en zone overschrijdende capaciteit 
toe te wijzen; 

o „eenvormige day-aheadkoppeling”: het veilingsproces waarbij ingezamelde orders 
worden gematcht en zone overschrijdende capaciteit wordt toegewezen, simultaan 
voor verschillende biedzones in de day-aheadmarkt; 

o „clearingprijs”: de prijs die is bepaald door op de elektriciteitsmarkt de hoogste 
aanvaarde verkooporder en de laagste aanvaarde kooporder te matchen; 

o „gematchte orders”: alle koop- en verkooporders, gematcht via het 
prijskoppelingsalgoritme of het continumatchingalgoritme; 

o „order”: de door een marktdeelnemer tot uitdrukking gebrachte intentie om 

energie of capaciteit onder specifieke uitvoeringsvoorwaarden te kopen of te 
verkopen; 

o „prijskoppelingsalgoritme”: het algoritme dat bij eenvormige day-aheadkoppeling 
wordt gebruikt om simultaan orders te matchen en zone overschrijdende capaciteit 
toe te wijzen; 

4 Actualisering van de parameters in Sectie 4.2.3 

Randnummer 19 

Elia komt tegemoet aan de opmerking van de CREG door onderstaand een additionele 
verduidelijking te geven: 

A. Activatievoorwaarden SGR  

Elia vermeldt in de Werkingsregels expliciet dat de beschikbaarheidscritieria afgeleid zijn 

van het scenario “Sensitivity with the absence of 2 nuclear units in Belgium” uit hoofdstuk 

6.2.2.4 van de “Bevoorradingszekerheidsstudie voor België” van november 2016. 
Daarenboven verzorgde Elia de noodzakelijke toelichting aangaande deze keuze in de Task 
Force van 1 december 2016 (cfr. slides op de website van Elia). 

Gezien er in totaal 15 scenario’s en sensitiviteiten zijn in de bevoorradingszekerheidstudie 
is het niet wenselijk voor de leesbaarheid van de studie om alle resultaten van elk scenario 
te publiceren in het rapport. Daarentegen, om tegemoet te komen aan de vraag voor 
maximale transparantie, voegt Elia in bijlage 1 van dit antwoord de resultaten toe van de 

scenario’s dewelke weerhouden zijn voor de Werkingsregels en dewelke nog niet 
gepubliceerd werden in de bevoorradingszekerheidstudie. Het betreft aldus de resultaten 
van de “Sensitivity with the absence of 2 nuclear units in Belgium”. Op die manier kunnen 
de markspelers het verband leggen tussen de resultaten en de activatievoorwaarden in de 
Werkingsregels.  

Elia bevestigt de observatie van de CREG aangaande frequentere activaties met kortere 

duurtijd, in vergelijking met de resultaten van de vorige bevoorradingszekerheidsstudie. 

Dit is te verklaren doordat voor de huidige Werkingsregels een minder extreem scenario 
dan vorig jaar (geen Doel 1,2,3 en geen Tihange 2) wordt gebruikt. In minder extreme 
scenario’s worden lange activaties (bijvoorbeeld over de middag en avondpiek) eerder 
vervangen door twee kortere activaties (bijvoorbeeld enkel ochtend en avondpiek). Dit 
wordt visueel weergegeven in bijlage 2.  

B. Equivalentiefactor SDR 

Ook voor de equivalentiefactor SDR vermeldt Elia expliciet in de Werkingsregels dat de 
resultaten afgeleid zijn van het scenario “Sensitivity with the absence of 2 nuclear units in 
Belgium” uit hoofdstuk 6.2.2.4 van de “Bevoorradingszekerheidsstudie voor België”. De 
resultaten, alsook de motivatie voor het gebruikte scenario werden ook toegelicht tijdens 
de Task Force van 1 december 2016 (cfr. slides op de website van Elia).  

De resultaten aangaande de equivalentiefactor zijn volgens Elia te specifiek om expliciet te 

behandelen in de bevoorradingszekerheidsstudie. Elia wenst daarom te verwijzen naar 

bijlage 1 van de Werkingsregels, die de methodologie voor de berekening van 
equivalentiefactor toelicht, alsook de relevante slide van de Task Force (1 december 2016, 
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slide 10)4, die de LOLE toont voor verschillende SDR/SGR combinaties, en toelaat de 

equivalentiefactor te berekenen.  

C. Verwachte activaties 

De verwachte activaties zijn gebaseerd op de “Base case” uit hoofdstuk 6.1 van de 
“Bevoorradingszekerheidsstudie voor België” van november 2016 (Figuur 103, 114 en 
116), waarvoor alle resultaten werden gepubliceerd in de studie zelf. Daarenboven 
verzorgde Elia de noodzakelijke motivering voor deze keuze in de Task Force van 1 

december 2016.  

Randnummer 21 

Elia verwijst in de Werkingsregels expliciet dat de beschikbaarheidscritieria afgeleid zijn 
van het scenario “Sensitivity with the absence of 2 nuclear units in Belgium” uit hoofdstuk 
6.2.2.4 van de “Bevoorradingszekerheidsstudie voor België” van november 2016. 
Daarenboven gaf Elia ook een additionele toelichting tijdens de Task Force van 1 december 

2016 aangaande het verband tussen de studie en de resultaten. 

Om tegemoet te komen aan de vraag tot verduidelijking van de CREG, herneemt Elia in dit 
antwoord de belangrijkste elementen: 

 De methodologie vertrekt van de gemiddelde beschikbare marge, beschreven in 
§6.1.1.3 van de bevoorradingszekerheidstudie, alsook gevisualiseerd aan de hand 
van de zogenoemde heat map in Figuur 107. De gemiddelde beschikbare marge 
geeft, voor een bepaald scenario, de MW die nog beschikbaar zijn per uur van de 

Winterperiode nadat aan de vraag voldaan is in ieder van de 400 simulaties. Deze 
figuur voor het gebruikte scenario wordt ook weergeven in bijlage 3 van dit 
antwoord. Het is duidelijk dat een lagere beschikbare marge leidt tot een hoger 
risico op schaarste. 

 De lineaire interpolatie van deze heat map wordt in concreto gebruikt door de 
hoogste marge te koppelen met een 0% beschikbaarheid, en de laagste marge te 

koppelen met een 100% beschikbaarheid. Dit zal lineair geïnterpoleerd worden om 
per uur de verwachte beschikbaarheid te berekenen.  

 Een kalibratie gebeurt bovendien om de uren te groeperen in periodes. Dit is 
noodzakelijk om de werking van de certificatietool te verzekeren (te veel periodes 
lijden tot lange rekentijden; tevens kunnen ook toevallige onbeschikbaarheden 
onnodig doorwegen in de certificatie bij te kleine periodes). Ten einde hiermee 
rekening te houden worden de beschikbaarheden afgerond tot veelvouden van 

10% en worden de periodes gegroepeerd om categorieën van redelijke grootte te 
verkrijgen met dezelfde percentuele waarden. Dit resulteert vervolgens in de 
percentages zoals vermeld in de Werkingsregels. In de Task Force werd hiervan 
een voorbeeld gegeven voor een dinsdag. 

Randnummer 22 

Elia komt tegemoet aan de opmerking van de CREG en stelt voor om dit als volgt aan te 

passen (de vet gemarkeerde tekst wordt toegevoegd): 

“Het Beschikbaarheidspercentage van Rref voor een gespecificeerde periode in Tabel 1, 

𝐴𝑣𝑅𝑎𝑡𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑(𝑅𝑟𝑒𝑓), uitgedrukt in % van het Vermogen Rref, wordt gedefinieerd als het 

percentage Rref dat gemiddeld beschikbaar is voor alle uren h van een gegeven periode 

“period”. De periode horende bij het beschikbaarheidspercentage komt overeen 
met de maand, weergegeven door de rij, en het uur op iedere type dag (werkdag, 
zaterdag, zondag en wettelijk erkende feestdag) weergegeven door de kolom van 
de tabel. Het gemiddelde houdt enkel rekening met het beschikbare vermogen lager dan 
of gelijk aan Rref. Het wordt als volgt berekend: …” 

Randnummer 23 

Elia heeft het mechanisme aangaande het beschikbaarheidscriterium tijdens de uren 
waarop de day-ahead prijs hoog is voorgesteld tijdens de Task Force van 2 december 2015 
(zie slides en verslag beschikbaar op de Elia website). Elia heeft tijdens deze presentatie, 
of later, geen opmerkingen ontvangen over de hoogte van deze drempel. 

                                                           
4
 http://www.elia.be/nl/users-group/Werkgroep-balancing/TF_Strategic_Reserves_Implementation/Agenda  

http://www.elia.be/nl/users-group/Werkgroep-balancing/TF_Strategic_Reserves_Implementation/Agenda
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Elia meent dat een zekere drempel noodzakelijk is om te vermijden dat toevallige 

vraagvariaties onterecht gereduceerd worden tijdens de certificatie. Deze drempel is niet 

statistisch bepaald, wat verklaard werd door de beperkte ervaring van de beschikbaarheid 
van de SDR tijdens periodes met hoge Belpex prijzen. 

Elia staat ter beschikking voor het bespreken van enig ander concreet cijfer of 
methodologie ter bepaling ervan.  

Randnummer 24 

Elia zal de gevraagde aanpassing doorvoeren. Om een succesvolle implementatie te 
waarborgen op korte tijd (deze aanpassing dient in de certificatietool opgenomen te 
worden), zal een gelijkaardige methode als het Belpex criterium gevolgd worden. 
Onderstaande toevoeging wordt voorzien in Sectie 5.3.1 (de vet gemarkeerde tekst wordt 
toegevoegd): 

2. Beschikbaarheidscriterium tijdens de uren met hoge marktprijs: 

Als de relatieve consumptievermindering van de SDR-Eenheid in vergelijking met een 

referentieconsumptie, berekend volgens dezelfde principes als de Baseline-methode 
beschreven in §6.3.1, tijdens alle uren j waarin de DAM-prijs van een NEMO in België ≥ 
150 €/MWh, of de prijs voor een positieve onbalans ≥ 150 €/MWh, gemiddeld meer 
dan 20% bedraagt, wordt het maximale SDR-Referentievermogen dat resulteert uit de 
eerste stap hierboven proportioneel aangepast. 

5 Voorwaarden voor SDR-offertes  

Randnummer 25 en 26 

Het beschrijven van de technische condities voor submetering is niet het onderwerp van de 
Werkingsregels. Deze criteria voor submetering op distributieniveau zijn daarentegen wel 
het onderwerp van de Procedure van Aanleg (momenteel onder publieke consulatie5) en 

worden beschreven in §4.3 “Requirements for DSO Submetering Delivery Points”.  

Deze verwijzing gebeurd reeds expliciet in de Werkingsregels (§5.3.1): “De kandidaten 
voor de levering van SDR kunnen offertes indienen op basis van installaties die voldoen 
aan de voorwaarden die precies en volledig beschreven worden in de Procedure voor 
Aanleg. Die laatste volgen, onder andere, de volgende principes…” 

Elia meent dat de vraag in randnummer 26 van de CREG enkel betrekking kan hebben op 

de Procedure van Aanleg.  

Randnummer 27 

Elia komt tegemoet aan deze opmerking. ICH/R3DP kan inderdaad verwijderd worden uit 
deze voetnoot aangezien deze producten in 2018 niet meer zullen bestaan. Daarenboven 
kunnen R3flex, R3std en Bidladder nu nog niet gecombineerd worden, dus overbodig om 
deze te vermelden in deze paragraaf. Bijgevolg zal de voetnoot er als volgt uitzien: 

 “Als het design van de Ondersteunende Dienst R1 non-CIPU evolueert, zullen de eventuele 
mogelijkheden en modaliteiten om dit product te combineren met SDR voor 2017/18 

aangepast worden en opgenomen worden in de documenten van de aanbesteding voor elk 
van de producten. Dit sluit de mogelijkheid van meerjarige contracten voor SDR echter 
niet uit. De vernoemde ondersteunende dienst kan wel evolueren en ELIA kan op het 
moment van het schrijven van de Werkingsregels zich niet uitspreken over mogelijke 
combinaties in een gemeenschappelijk toegangspunt na winter 2017/18. Als bijvoorbeeld 

een afleverpunt in 2017 een contract heeft voor een ondersteunde dienst die kan worden 
gecombineerd met een SDR-contract voor 2017, kan deze dus theoretisch worden 
gecontracteerd voor SDR voor drie winter periodes tot 2020. Als het contract voor de 
ondersteunende dienst in 2018 veranderd zodat er geen combinatie meer mogelijk is met 
SDR, zal dat afleverpunt niet kunnen participeren in een nieuwe aanbesteding van de 
ondersteunende dienst zolang het onderwerp is van een SDR contract.” 

                                                           
5
 http://www.elia.be/en/about-elia/publications/Public-Consultation 

http://www.elia.be/en/about-elia/publications/Public-Consultation
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Randnummer 28 

Elia merkt op dat er in de paragraaf waarnaar de CREG verwijst (punt 5.3.1, nr.3) geen 
sprake is van ‘Elk toegangspunt’. Daarentegen wordt wel gesproken over ‘Elk 
leveringspunt’. In de veronderstelling dat de CREG hiernaar verwijst, stelt Elia voor om 
tegemoet te komen aan de opmerking door de Werkingsregels als volgt aan te passen (de 
vet gemarkeerde tekst werd aangepast): 

“Geen enkel Leveringspunt dat deelneemt aan SDR DROP TO mag deelnemen aan SDR 
DROP BY en omgekeerd;” 

6 Implementatie van eindbeslissing 1494 

Randnummer 30 

Elia komt tegemoet aan deze opmerking en zal dit herformuleren als volgt: 

§6.2.4 “Voor elke activatie ongeacht of het gaat om een reële activatie of een 

testactivatie berekent ELIA…” 

§6.3.4 “Bovendien, in geval van een reële activatie, of een testactivatie op 
initiatief van ELIA, zullen, na analyse en bespreking…” 

Elia wenst echter op te merken dat, tijdens een reële activatie steeds dezelfde criteria en 
penaliteiten van toepassing zijn als bij een testactivatie op initiatief van Elia.  

Randnummer 31 

CREG refereert naar Randnummer 34 in haar beslissing 1494: “Een definitie van “meting 

geassocieerd met een Leveringspunt in een CDS” werd in de Werkingsregels toegevoegd, 
waarbij de meting uitgevoerd wordt door de CDS Beheerder. De CREG begrijpt dat er om 

pragmatische redenen kan gekozen worden om de bestaande meters binnen een CDS 
(Closed Distribution System) te gebruiken voor de meting van de geleverde SDR-dienst. 
De CREG meent evenwel dat de specificaties waaraan deze meters moeten voldoen, 
duidelijk en transparant gekend dienen te zijn. Het valt uit de Werkingsregels niet duidelijk 

af te leiden hoe ELIA de effectieve levering van de SDR dienst binnen een CDS zal kunnen 
verifiëren.” 

Dit verwijst naar de definitie in §2.1 van de Werkingsregels: “Meting geassocieerd met een 

Leveringspunt in een CDS: kwartiermeting van de elektrische energie, die wordt gebruikt 
voor de meting van de geleverde (SDR-)dienst en die daarvoor dient te beantwoorden aan 
de voorwaarden beschreven in de Procedure voor Aanleg. De meting wordt uitgevoerd via 
een meter of een geheel van meters die door de CDS Beheerder gebruikt worden in het 
kader van zijn facturatieverplichtingen met betrekking tot een Toegangspunt in zijn CDS.” 

Elia is reeds tegemoetgekomen aan deze opmerking, aangezien dit uitvoerig wordt 
beschreven in de Procedure voor Aanleg onder Paragraaf 4.2. Dit document is bovendien 

momenteel voorwerp van een publieke consultatie6.  

Randnummer 32 

Elia komt tegemoet aan deze opmerking en zal de definitie vervangen door de definitie uit 
Verordening 1348/2014 (REMIT) over te nemen: 

“Productie-eenheid”: een faciliteit voor de opwekking van elektriciteit, 

bestaande uit één enkele opwekkingseenheid of uit een samenstel van 

opwekkingseenheden;  

Randnummer 33 en 34 

Elia heeft in de Werkingsregels voor 2016/17, volgende op Randnummer 61 en 62 van de 
CREG Beslissing 1492, de gevraagde aanpassingen aangebracht ten aanzien van de criteria 

voor penaliteiten aangaande SGR. Dit betrof (1) het gelijkstellen van de criteria voor 
testen op initiatief van de Leverancier met testen op initiatief van Elia (deze komen ook 
overeen met de criteria van een reële activatie) en (2) het introduceren van de Pmax als 
additioneel testcriteria voor het testen van de Ramp-up.  

                                                           
6
 http://www.elia.be/en/about-elia/publications/Public-Consultation  

http://www.elia.be/en/about-elia/publications/Public-Consultation
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Samengevat zijn er momenteel twee criteria, hier “Start and Control” en “Energy” 

genoemd, met specifieke penaliteiten: 

A. Criteria “Start and Control”: “In geval de opstart niet lukt binnen de contractueel 
bepaalde termijnen, met andere woorden, als de SGR-centrale het niveau van zijn 
beschikbare Pmin of Pmax, of een vooropgestelde waarde tussen deze Pmin en Pmax, 
niet heeft bereikt binnen de contractuele termijnen na bevestiging door ELIA om over 
te gaan naar de Ramp-up, zal een forfaitaire penaliteit gelijk aan 3 dagen 

Reservatievergoeding toegepast worden. Indien de opstart niet met succes plaatsvindt 
binnen de contractueel bepaalde termijn zal de centrale daarenboven worden 
beschouwd als onbeschikbaar totdat de SGR-leverancier, met behulp van tests, kan 
bewijzen dat hij binnen deze termijnen kan opstarten (§6.2.4).” 

Elia wenst haar opmerking uit de vorige consultatie te herhalen, namelijk dat dit 
testcriteria de incentive tot vrijwillige testen wegneemt. Tevens kunnen er ongewenste 
effecten uit voortvloeien, met name doordat SGR-eenheden als volledig onbeschikbaar 

worden beschouwd wanneer niet aan het criteria voldaan werd. 

Dit zou tot gevolg hebben dat de volledige capaciteit van deze eenheid niet 

beschikbaar is voor een reële activatie totdat een nieuwe test het tegendeel 
bewijst, zelfs indien de eenheid in staat is om een deel (tussen Pmin en Pmax) 
van het gecontracteerde vermogen te leveren. Dit kan geenszins de bedoeling 
zijn en Elia zou daarom willen voorstellen dit criteria te verduidelijken door de 
paragraaf op te splitsen in twee subcriteria: 

 Subcriteria “Missed Start”:  “In geval de opstart niet lukt binnen de contractueel 
bepaalde termijnen, met andere woorden, als de SGR-centrale het niveau van 
zijn beschikbare Pmin niet heeft bereikt binnen de contractuele termijnen na 
bevestiging door ELIA om over te gaan naar de Ramp-up, zal een forfaitaire 
penaliteit gelijk aan 3 dagen Reservatievergoeding toegepast worden. Indien de 
opstart niet met succes plaatsvindt binnen de contractueel bepaalde termijn zal de 

centrale daarenboven worden beschouwd als onbeschikbaar totdat de SGR-
leverancier, met behulp van tests, kan bewijzen dat hij binnen deze termijnen kan 
opstarten”. 

 Subcriteria “Missed Control”: In geval dat tijdens “Effective Delivery” de 
beschikbare Pmax, of ieder ander door ELIA gevraagde waarde tussen beschikbare 
Pmin en de beschikbare Pmax niet binnen de contractueel bepaalde periode bereikt 
kan worden (rekening houdend met een tolerantiemarge van 1% van de Pmax ref 

met een minimum van 0.5 MW), zal een forfaitaire penaliteit gelijk aan 3 dagen 
Reservatievergoeding toegepast worden Bovendien zal het niet-beschikbare 
volume (verschil tussen de gecontracteerde Pmax en het binnen de contractueel 
bepaalde periode bereikte vermogen) worden beschouwd als onbeschikbaar, totdat 
de SGR-leverancier, met behulp van tests, kan bewijzen dat hij binnen deze 
termijnen het gevraagde vermogen kan leveren”.  

 

B. Criteria “Energy”:  

In §6.2.4 wordt beschreven dat Elia het verschil per kwartier tussen de energie die 

geïnjecteerd zou moeten zijn (SGRReq) en de energie die effectief geïnjecteerd werd 
(SGRSup) berekent. Dit is onderhevig aan volgende penaliteiten: 

A. Tijdens Effectieve Delivery: elke MWh die teveel, of te weinig geleverd wordt, 
wordt verrekend aan 2*Ibid. 

B. Tijdens Warm-up: elke MWh die te weinig geleverd wordt, wordt verrekend 
aan 1*Ibid.  

Elia heeft de door de CREG voorgestelde aanpassingen in Beslissing 1492 aangepast voor 
SGR, wat geleid heeft tot een divergentie met de behandeling van SDR. Dit is omdat 
Beslissing 1492 van de CREG de aanpassing enkel gevraagd heeft voor SGR, en niet voor 
SDR. Indien de CREG dit in haar finale beslissing vraagt, zal Elia ook voor SDR het verschil 
opheffen tussen test op initiatief leverancier en test op vraag van Elia. Opnieuw zal dit 

leiden tot een disincentive tot vrijwillige testen. 

Elia zal volgende op randnummer 33 ook het “Missed Start” criteria voor SDR wijzigingen, 

en geen rekening meer houden met overmacht, of andere omstandigheden door volgende 
aanpassing door te voeren: 
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“Bovendien in geval van een activatie (reeël of test) op initiatief van ELIA7 zullen, 

na analyse en bespreking met de SDR-leverancier en indien het geen geval van 

“force majeur” bij de leverancier betreft zullen volgende penaliteiten van 
toepassing zijn: …” 

Randnummer 35 

Elia zal de gevraagde aanpassing doorvoeren en in de Franstalige versie consequent de 

terminologie “Rémunération de la Réservation” en “Rémunération de l’Activation” 
gebruiken. Dit komt overeen met “Reservatievergoeding” en “Activatievergoeding” in de 
Nederlandstalige versie. 

7 Verdere evoluties 

Elia wenst tenslotte in het kader van deze publieke consultatie een opmerking te 

formuleren over het hoofdstuk 5 van de ontwerpbeslissing, waarin de CREG vraagt aan Elia 
om het voorstel van Werkingsregels voor de winter 2018-2019 te wijzigen op 2 punten.  

 

1) ”De correctie van de perimeter van de evenwichtsverantwoordelijken voor alle 
leveringspunten van SDR”  

Elia is van mening dat de noodzaak en/of de baten van een correctie van de perimeter van 
de evenwichtsverantwoordelijken voor leveringspunten van SDR afhankelijk is van het 

overkoepelende design van het SDR product. De verschillende mogelijke evoluties van 
overkoepelende SDR design dienen volgens Elia best verder onderzocht te worden en 
besproken te worden met de marktpartijen alvorens er specifieke aanpassingen aan de 
huidige SDR design worden ingevoerd. 

 

2) “Het feit dat er geen certificering is van de capaciteiten die aan de leveringspunten 
geleverd worden vanuit de actieve vraag in andere marken (day ahead, reactieve 

balancering, door Elia gecontracteerde balanceringsproducten).” 

Elia wenst op te merken dat de huidige Werkingsregels reeds een certificatie inhouden die 
rekening houdt met de deelname van de vraag in de day ahead markt.  

Voor wat betreft de balanceringsmarkt vraagt de CREG reeds in de geconsulteerde 
ontwerpbeslissing om dit op te nemen in de Werkingsregels, toepasbaar vanaf 1 november 
2017. Elia komt hieraan tegemoet, zoals in deze bijdrage toegelicht als antwoord op 

randnummer 24. 

Voor wat betreft de door Elia gecontracteerde balanceringsproducten, laten de huidige 
Werkingsregels combinaties toe op een SDR leveringspunt met R1 en R3-ICH (tot eind 
2017).  

Elia is van mening, dat ook deze elementen van de certificeringsprocedure, in de toekomst 
dienen te evolueren in functie van de weerhouden overkoepelende SDR design. 

In het licht van bovenstaande elementen, verzoekt Elia om de verwoording van deze 

paragraaf aan te passen op volgende wijze:  

“De CREG vraagt Elia om voor het voorstel van Werkingsregels van toepassing voor de 
winter 2018-2019 de volgende elementen verder te onderzoeken, alsook mogelijke 
alternatieven voor te stellen:” 

 

8 Vertrouwelijkheid 

Net als bij het voorstel van de Werkingsregels van de strategische reserve bevestigt Elia 
aan de CREG dat dit gehele document openbaar kan worden gemaakt. 

                                                           
7
Met andere woorden, deze paragraaf is niet van toepassing voor activiaties die volgen op een test op 

initiatief van de SDR-leverancier. 
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Annex 1: Resultaten van het scenario “Sensitivity with the 

absence of 2 nuclear units in Belgium”  

Hieronder worden de resultaten weergegeven van het scenario “Sensitivity with the 
absence of 2 nuclear units in Belgium”, zoals beschreven in Sectie 6.2.2.4 van de 

bevoorradingszekerheidstudie. De resultaten worden gebruikt om de activatievoorwaarden 
voor SGR te bepalen, zoals beschreven in Sectie 5.2.3 van de voorgestelde 
werkingssregels.  
 
Het maximale activatie-aantal “amount of activations, MAX” wordt gebruikt om, 
cumulatief, het maximale aantal volledige activaties weer te geven voor contracten 

van 1, 2 en 3 jaar. De activatieduur “activation length, MAX” wordt gebruikt voor de 
gecumuleerde maximale duur van de Effectieve Levering van activatie. Deze 
maximale duurtijd wordt daarenboven jaarlijks begrensd door het geobserveerde 
maximale jaarlijkse aantal activaties, i.e. 63. 
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Annex 2: Verband tussen frequentie en duurtijd van activaties 
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Annex 3: Heat Map van het scenario “Sensitivity with the absence 

of 2 nuclear units in Belgium” 

Hieronder wordt de gemiddelde beschikbare marge voor het scenario “Sensitivity with 
the absence of 2 nuclear units in Belgium” in hoofdstuk 6.2.2.4 van de 

“Bevoorradingszekerheidsstudie voor België” van november 2016 gevisualiseerd aan de 
hand van een “heat map”. 
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CREG 

Monsieur Andreas Tirez 

Rue de l'Industrie 26-38  

B-1040 Bruxelles 

Belgique 

 

Paris, 18 janvier 2017 
 

 

Objet : Projet de décision (B) 1598 concernant la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR 

relative aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique applicables à compter du 1er no-

vembre 2017 

Monsieur, 

Le 23 décembre 2016, la CREG a organisé une consultation publique sur les règles proposées par ELIA 

pour la mise en place de la réserve stratégique au cours de l'hiver 2017-18, applicable au 1er novembre 

2017. 

EPEX SPOT Belgium SA, anciennement dénommée Belpex SA et filiale à 100% d'EPEX SPOT SE, orga-

nisant un segment de marché SRM (Strategic Reserve Market Segment) en Belgique, n'a pas d'objection 

particulière en ce qui concerne le projet de décision. 

Nous nous félicitons de l'approche transparente de la CREG et d'ELIA, et en particulier de l'organisation 

de plusieurs consultations et l'accueil par ELIA du groupe de travail sur la mise en œuvre de la réserve 

stratégique. 

En ce qui concerne le chapitre 2, EPEX SPOT Belgium soutient pleinement la demande de la CREG d'ali-

gner les définitions NEMO avec le règlement CACM. 

Le chapitre 6.4 traite des déclencheurs (« triggers ») économiques et techniques de la réserve stratégique, 

permettant d’identifier un déficit structurel : 

http://www.epexspot.com/


 

 « Economic Trigger » : curtailment sur le marché Day-Ahead d'un des NEMO (sauf en cas de dé-

couplage) ; 

 « Technical Trigger » : indicateurs, tels que par exemple l’import net en day-ahead ou intraday. 

Selon notre compréhension des documents de consultation, si un déficit structurel est identifié, ELIA met 

à disposition de tous les NEMOs concernés un volume provenant de la réserve stratégique, après ferme-

ture du marché day-ahead. Si plusieurs NEMOs organisent un segment SRM, ELIA alloue ces volumes au 

prorata. 

En ce qui concerne l’opération de la réserve stratégique, l’organisation du segment SRM et le mécanisme 

d'allocation, EPEX SPOT Belgium souhaite souligner les points suivants : 

 Opération de la réserve stratégique : Nous souhaitons préciser qu’ELIA continuera d'opérer la 

réserve stratégique. Une opération de la réserve par une bourse ou un NEMO ne serait acceptable. 

 

 Organisation du segment SRM (Strategic Reserve Market Segment) : Contrairement aux acti-

vités de couplage de marché réalisées par les NEMOs, le segment SRM n'est pas régulé par le 

Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice 

relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (CACM). En tant que tel, EPEX 

SPOT Belgium propose de préciser dans la décision de la CREG que le segment SRM devrait être 

ouvert non seulement aux NEMOs, mais à toute bourse d'électricité se conformant aux exigences 

légales et réglementaires applicables. Dans le cas d'un déficit structurel, ELIA devrait donc allouer 

des volumes de la réserve stratégique à toute bourse d’électricité opérationnelle proposant des 

produits spot avec livraison en Belgique et organisant un segment SRM. En conclusion, EPEX 

SPOT Belgium soutient la demande de la CREG de compléter la proposition d'ELIA en énumérant 

les conditions minimales (communes) à respecter par toute bourse d’électricité souhaitant organi-

ser un segment SRM. 

 

 Non-discrimination des règles d’allocation : Plus important encore, les règles d'allocation doi-

vent assurer la non-discrimination et refléter la liquidité. 

 

EPEX SPOT Belgium reste à la disposition de la CREG et d’ELIA pour tout autre renseignement et pour 

discuter davantage le projet de décision (B) 1598. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.  

 

Wolfram Vogel 
Director Public & Regulatory Affairs 
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Inleiding 

 

De CREG organiseert een raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing ((PRD)(B)1598) van 22 december 

2016 betreffende het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende de werkingsregels van de 

strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2017’. Deze raadpleging loopt tot 18 januari 2017.  

 

FEBEG verwelkomt deze raadpleging en wenst de CREG te bedanken om de stakeholders de 

mogelijkheid te geven zich uit te spreken over de werkingsregels en de ontwerpbeslissing. FEBEG wenst 

enkele algemene en specifieke opmerkingen en suggesties over te maken: zij zijn niet-confidentieel.  

 

CREG vermeldt zelf in haar ontwerpbeslissing dat de werkingsregels voor de winter 2017-2018 

gebaseerd zijn op de werkingsregels voor de winter 2016-2017 en dat de strategische reserves nog 

niet werden geactiveerd naar aanleiding van een economic trigger of technical trigger. Om deze reden 

hebben marktpartijen dus ook geen ervaring met de activatie van de strategische reserves en de impact 

ervan op de markt zodat de opmerkingen en suggesties van FEBEG ook van theoretische aard zijn. 

 

 

Algemene opmerkingen 

 

Transparantie 

 

Net als de CREG hecht ook FEBEG veel belang aan transparantie en het effectief informeren van de 

marktpartijen: dit is essentieel voor een goede werking van de markt. 

 

Paragraaf 5.2.3: 

FEBEG zou het op prijs stellen, mocht meer duidelijkheid kunnen verschaft worden over de 

methodologie die Elia toepast om de activatievoorwaarden (maximaal aantal volledige activaties en 

gecumuleerde maximale duur) te bepalen. Wat is het precieze verband tussen deze 

activatievoorwaarden en de ‘Studie over de toereikendheid voor België: de nood aan strategische 

reserve voor de winter 2017-2018’ van Elia? 

 

Paragraaf 5.4: 

Zoals aangegeven in voetnoot 33 zijn de activatievoorwaarden, die gebruikt worden voor de parameters 

in de techno-economische selectieformule, gebaseerd op de base case van deze 

toereikendheidsstudie, en niet op de bijkomende sensitiviteitsanalyse – onbeschikbaarheid van 9 

Franse en 1 Belgische nucleaire eenheden  - die aanleiding heeft gegeven tot het voorstel van Elia en 

de beslissing van de Minister van Energie, M-C. Marghem, om de strategische reserve uit te breiden 

van 750 MW naar 900 MW voor de winter 2017-2018 en volgende. FEBEG is van mening dat dit niet 

coherent is. Bovendien leidt het baseren van de parameters in de techno-economische selectieformule 

op de resultaten van de base case tot te lage waarden om een betrouwbare en objectieve benchmark 

van de aangeboden offertes te kunnen uitvoeren (zie hieronder). 

Onderwerp: 

Raadpleging van de CREG over haar ‘ontwerpbeslissing ((PRD)(B)1598) van 22 

december 2016 betreffende het voorstel van de NV Elia System Operator 

betreffende de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 

november 2017 

Datum: 18 januari 2017 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 
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Paragraaf 7.1: 

FEBEG is tevreden met de bijkomende bepalingen in Hoofdstuk 7 waar Elia beschrijft hoe en waar de 

informatie m.b.t. de activatie van de strategische reserve en m.b.t. de indicatoren die Elia gebruikt, zal 

ter beschikking gesteld worden. Deze bijkomende informatie draagt zonder twijfel bij tot een beter 

begrip en een nauwkeurigere opvolging van de activatie van de strategische reserve door de 

marktpartijen. 

 

Gelijk speelveld 

 

Voor FEBEG is het essentieel dat een gelijk speelveld tussen de Strategische Reserve Productie en de 

Strategische Reserve Vraagbeheer wordt gewaarborgd. 

 

FEBEG verwelkomt en steunt daarom de vraag van de CREG om alle leveranciers van de Strategische 

Reserve – Productie en Vraagbeheer – gelijk te behandelen, in het bijzonder: 

 

- m.b.t. paragraaf 5.3.1: ‘De CREG vraagt Elia dan ook om in de finale versie van de 

werkingsregels het prijsniveau en de gevoeligheidsparameter te vermelden die werden 

toegepast bij de certificering om het gecertificeerde volume afhankelijk van de reactie op de 

prijs van de balancingmarkt te moduleren’; 

 

- m.b.t. paragraaf 6.3.4: ‘De CREG vindt dat enkel het feit dat er niet geleverd wordt al voldoende 

zou moeten zijn om een sanctie toe te passen en vraagt Elia om de procedure af te stemmen 

op de procedure die voor SGR wordt toegepast’; 

 

- m.b.t. paragraaf 6.3.4.: ‘Voetnoot 52 verduidelijkt bovendien dat testen op initiatief van de 

SDR-leverancier niet onderworpen zijn aan penaliteiten. De CREG vraagt Elia om de reden van 

dit verschil van behandeling met SGR te verklaren’. De SGR-leverancier zou ook liever niet aan 

penaliteiten onderworpen zijn voor testen op eigen initiatief (zie hieronder). 

 

FEBEG wenst er bovendien de aandacht van de CREG te vestigen op het feit dat de activatievoorwaarden 

voor de economische evaluatie heel erg laag zijn. Dit bemoeilijkt een betrouwbare evaluatie en een 

objectieve selectie van de offertes: de benchmark tussen de SGR-offertes zal slechts gedeeltelijk zijn 

en de SDR-aanbiedingen zullen sterk bevoordeeld worden. 

 

Submeters 

 

FEBEG steunt de CREG in haar kritiek op de vereisten - gebaseerd op technisch voorschrift C8-02 van 

Synergrid – voor submeters op het distributienet. Bovendien verzet FEBEG zich tegen de beperking dat 

submeters enkel door de distributienetbeheerders kunnen geplaatst worden en dat de submeters hun 

eigendom moeten zijn. 

 

Tests op eigen initiatief 

 

FEBEG blijft van mening dat testen op initiatief van de leverancier niet moeten onderworpen worden 

aan penaliteiten. Het leveren van strategische reserve is al een industrieel risico op zich dat de 

leverancier – door het als een ‘goede huisvader’ uitvoeren van tests – probeert te matigen. Bovendien 

betekent een test op eigen initiatief reeds een kost voor de leverancier aangezien de brandstofkosten 

– in tegenstelling tot een test op vraag van de netbeheerder – niet worden vergoed. 

 

Een test op eigen initiatief heeft ook betrekking op andere aspecten dan enkel het aantonen van de 

beschikbaarheid van de installatie. Zo moeten er gehele of gedeeltelijke activaties voorzien worden in 

het kader van training, veiligheidsvereisten (vb. stoomcyclus), vergunningsvereisten (vb. emissie 

monitoring) of andere wettelijke verplichtingen (vb. ketelwater). Ook na het jaarlijkse onderhoud 
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gebeuren testen om na te gaan of alle onderdelen, processen en procedures naar behoren werken. Het 

is dan ook niet redelijk dat het uitvoeren van tests op initiatief van de leveranciers op zich reeds een 

financieel risico met zich zouden brengen: een dergelijke aanpak zou de kosten voor het leveren van 

de dienst nog verder doen toenemen. 

 

Trigger voor de activatie van de strategische reserve 

 

FEBEG verwelkomt de aanpassing van de werkingsregels voor de strategische reserve voor de winter 

2016-2017 in die zin dat de strategische reserve niet zal geactiveerd worden op basis van de economic 

trigger in het geval van ontkoppeling van de markten. Volgens FEBEG mag enkel de technical trigger 

een criterium zijn om de strategische reserve te activeren: door enkel de technical trigger te 

weerhouden, is elke marktverstorende interventie van de transmissienetbeheerder (met een economic 

trigger op basis van de prijs) op de day-ahead markt uitgesloten. 

 

 

Specifieke opmerkingen 

 

Paragraaf 5.3.1: 

Het doel van SDR is bijdragen tot de bevoorradingszekerheid: het activeren van SDR zou dus effectief 

een impact op het systeem moeten hebben. Deze impact kan enkel gegarandeerd worden wanneer het 

drop by-principe wordt toegepast: de eindverbruiker is dan effectief verplicht om zijn verbruik met 

een aantal MW’s te verminderen. Het gebruik van het drop to-principe garandeert geen enkele impact 

op het systeem op het moment van de activering omdat het verbruik omdat ogenblik reeds lager kan 

zijn dan de shedding limit. Bovendien bestaat het risico dat de klant in dat geval wordt vergoed zonder 

dat hij heeft gereageerd: hij zal dus in sommige gevallen worden vergoed omdat hij toevallig niet heeft 

verbruikt en niet heeft bijgedragen tot het piekverbruik. FEBEG vraagt zich af waarom het gebruik van 

het ‘drop to’-principe op het transmissienet blijft bestaan. 

 

Paragraaf 6.2.2, (3) page 32: 

Tijdens een periode van effectieve levering moet een SGR-eenheid in staat zijn om zijn output te 

variëren tussen de PminAvailable en de Pmax Available, in plaats van tussen de PminREF en de 

PmaxREF. 

 

Paragraaf 6.2.3: 

De CO2-kost zou moeten toegevoegd worden aan de vergoeding voor de warm up en voor de 

verlenging. 

 

Paragraaf 6.3.3.3: 

Het preventief beperken van het gebruik van het net door de netgebruiker, i.e. het verdelen van de 

beperkte capaciteit van het net over de netgebruikers, maakt inherent deel uit van de relatie tussen de 

netgebruiker en de distributienetbeheerder. Beperkingen aan het gebruik van het net moeten dan ook 

niet via een NFS geregeld worden, maar in de toegangsvoorwaarden in het aansluitingscontract tussen 

de netgebruiker en de distributienetbeheerder. Deze aanpak zou heel wat administratieve rompslomp 

vermijden. 

 

De flexibele capaciteit op een aansluitingspunt op het distributienet is vermeld in het contract tussen 

de distributienetbeheerder en de SDR-leverancier. Aangezien deze flexibele capaciteit is gedefinieerd 

in de NFS-studie - die al moet opgevraagd worden tegen 1 maart - leidt dit tot een bijzondere korte 

periode om SDR te contracteren wat de toegangspunten op het distributienet benadeelt. Een oplossing 

zou erin kunnen bestaan om de timing van de NFS-studie aan te passen, zoals reeds eerder is gebeurd 

voor R3 in december 2016. 

 

 

-------------------------------- 








