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INLEIDING 

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

legt hierna de doelstellingen vast die ELIA in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans 

overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de 

Tariefmethodologie. 

Naast de inleiding bevat deze beslissing drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de 

omschrijving van het wettelijk kader dat aan de grondslag ligt van deze beslissing. In het 

tweede hoofdstuk wordt de context beschreven van de raadpleging die voor het aannemen 

van de eindbeslissing werd georganiseerd. Het derde hoofdstuk omvat de beslissing van de 

CREG over de doelstellingen die ELIA in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans 

overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de 

Tariefmethodologie.  

Op 30 juni 2016 keurde het Directiecomité van de CREG deze beslissing goed. 

I. WETTELIJK KADER 

Artikel 27 van het Besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van de CREG van 18 december 2014 tot 

vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 

elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie (hierna "de Tariefmethodologie") bepaalt het 

volgende: “Voor de toekenning van stimulansen naar goeddunken van de CREG wordt er 

jaarlijks een budget van 2.000.000,00 EUR voorzien. Dat budget zou deels kunnen worden 

gebruikt voor de ontwikkeling van een stimulans ter bevordering van de afstemming tussen 

vraag en aanbod. De toewijzing ervan zou gekoppeld kunnen worden aan de uitvoering van 

de activering van de strategische reserve. Met het oog op de ex ante tariefberekening voorziet 

de netbeheerder voor elk jaar van de regulatoire periode 2016-2019 ex ante in zijn 

tariefvoorstel het bedrag van 1.000.000,00 EUR als element van zijn totaal inkomen”. 

Artikel 23 van de Tariefmethodologie bepaalt het volgende: “[...] Onverminderd de bepalingen 

van Art. 24 tot 28, bepaalt de CREG in samenspraak met de netbeheerder de rubrieken en/of 

projecten waarop deze stimulansenregeling van toepassing is. De finale modaliteiten ter 

bepaling van stimulansen, met name hun duur, berekeningswijze, wijze van controle, enz. 
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worden in diezelfde overeenkomst bepaald. Deze overeenkomst wordt tussen de CREG en 

de netbeheerder gesloten voorafgaand aan de indiening van het tariefvoorstel en wordt op de 

website van de CREG gepubliceerd. In voorkomend geval wordt het gevolg dat de CREG 

hieraan geeft, opgenomen in en bekendgemaakt via de tariefbeslissing." 

Met toepassing van artikel 23 van de Tariefmethodologie heeft de CREG op 25 juni 2015 een 

overeenkomst met ELIA gesloten “over de modaliteiten voor de regulering door middel van 

stimulansen voor Elia in de periode 2016-2019”1. Wat de voormelde stimulans overgelaten 

aan het eigen inzicht van de CREG betreft, bepaalt de overeenkomst het volgende: “Ten 

laatste op 30 juni van elk jaar bepaalt de CREG, nadat ze met Elia heeft overlegd, de in het 

kader van de in deze paragraaf bedoelde stimulans te bereiken doelstellingen voor het 

volgende jaar. Ze geeft de betrokken bedragen en de streefdatum voor de uitvoering. Per doel 

krijgt Elia het betrokken bedrag toegekend indien het doel op de aangegeven datum (of data) 

is bereikt. Indien op de aangegeven datum het doel niet is bereikt, ontvangt Elia de stimulans 

niet. Om het voor Elia gemakkelijker te maken om vooruit te plannen en rekening te houden 

met projecten waarvan de uitvoeringsdatum over meer dan een jaar is, kan de CREG aan Elia 

een voorlopige lijst met te bereiken doelen voor de jaren Y+n meedelen, die later geleidelijk 

wordt aangepast”. Deze overeenkomst bepaalde eveneens het volgende: “Voor 2017 wordt  

een stimulans beoogd die betrekking heeft op de berekening van het volume van het 

onevenwicht per ARP in bijna-realtime en op de communicatie van het resultaat aan elke 

betrokken ARP”. 

Deze beslissing geeft uitvoering aan deze bepaling voor het jaar 2017. 

  

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

http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeNL.pdf
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II. RAADPLEGING  

Met toepassing van artikel 23, §1 van zijn huishoudelijk reglement heeft het Directiecomité van 

de CREG beslist om de ontwerpbeslissing ter raadpleging voor te leggen aan ELIA van 2 tot 

23 juni 2016. Het beperkte karakter van deze raadpleging wordt als volgt verantwoord: 

- enerzijds voorziet de overeenkomst van 25 juni 2015 (punt  VI.I) dat enkel de 

transmissienetbeheerder vóór de beslissing van de CREG wordt geraadpleegd; 

- anderzijds heeft de vastlegging van doelstellingen die ELIA moet behalen in het 

kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG in de zin 

van de Tariefmethodologie in overeenstemming met artikel 41 van het huishoudelijk 

reglement van de CREG enkel rechtsgevolgen voor de netbeheerder zelf; zelfs als 

marktspelers eventueel interesse zouden hebben in sommige projecten waarvoor 

een stimulans voor de uitvoering voorzien is, zouden ze in de praktijk hierdoor geen 

enkel rechtsgevolg dragen aangezien ELIA vrij kan beslissen over de uitvoering van 

deze projecten. 

II.1 Samenvatting van het ontvangen antwoord 

II.1.1 Algemene opmerkingen 

ELIA formuleert een aantal algemene opmerkingen die als volgt kunnen worden samengevat. 

Ten eerste stelt ELIA vast dat, in vergelijking met het aantal doelstellingen die ELIA moet 

behalen om de stimulans voor 2016 te genieten, de doelstellingen die ELIA moet behalen om 

van de stimulans 2017 te genieten veel talrijker en omvangrijker zijn (bv. aanwezigheid van 

subdoelstellingen). Het gemiddeld bedrag dat aan elke doelstelling wordt toegekend, is de 

facto lager. ELIA hoopt dat ze in 2018 niet nog meer doelstellingen zal moeten behalen dan in 

2017. 

Ten tweede herhaalt ELIA dat de marktspelers vragen om het aantal wijzigingen die jaarlijks 

aangebracht worden aan de marktregels en de gereguleerde contracten zoveel mogelijk te 

beperken. Daarom zou het goed zijn om de realisatiedata van bepaalde doelstellingen af te 

stemmen met de indieningsdata die vooraf werden overeengekomen voor andere belangrijke 

projecten waarop deze stimulans geen betrekking heeft.  

Ten derde stelt ELIA voor om, in het geval wanneer uit een haalbaarheids- of 

opportuniteitsstudie blijkt dat een oplossing niet implementeerbaar of opportuun is en dat de 
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CREG het eens is met deze vaststellingen, de betreffende doelstelling te beschouwen als 

volledig behaald zodat ELIA kan genieten van het volledige bedrag van de stimulans voor deze 

doelstelling. 

Ten vierde legt ELIA de nadruk op het feit dat het behalen van de weerhouden doelstellingen 

zo min mogelijk moet afhangen van exogene factoren zoals een wetswijziging die voor een 

bepaalde datum zou moeten gebeuren en/of de medewerking van een derde. 

II.1.2  Punctuele opmerkingen 

ELIA heeft een aantal duidelijke opmerkingen geformuleerd over: 

i) de herziening van de stimulans overgelaten aan het inzicht van de CREG in 2016 

“afgeschakeld volume of variatie in de gedecentraliseerde productie en correctie van 

de evenwichtsperimeter”. De hierover geformuleerde opmerkingen gaan over de 

aanwezigheid van exogene factoren (cf. de noodzaak van een voorafgaand wettelijk 

kader en de medewerking van derden), de tijd nodig voor de implementatie van een 

operationeel kader, de noodzaak om de conclusies van het proefproject R2 niet-CIPU 

te kennen evenals een voorbehoud met betrekking tot de opportuniteit om de 

energieoverdracht toe te passen op de strategische reserve; 

ii) stimulans overgelaten aan het inzicht van de CREG 2017 “veralgemening van de 

secundaire markt voor de primaire, secundaire en tertiaire gecontracteerde 

reserveproducten”. De geformuleerde opmerkingen gaan over de noodzaak om een 

studie uit te voeren voordat er een beslissing wordt genomen over deze veralgemening 

en de nood aan een langere termijn om te voldoen aan de verplichtingen van het IT-

departement van ELIA; 

iii) stimulans overgelaten aan het inzicht van de CREG 2017 “conceptualisering van een 

nieuwe methode voor het dimensioneren van de reserves”. ELIA vraagt zich af wat 

bedoeld wordt met een “parallel run”; 

iv) stimulans overgelaten aan het inzicht van de CREG 2017 “openstelling van de R1-

markt voor batterijen”. Het doel van de geformuleerde opmerking is een onderscheid 

te maken tussen enerzijds de openstelling van de markt - die van ELIA afhangt - en 

anderzijds de effectieve deelname aan de markt - die van derden afhangt - ; 

v) stimulans overgelaten aan het inzicht van de CREG 2017 “bekendmaking van de 

conclusies van een of meerdere proefprojecten R2 niet-CIPU”. Het doel van de 

geformuleerde opmerking is het evalueren van de problematiek van de 

energieoverdracht toegepast op de R2 in het kader van dit proefproject. 
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II.2 Evaluatie door de CREG 

II.2.1 Algemene opmerkingen 

Wat het aantal doelstellingen betreft die moeten behaald worden om van de stimulans te 

genieten, zou de CREG de woorden van ELIA willen nuanceren. De CREG brengt in 

herinnering dat er vier doelstellingen moesten behaald worden om van de stimulans 2016 te 

genieten, waarvan er meerdere van die doelstellingen al subdoelstellingen bevatten2 en 

waarvan geen enkele vooraf door ELIA was aangekondigd, bijvoorbeeld in het kader van haar 

“Taskforce Balancing”. Hoewel er om van de stimulans 2017 te genieten 6 doelstellingen 

moeten behaald worden – en dus inderdaad meer dan die om van de stimulans 2016 te 

genieten - herhaalt de CREG dat de helft van de doelstellingen die door ELIA moeten worden 

behaald om van de stimulans 2017 te genieten deze keer doelstellingen zijn die ELIA zelf had 

aangekondigd in het kader van haar “Taskforce Balancing”3. De facto zou ELIA deze 

doelstellingen die ze vooraf heeft aangekondigd normaal gezien moeten behalen.  

Bovendien wenst de CREG eveneens in herinnering te brengen dat de bedragen die aan elke 

doelstelling worden toegewezen niet identiek zijn en sterk afhangen van de inspanningen die 

ELIA zou moeten leveren om deze doelstelling te behalen. De CREG kan zich nog niet 

uitspreken over het aantal doelstellingen die ELIA zal moeten behalen in het kader van de 

stimulans 2018. Toch zal de CREG erop toezien dat een bedrag wordt voorzien dat voldoende 

hoog is voor elke weerhouden doelstelling gezien de inspanningen die ELIA zal moeten doen 

om deze te behalen. 

Wat de vraag van ELIA betreft om het aantal wijzigingen die jaarlijks aangebracht worden aan 

de marktregels en de gereguleerde contracten zoveel mogelijk te beperken, is de CREG het 

helemaal eens met deze vraag van de marktspelers om dit aantal tot een redelijk niveau te 

beperken. Vanuit dit oogpunt moeten sommige realisatiedata uit de ontwerpbeslissing 

inderdaad gevoelig beter op elkaar worden afgestemd. 

Wat het geval betreft wanneer uit een haalbaarheids- of opportuniteitsstudie blijkt dat een 

oplossing niet implementeerbaar of niet opportuun is en om een ongewenste stimulans te 

vermijden, is de CREG immers van mening dat het noodzakelijk is dat de CREG op voorhand 

                                                
2 cf. zie de volgende doelstellingen: transparantie van het volume van de strategische reserve voor de 
winter van 2017/2018, “package balancing” en afgeschakeld volume of variatie in de gedecentraliseerde 
productie en correctie van de evenwichtsperimeter 
3 cf. zie de volgende doelstellingen: conceptualisering van een nieuwe methode voor het dimensioneren 
van reserves, openstelling van de R1-markt voor batterijen en publicatie van de conclusies van één of 
meerdere proefprojecten “R2 niet-CIPU” 
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akkoord gaat met het besluit van ELIA voordat de doelstelling kan worden beschouwd als 

volledig behaald en ELIA op die manier zou kunnen genieten van het volledige bedrag van de 

stimulans voor deze doelstelling of dat de betreffende doelstelling kan worden herzien zoals 

het geval is voor de doelstelling 2016 waarover deel III.1 van deze beslissing gaat.  

Wat de exogene factoren betreft, wil de CREG benadrukken dat slechts een klein deel van de 

doelstellingen die moeten behaald worden om van de stimulansen 2016 en 2017 te genieten 

exogene factoren bevatten. Door een doelstelling op een dergelijk onderwerp te zetten, wil de 

CREG ELIA ertoe aanzetten om alles in het werk te stellen om deze doelstelling te behalen. 

II.2.2 Punctuele opmerkingen 

De CREG stelt vast dat een groot aantal punctuele opmerkingen die ELIA heeft geformuleerd 

gaat over de concrete toepassing van de algemene opmerkingen die als eerste in het antwoord 

van ELIA werden geformuleerd. Aangezien de CREG duidelijk heeft geantwoord op alle 

algemene opmerkingen, vindt de CREG het niet opportuun om te antwoorden op elk van de 

punctuele opmerkingen die ELIA heeft geformuleerd. 

DE CREG vindt het wel nuttig om het volgende te verduidelijken: 

i) met betrekking tot de stimulans overgelaten aan het inzicht van de CREG 2017 

“conceptualisering van een nieuwe methode voor het dimensioneren van de reserves”, 

was het niet de bedoeling van de CREG om aan ELIA te vragen om het resultaat van 

de berekeningen dagelijks op haar website te publiceren. De bedoeling van de CREG 

was aan ELIA te vragen om over een voldoende lange tijdsperiode simulaties uit te 

voeren en vervolgens de conclusies te publiceren die waren getrokken op basis van 

de resultaten van deze simulaties. Daarom aanvaardt de CREG om haar tekst te 

herformuleren; 

ii) wat de  stimulans overgelaten aan het inzicht van de CREG 2017 “openstelling van de 

R1-markt voor batterijen” betreft, is de opmerking van ELIA om een onderscheid te 

maken tussen enerzijds de openstelling van de markt - die van ELIA afhangt - en 

anderzijds de effectieve deelname aan de markt - die van derden afhangt - relevant. 

Daarom aanvaardt de CREG de herformulering die ELIA had voorgesteld. 
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III. BESLISSING  

III.1 Herziening van de stimulans overgelaten aan het 
inzicht van de CREG 2016 ‘afgeschakeld volume of 
variatie in de gedecentraliseerde productie en de 
correctie van de evenwichtsperimeter’  

Een van de doelstellingen die op 25 juni 2015 aan ELIA werd opgelegd voor 2016 was de 

volgende: 

“VI.4 Afgeschakeld volume of variatie in de gedecentraliseerde productie en 

correctie van de evenwichtsperimeter 

 De verschillende mogelijke oplossingen bestuderen voor het probleem van de 

"energie-overdracht" voor de deelname van de vraag via een BSP en op die 

basis met de actoren op de markt tot een overeenkomst komen. 

Uiterste uitvoeringsdatum: 30 juni 2016. 

 Het (de) geselecteerde model(len) uitwerken voor de producten in de reserves, 

met inbegrip van de strategische reserve 2017/2018, reeds toegankelijk voor 

de BSPs niet BRP’s. 

Uiterste uitvoeringsdatum: 31 oktober 2016. 

Betrokken bedrag: 0,5MEUR. " 

Nadat deze doelstellingen waren vastgelegd, was het de taak van de CREG om alle redelijke 

maatregelen te nemen om vraagzijdemiddelen, zoals vraagrespons4, aan te moedigen om deel 

te nemen aan het aanbod op de groothandelsmarkt op dezelfde wijze als de middelen met 

betrekking tot het aanbod.   

Aangezien deze bevoegdheid het kader van de reservemarkt overstijgt, heeft de CREG zelf 

een marktmodel ontwikkeld om de energie-overdracht op alle energiemarkten mogelijk te 

maken5. Een stimulans aan ELIA toekennen voor de realisatie van deze taak is dus niet meer 

nodig en deze opdracht moet vervangen worden door een nieuwe opdracht.   

                                                
4 Op grond van artikel 6 van de wet van 28 juni 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie 
5 CREG, studie 1459 over “de middelen die moeten worden toegepast om de deelname aan de 
flexibiliteit van de vraag op de elektriciteitsmarkten in België te faciliteren”, 5 mei 2016, te raadplegen 
via: http://www.creg.info/pdf/Studies/F1459NL-2.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1459NL-2.pdf
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De CREG beslist om de stimulans in twee te splitsen en de toekenning ervan te laten afhangen 

van de realisatie van de volgende doelstellingen: 

III.1.1 Voorbereiding van het operationeel kader voor de implementatie van het 
proefproject bid ladder 

 Voorstel van ontwerp 

Na raadpleging van de marktspelers moet ELIA aan de CREG een voorstel van 

ontwerp ter goedkeuring voorleggen voor het proefproject “bid ladder”6 met inbegrip 

van de implementatie van het model voor de overdracht van energie zoals de 

CREG heeft beschreven in haar studie (F)160513-CDC-1459.  

Uitvoeringsdatum: 30 september 2016 

 Uitwerking van het operationeel kader voor de implementatie van het proefproject bid 

ladder tegen 30 juni 2017 ten laatste. 

Na overleg met de marktspelers moet ELIA alle procedures, contractmodellen en 

werkingsregels van het proefproject bid ladder met inbegrip van de 

energieoverdracht onder de vorm van een voorstel tot wijziging van de 

werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten 

evenals een voorstel tot wijziging van de toegangscontracten en de contracten van 

toegangsverantwoordelijke aan de CREG ter goedkeuring voorleggen. 

Wanneer er op 30/11/2016 nog zou worden gediscussieerd over de belangrijkste 

principes van het wettelijk kader betreffende de energie-overdracht die een 

fundamentele impact zouden hebben op de ontwikkeling van procedures, 

contractmodellen of werkingsregels, dan zou ELIA de bepalingen betreffende 

energieoverdracht er niet in moeten opnemen. 

Uitvoeringsdatum: 31 december 2016 

Betrokken bedrag: 0,30 MEUR. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de 

goedkeuring van de voorstellen van ELIA door de CREG. 

                                                
6 Het proefproject “bid ladder” heeft tot doel het mogelijk maken om de vrije offertes van leveringspunten 
die op het transmissienet zijn aangesloten, maar niet door een CIPU-contract worden gedekt, aan ELIA 
aan te bieden in het kader van de balancingmarkt. 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1459NL-2.pdf
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III.1.2 Voorbereidende studie voor de implementatie van de energieoverdracht 
op de markten van de tertiaire reserve en de strategische reserve  

 Realisatie van een studie die de op te lossen problemen en de acties die moeten 

worden ondernomen voor de implementatie van de energieoverdracht op de markten 

van de tertiaire reserve identificeert, met inbegrip van de raakpunten met de invoering 

van een activeringsprijs voor de tertiaire “niet-CIPU”-reserve en de strategische 

reserve. 

Uitvoeringsdatum: 31 december 2016 

Betrokken bedrag:  0,20 MEUR. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de 

aanvaarding van de conclusies uit het document van ELIA door de 

CREG. 

III.2 Stimulans overgelaten aan het inzicht van de CREG 
2017 

Om de afstemming tussen het vraag en aanbod te bevorderen en na raadpleging van ELIA, 

beslist de CREG om de toekenning van de financiële stimulans van 2 MEUR te onderwerpen 

aan het tijdig behalen van de 6 volgende doelstellingen in de loop van 2017. 

Net zoals het geval was voor de stimulans betreffende 2016, behoudt de CREG zich het recht 

voor om, na raadpleging van ELIA, de doelstelling betreffende een stimulans te wijzigen indien 

die gewijzigd moet worden als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen. 

III.2.1 Veralgemening van de secundaire markt voor de primaire, secundaire en 
tertiaire gecontracteerde reserveproducten 

 Uitvoering van een studie onderworpen aan de goedkeuring van de CREG over de 

voor- en nadelen van de uitbreiding van de huidige secundaire markt: 

o voor intraday, zonder beperking in functie van de omstandigheden7 voor alle 

gecontracteerde producten R1, R2 en R3 op de CIPU-eenheden; 

o voor de gecontracteerde niet-CIPU-producten R1, R2 en R3, zowel in day 

ahead als in intraday, zonder ze te beperken tot de onbeschikbaarheden van 

producten. 

                                                
7 Zoals bijvoorbeeld beperkingen bij het bestaan van de secundaire markt in intraday enkel bij pannes 
van productie-eenheden. 
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Hier worden zowel de middelen bedoeld aangesloten op de netten van de DNB’s als 

deze aangesloten op de netten van de TNB. 

Uitvoeringsdatum: 31 maart 2017 

 Implementatie van de uitbreiding van de secundaire markt in functie van de resultaten 

van de bovenvermelde studie. Deze implementatie zal gebeuren na de goedkeuring 

door de CREG van het voorstel van ELIA om deze secundaire markt op de nemen in 

de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten. 

Uitvoeringsdatum: 31 december 2017 

Betrokken bedrag:  0,30 MEUR. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de 

uitvoering van de bovenvermelde studie en de effectieve 

implementatie van een secundaire markt door ELIA voor zover dat 

uit de bovenvermelde studie, waarvan de resultaten door de CREG 

zullen moeten worden aanvaard, blijkt dat dit opportuun is. 

III.2.2 Conceptualisering van een nieuwe methode voor het dimensioneren van 
de reserves 

 Uitvoering van een kosten-batenanalyse van de evolutie naar een dynamische 

dimensionering van de reserves en analyse van de verschillende methodologieën die 

zouden kunnen worden toegepast. Formulering van aanbevelingen over een of 

meerdere methodologieën die getest moeten worden via een proof of concept8.  

Uitvoeringsdatum: 30 juni 2017 

 Publicatie van een analyse van de resultaten van het proof of concept en mededeling 

van een planning voor de implementatie van een methode voor dynamische 

dimensionering. 

Uitvoeringsdatum: 31 oktober 2017 

Betrokken bedrag:  0,40 MEUR. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de 

aanvaarding door de CREG van de conclusies en aanbevelingen 

van ELIA. 

                                                
8 In de context van onderhavige beslissing houdt het begrip proof of concept de uitvoering van simulaties 
over een voldoende lange periode in onderling akkoord met de CREG in. 
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III.2.3 Pay as cleared betaling van de activering van de R2 en R3 reserves  

 Uitvoering van een studie (technische haalbaarheid en kosten-batenanalyse) van de 

evolutie naar een pay as cleared betaling van de activering van de secundaire en tertiaire 

reserves, met inbegrip van de “vrije biedingen”. Deze evolutie zal moeten worden 

gezien tegen de achtergrond van andere belangrijke evoluties of evoluties die vooraf 

noodzakelijk zijn, zoals de overschakeling naar een sequentiële activering van de 

offertes voor de activering van de R2 en de bid ladder voor de tertiaire reserve. Indien 

het nuttig is, zullen er verschillende opties worden bestudeerd. 

 Na overleg met de marktspelers, voorstel van een pay as cleared vergoeding van de 

activering van de R2 en R3 reserves, met inbegrip van de implementatieplanning. 

Uitvoeringsdatum: 31 december 2017 

Betrokken bedrag:  0,40 MEUR. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de 

aanvaarding door de CREG van de studie van ELIA en de 

goedkeuring van het bovenvermelde voorstel. 

III.2.4 Openstelling van de R1-markt voor batterijen 

 Implementatie van het kader dat de deelname van batterijen aangesloten op het 

transmissienet aan de markt van de primaire reserve mogelijk maakt. 

Uitvoeringsdatum: 30 april 2017 

Betrokken bedrag:  0,25 MEUR. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de 

goedkeuring door de CREG van de voorstellen van ELIA en aan de 

effectieve openstelling van de markt van de primaire 

reserveproducten voor batterijen aangesloten op het 

transmissienet. Onder “openstelling van de markt” verstaat de 

CREG de implementatie door Elia van het kader en de processen 

voor de deelname van de batterijen aan de veilingen betreffende de 

primaire reserve voor de levering van de dienst vanaf 1 mei 2017. 
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III.2.5 Mededeling van het onevenwichtsvolume per ARP in quasi realtime 

 Studie van de mogelijke opties voor de berekening van het onevenwicht per ARP in 

quasi realtime.  

 Voorstel aan de CREG van een ontwerp voor de berekening van het onenwichtsvolume 

van elke ARP en de mededeling in quasi realtime aan de betrokken ARP.  

 Voorstel van een implementatieplanning van het project aan de CREG 

Uitvoeringsdatum: 31 december 2017 

Betrokken bedrag:  0,40 MEUR.  De toekenning van de stimulans is onderworpen aan 

de goedkeuring door de CREG van het project en de 

implementatieplanning. 

III.2.6 Publicatie van de conclusies van één (of meerdere) proefproject(en) “R2 
niet-CIPU” 

 Publicatie op de website van Elia van de besluiten van het(de) proefproject(en) “R2 

niet-CIPU” die in 2016 voorwerp zullen uitmaken van een call for interest, met inbegrip 

van de publicatie van een analyse over de implicaties inzake energieoverdracht voor 

de “R2 niet-CIPU”. 

Uitvoeringsdatum: 31 december 2017 

Betrokken bedrag:  0,25 MEUR. De toekenning van de stimulans is onderworpen aan 

de effectieve implementatie van minstens één proefproject “R2 niet-

CIPU”. 
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III.3 Indicatieve voorlopige lijst met doelstellingen te 
bereiken tegen 2018 en de volgende boekjaren 

III.3.1 Studie van de overschakeling naar een dagelijkse frequentie voor 
sommige veilingen van gecontractualiseerde reserves (R1, R2, R3) 

III.3.2 Studie van de “scarcity pricing” 

III.3.3 Studie van de reactieve reservevermogens in de distributienetten en bij 
de verbruikers 

III.3.4 Studie van een nieuw marktmodel voor de black-start op basis van 
ervaringen in andere Europese landen en studie van de mogelijkheid om 
intermitterende productie-eenheden (in het bijzonder op basis van 
windenergie) te contracteren 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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BIJLAGE 1: Antwoord ontvangen in het kader 

van de raadpleging 
























