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INLEIDING 

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

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

Het directiecomité keurde deze beslissing goed op 21 december 2017. 

1. WETTELIJK KADER 

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

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

(…) 

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

(…) 

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

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

(…) 

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

Artikel 23 van de tariefmethodologie bepaalt het volgende:  

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

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

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

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

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

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

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

2. ANTECEDENTEN 

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

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

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

  

                                                           

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

http://www.creg.info/pdf/Diversen/Accord-ModalitésRégulationIncitativeNL.pdf
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3. PUBLIEKE RAADPLEGING 

3.1. GEVOLGDE PROCEDURE 

Het directiecomité van de CREG had tijdens de vergadering van 9 november 2017 deze beslissing 
genomen als een ontwerpbeslissing. 

In overeenstemming met haar huishoudelijk reglement heeft de CREG een ontwerpbeslissing met alle 
nuttige documenten voorgelegd in een openbare raadpleging die liep van 13 november tot en met 
4 december 2017. 

De CREG heeft 2 reacties ontvangen, nl. van FEBELIEC en van FEBEG. Deze reacties worden als bijlage 
bij de huidige beslissing toegevoegd. 

3.2. REACTIE VAN FEBELIEC 

FEBELIEC vindt het goed dat er stimulansen bestaan die Elia toelaten om een bijkomende vergoeding 
te verkrijgen wanneer Elia de doelstellingen overtreft die bijdragen tot de marktintegratie en verder 
gaan dan de exploitatie en de normale ontwikkeling van het net. 

FEBELIEC stelt echter vast dat er wat deze doelstellingen betreft twee terugkerende problemen zijn: 

i. indien Elia de doelstellingen in de eerste maanden van het jaar overschrijdt, vermindert 
de stimulans om deze doelstellingen te behalen in de loop van de laatste maanden van 
het jaar; 

ii. de doelstellingen zouden rekening moeten houden met de (al dan niet rigide) toestand 
van het systeem. 

FEBELIEC stelt voor om deze doelstellingen voor de volgende jaren aan te passen op basis van twee 
suggesties: 

i. doelstellingen bepalen om de beschikbaarheid van de interconnectiecapaciteit te bepalen 
voor periodes van schaarste waarin het systeem het meest nood heeft aan deze 
interconnectiecapaciteit; 

ii. een doelstelling bepalen voor de minimale beschikbaarheid van de 
interconnectiecapaciteit die eventueel van seizoen tot seizoen of van maand tot maand 
zou kunnen verschillen. 

De CREG neemt akte van de reactie van FEBELIEC die enkele opmerkingen oproept. 

De CREG is zich wel bewust van de noodzaak om Elia te stimuleren om, zelfs op het einde van het jaar, 
zoveel mogelijk capaciteit ter beschikking van de markt te stellen. Ter herinnering: deze thematiek 
werd door de CREG in deel 4.3.1. “De noodzaak om Elia een stimulans op het einde van het jaar te 
geven” van haar ontwerpbeslissing besproken. De CREG herinnert eraan dat Elia, zoals in figuur 1 te 
zien is, de doelstelling waarbij de maximale stimulans kan worden behaald (cf. 4700 MW), nooit heeft 
overschreden. De facto vindt de CREG dat Elia wel degelijk gestimuleerd werd om zelfs in de laatste 
maanden van het jaar zoveel mogelijk capaciteit ter beschikking van de markt te stellen. 

Wat de suggesties van FEBELIEC betreft, herhaalt de CREG dat deze openbare raadpleging betrekking 
had op de ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de 
stimulans voor de marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie. 
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Deze openbare raadpleging ging niet over een ontwerp tot wijziging van de tariefmethodologie, in het 
bijzonder van artikel 24, §1, 2) en §3 waarop FEBELIEC een beroep lijkt te willen doen (cf. beroep op 
de gemeten minimale beschikbaarheid in plaats van de gemeten verhoging van de 
interconnectiecapaciteit voorzien in de tariefmethodologie, meting enkel tijdens periodes van 
schaarste in plaats van de dagen waarin de Belgische regelzone netto-invoerder was voorzien in de 
tariefmethodologie). De facto beslist het directiecomité van de CREG, met toepassing van artikel 38, 
§2 van zijn huishoudelijk reglement, om in het kader van deze beslissing geen gevolg te geven aan deze 
opmerkingen omdat deze geen betrekking hebben op de raadpleging. De CREG is wel van mening dat 
de suggesties die FEBELIEC heeft geformuleerd zeker verder uitgewerkt zouden moeten worden in de 
loop van het eerste semester 2018 in het kader van de goedkeuring van de tariefmethodologie die in 
de loop van de periode 2020-2023 van toepassing zal zijn. 

3.3. REACTIE VAN FEBEG 

Aangezien haar reactie van vorig jaar de CREG er niet toe had aangezet om de inhoud van haar 
beslissing te wijzigen, stelt FEBEG zich ten eerste vragen over het nut van een raadpleging over een 
dergelijk onderwerp. 

Vervolgens, en net zoals in haar reactie van vorig jaar, verzoekt FEBEG de CREG om de stimulans 
bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie grondig te herzien, in het bijzonder de 
volgende elementen: 

iii. de maximalisering van de ter beschikking van de markt gestelde interconnectiecapaciteit 
zou een wettelijke verplichting zijn die door het Belgische en Europese recht (cf. CACM) 
opgelegd wordt en het zou niet opportuun zijn om Elia te vergoeden opdat ze haar 
wettelijke verplichtingen zou naleven; 

iv. ingeval Elia slechte prestaties heeft geleverd, zou Elia via een malus gesanctioneerd 
moeten worden; 

v. men zou zich niet moeten concentreren op een gemiddelde capaciteit in de loop van het 
jaar, maar op een gemiddelde in periodes waarin het systeem onder druk staat, zoals 
bijvoorbeeld tussen 18 en 20 uur tijdens de winterperiode of bij grote prijsverschillen 
tussen landen; 

vi. men zou zich best niet enkel focussen op de invoercapaciteit: de uitvoercapaciteit is ook 
belangrijk; 

vii. men zou zich best niet enkel op de day-ahead focussen: de capaciteit die ter beschikking 
van de intraday-markt werd gesteld is eveneens belangrijk voor de marktspelers; 

viii. er zou een stimulans moeten worden ingevoerd voor de uitwerking van een systeem voor 
het beheer van de congestie. 

In het kader van de goedkeuring van de tariefmethodologie die in de periode 2020-2023 van 
toepassing zal zijn, verzoekt FEBEG de CREG ook om Elia niet te stimuleren om te investeren in nieuwe 
interconnecties waarvoor geen kosten-batenanalyse werd gemaakt die het belang ervan voor de 
netgebruikers aantoont. 

De CREG neemt akte van de reactie van FEBEG waarover ze enkele opmerkingen heeft. 

De CREG herhaalt ten eerste dat artikel 33, §1 van het huishoudelijk reglement van het directiecomité 
van de CREG voorziet dat het directiecomité een openbare raadpleging organiseert alvorens een 
beslissing te nemen. Ongeacht de mening van FEBEG over het onderwerp, moest de CREG een 
openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing organiseren. 
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Met betrekking tot beslissing 658E/39 die de CREG vorig jaar heeft genomen, herhaalt de CREG (i) dat 
bepaalde opmerkingen van andere respondenten dan FEBEG tot een wijziging van de 
ontwerpbeslissing hebben geleid en (ii) dat de CREG  in deel 3.3 van deze beslissing duidelijk heeft 
uitgelegd om welke redenen de opmerkingen en suggesties van FEBEG niet tot een aanpassing van de 
inhoud van haar beslissing hebben geleid. 

Bovendien stelt de CREG vast dat bepaalde voorstellen van FEBEG op zijn minst tegenstrijdig zijn: 
enerzijds is FEBEG van mening dat het niet opportuun is om Elia te vergoeden om de ter beschikking 
van de markt gestelde interconnectiecapaciteit te maximaliseren (want Elia is wettelijk verplicht dit te 
doen) en anderzijds moedigt FEBEG de CREG aan om nieuwe stimulansen in te voeren om de ter 
beschikking van de markt gestelde interconnectiecapaciteit te maximaliseren. 

De CREG herhaalt vervolgens dat deze openbare raadpleging betrekking had op de ontwerpbeslissing 
over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de 
marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie. Deze openbare 
raadpleging had geen betrekking op een ontwerp van wijziging van de tariefmethodologie, in het 
bijzonder van artikel 24, §1, 2) en §3 waarop FEBEG een beroep lijkt te willen doen (cf. invoering van 
een malus die niet in de tariefmethodologie is voorzien, meting enkel tijdens periodes van schaarste 
in plaats van tijdens de in de tariefmethodologie voorziene dagen waarop de Belgische regelzone 
netto-invoerder was, meting van de ter beschikking van de markt gestelde uitvoercapaciteit die niet in 
de tariefmethodologie voorzien was, invoering van een stimulans voor het beheer van congesties die 
niet in de tariefmethodologie voorzien was). De facto beslist het directiecomité van de CREG, met 
toepassing van artikel 38, §2 van zijn huishoudelijk reglement, om in het kader van deze beslissing geen 
gevolg te geven aan deze opmerkingen omdat deze geen betrekking hebben op de raadpleging. 

Voor de duidelijkheid wenst de CREG eraan te herinneren dat er tussen 1 en 30 september 2014 een 
openbare raadpleging werd gehouden over de tariefmethodologie waarop FEBEG had gereageerd. 
Hoewel de hiervoor vermelde tweede opmerking (cf. de noodzaak om Elia via een malus te 
sanctioneren) effectief al door FEBEG was vermeld - en dus al voorwerp had uitgemaakt van een 
antwoord van de CREG -, benadrukt de CREG dat FEBEG het indertijd niet nuttig vond om de andere 
voormelde opmerkingen te vermelden. 

De CREG is wel van mening dat de suggesties die FEBEG heeft geformuleerd zeker verder uitgewerkt 
zouden moeten worden in de loop van het eerste semester 2018 in het kader van de goedkeuring van 
de tariefmethodologie die in de loop van de periode 2020-2023 van toepassing zal zijn. 

4. ANALYSE 

4.1. DE RESULTATEN BEHAALD IN 2016 

In 2016 bedroeg de gemeten waarde van de indicator 4.288 MW. Zoals de blauwe curve in de 
onderstaande figuur aantoont, dient er evenwel te worden benadrukt dat de waarde van de indicator, 
bij een maandelijkse meting, zeer hoog was in de loop van de drie laatste maanden van 2016: 
4.480 MW in oktober, 4.499 MW in november en 4.500 MW in december. 
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Figuur 1: Maandelijks gemiddelde van de indicator 

 

4.2. DE RESULTATEN BEHAALD IN 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

De CREG stelt echter vast dat het niveau van de referentiewaarden inzake invoercapaciteit die 
bepalend zijn voor het bedrag van de stimulans dat aan Elia in 2017 zal worden toegekend voldoende 
hoog is om te garanderen dat Elia een financiële stimulans blijft hebben om zoveel mogelijk 
beschikbare capaciteit aan de markt aan te bieden. 

 

4.4. CONCLUSIE 

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

  

                                                           

2 4.400 MW = 11/12 * 4.500 MW + 1/12 * 3.300 MW 
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5. BESLISSING 

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

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

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

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

Gelet op de analyse die voorafgaat; 

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

Om de referentiewaarden voor de toekenning van deze stimulans voor 2019 vast te leggen vraagt de 
CREG aan Elia om haar vóór 31 augustus 2018 een analyse te bezorgen van de resultaten die in het 
eerste halfjaar van 2018 werden behaald. Het rapport dient ten minste de volgende elementen te 
bevatten:  

- tijdreeks met de gerealiseerde waarden van de indicator 

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

• de waarde van de “external constraints” 

• interne CBCOs  

• cross-border CBCOs 

• externe CBCOs 

• snijdingen 

- overzicht van de verdeling van market corners: 

• voor max BE import 

• voor de effectieve BE import 

- overzicht van de belangrijkste acties door Elia ondernomen om de impact van die 
limiterende factoren te verkleinen op niveau van methodologie, coördinatie, 
operationeel, investeringen…): 

• op intern niveau  

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

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

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

 

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

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Analyse overgemaakt door Elia op 23 augustus 2017 

BIJLAGE 2 

Reacties ontvangen in het kader van de openbare raadpleging 
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Kim Felix

From: febeliec <febeliec@febeliec.be>

Sent: maandag 4 december 2017 15:44

To: consult.658E46

Cc: Van Bossuyt M.; Baerts M.-P.

Subject: Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader 

van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van 

de tariefmethodologie

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de 

markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie – antwoord van Febeliec 

  

Febeliec heeft kennis genomen van dit consultatiedocument en ondersteunt het principe van de specifieke 

stimulans voor ELIA, met een extra vergoeding indien bepaalde doelstellingen worden behaald die de 

marktintegratie bevorderen en de “gewone” operationele doelstellingen van de netexploitatie- en ontwikkeling 

overstijgen. 

  

Wat deze specifieke doelstelling betreft, stel Febeliec vast dat er twee recurrente problemen aan verbonden zijn: 

1. In de mate dat Elia in de eerste maanden van het jaar de doelstelling heeft overschreden en dus het behalen 

van de doelstelling over het hele jaar gemakkelijker wordt, neemt de motivatie om meer capaciteit ter 

beschikking te stellen in de laatste maanden van het jaar af. 

2. De doelstelling houdt geen rekening met de specifieke nood aan capaciteit op momenten dat het systeem 

gespannen is (bv. bij (dreigende) congestie en extra-capaciteit dus meer dan welkom is. Het belang van de 

grenscapaciteit is met andere woorden ook tijdsgebonden. 

  

Febeliec stelt daarom voor om deze doelstelling voor de volgende jaren aan te passen, en heeft daarbij 2 concrete 

suggesties: 

- De doelstelling baseren op de beschikbaarheid van grenscapaciteit op momenten dat het Belgische systeem 

ze specifiek nodig heeft (bv. bij schaarste in eigen land) 

- De doelstelling baseren op de beschikbaarheid van een MINIMALE beschikbare grenscapaciteit op alle 

momenten van het jaar (eventueel verschillend van seizoen tot seizoen of zelfs van maand tot maand). 

  

Febeliec is graag bereid deze voorstellen nader toe te lichten. 

  

Met dank, beste groeten, 

  

  

  

  

DEADLINE FOR APPLICATION EXTENDED TILL 15 DECEMBER ! 

  

Peter Claes* 

on behalf of Febeliec 
Federation of Belgian Industrial Energy Consumers 
BluePoint Brussels 
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Bld A. Reyers, 80 

B-1030 BRUSSELS 

� +32 496 59 36 20 

febeliec@febeliec.be 

www.febeliec.be 
* acting as Manager of Econergy VOF, General Manager of Febeliec 
Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium. 
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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (PRD)658E/46 over de 

doelstellingen die Elia moet behalen in het kader van de stimulans voor de marktintegratie zoals 

bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie‘ van 9 november 2016. De deadline van 

de consultatie is 4 december 2017. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze consultatie en om de stakeholders 

de mogelijkheid te bieden om hun opmerkingen en voorstellen over deze ontwerpbeslissing over te 

maken. De opmerkingen en voorstellen van FEBEG zijn niet-vertrouwelijk. 

 

 

Nood aan een transparant, coherent en symmetrisch mechanisme voor stimulansen aan Elia 

 

Nut van de marktconsultatie 

 

In het kader van de vorige consultatie over de stimulans voor marktintegratie heeft FEBEG – in zijn 

antwoord van 5 december 2016 – verschillende opmerkingen gemaakt, maar ook enkele suggesties 

om de stimulans voor marktintegratie verder te verfijnen. FEBEG stelt vast dat met geen enkele 

opmerking of suggestie rekening werd gehouden. De vraag rijst dan ook wat het nut is van het 

organiseren van marktconsultaties over dit onderwerp. 

 

Stimulans voor de verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit is overbodig 

 

De stimulans voor de marktintegratie bestaat in concreto uit een toegekend bedrag voor de gemeten 

verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone 

overeenkomstig een berekeningsmethode overeengekomen tussen de CREG en de netbeheerder, 

terwijl het reeds een wettelijke verplichting voor Elia is om maximaal interconnectiecapaciteit ter 

beschikking te stellen van de markt. 

 

Deze verplichting wordt ook verder ingevuld door de CACM Guideline die duidelijk beschrijft dat het 

de taak is van de netbeheerder om ‘ervoor te zorgen dat de capaciteitsberekeningen betrouwbaar zijn 

en dat optimale capaciteit wordt ter beschikking gesteld van de markt’. Het rapport van de 

expertenwerkgroep van de Europese Commissie van november 2017 besluit ook dat de werking van 

de Europese elektriciteitsmarkt moet worden verbeterd, en in het bijzonder dat de bestaande 

interconnecties efficiënt moeten worden gebruikt en dat de beschikbare capaciteit voor de markt 

aanzienlijk moet verhogen ten opzichte van de huidige benuttiging. 

 

FEBEG begrijpt dan ook niet waarom Elia financieel moeten worden beloond voor het uitvoeren van een 

bestaande wettelijke verplichting.  

Onderwerp: 

Publieke raadpleging van de CREG over haar ‘ontwerpbeslissing (PRD)658E/46 

over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans 

voor de marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de 

tariefmethodologie’ 

Datum: 4 december 2017 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 
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Pleidooi voor een symmetrisch mechanisme voor stimulansen 

 

In het algemeen pleit FEBEG ook voor een meer coherent en symmetrisch mechanisme voor 

stimulansen. In het antwoord van FEBEG van 30 september 2014 op de consultatie van de CREG over 

het ‘ontwerp van besluit ((Z)140626-CDC-1109/4 van de CREG tot vaststelling van de 

tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 

transmissiefunctie’ heeft FEBEG reeds voorgesteld om naast bonussen, ook malussen te voorzien: 

FEBEG is van oordeel dat stimulansen het meest effectief zijn indien ze in de twee richtingen werken. 

 

FEBEG is van mening dat een symmetrische stimulans beter aansluit bij de wettelijke 

verantwoordelijkheid van de transmissienetbeheerder om maximaal interconnectiecapaciteit ter 

beschikking te stellen van de markt: de transmissienetbeheerder geniet dan niet alleen een bonus 

wanneer de capaciteit hoog is, maar een eventueel lage beschikbaarheid van de 

interconnectiecapaciteit kan hem dan ook aangerekend worden. Dit is bovendien ook coherent omdat 

de impact op de markt groter is wanneer de interconnectiecapaciteit laag is. 

 

 

Stimulans op het verhogen van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit 

 

Belang voor de markt van het verhogen van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit 

 

De stimulans voor de marktintegratie bestaat in concreto uit een toegekend bedrag voor de gemeten 

verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone 

overeenkomstig een berekeningsmethode overeengekomen tussen de CREG en de netbeheerder. 

 

FEBEG wenst er op te wijzen dat het verhogen van de fysieke ter beschikking gestelde 

interconnectiecapaciteit – d.i. investeringen in nieuwe interconnectiecapaciteit of het vermijden van 

ongeplande uitvallen van lijnen – slechts een beperkt nut heeft voor de markt. FEBEG is van mening 

dat het inderdaad veel belangrijker is om te streven naar het verhogen van de commerciële 

interconnectiecapaciteit, d.i. de interconnectiecapaciteit die aan de markt wordt toegekend. Op dit vlak 

zijn er volgens FEBEG nog heel wat verbeteringen mogelijk: 

 

- In sommige omstandigheden kan de beschikbare interconnectiecapaciteit niet gebruikt 

worden omwille van congesties op andere plaatsen in het net (beperkingen als gevolg van de 

CBCO) wat het flow based-domein beperkt. 

 

- Bovendien is het ook uitermate belangrijk om te analyseren op welke uren en in welke 

seizoenen maximaal capaciteit ter beschikking wordt gesteld van de markt. Aangezien België 

op sommige ogenblikken reeds kampt met problemen bij piekvraag, zou eerder aandacht 

moeten besteed aan de beschikbare commerciële capaciteit tussen 18.00 uur en 20.00 uur in 

winterperiodes dan aan de gemiddelde maximaal beschikbare capaciteit in flow based. Het is 

immers minder relevant voor de markt om over grote hoeveelheden interconnectiecapaciteit 

te beschikken tijdens daluren of tijdens de zomer. 

 

Eventuele investeringen in nieuwe fysieke interconnectiecapaciteit moeten vanzelfsprekend het 

voorwerp uitmaken van een grondige kosten-baten-analyse waarin ook de impact van bijkomende 

interconnectiecapaciteit op de Belgische markt in het algemeen en de Belgische productiecentrales in 

het bijzonder wordt meegenomen. 

 

In het kader van de toekomstige discussies over de transmissietarieven voor de volgende tariefperiode 

wenst FEBEG dan ook nu al te pleiten voor een bijsturing van de tariefmethodologie. De huidige 

tariefmethodologie – met een billijke winstmarge die in verhouding staat tot de in het net geïnvesteerde 
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kapitalen – geeft een duidelijke stimulans om daadwerkelijke investeringen in nieuwe fysieke 

infrastructuur uit te voeren. Als commercieel bedrijf zal Elia er logischerwijs op inzetten om zijn 

winsten te maximaliseren: een doelstelling die niet noodzakelijk samenvalt met het behalen van 

milieudoelstellingen of het optimaliseren van de maatschappelijke welvaart1. FEBEG pleit er dan ook 

voor om de tarieven te herzien om te vermijden dat in de toekomst wordt geïnvesteerd in nieuwe 

fysieke interconnectiecapaciteit die geen significant voordeel brengt voor de eindgebruikers. FEBEG 

dringt in dit verband aan op een verregaande transparantie over het gebruik van de 

interconnectiecapaciteit en een efficiënt gebruik van de bestaande interconnectiecapaciteit. Het 

rapport van de expertenwerkgroep van de Europese Commissie van november 2017 besluit ook dat er 

tot 2030 geen nood is aan bijkomende interconnectiecapaciteit, maar dat bestaande interconnecties 

efficiënter moeten gebruikt worden. 

 

Alternatieven voor het verhogen van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit 

 

Er is een hoge correlatie tussen stress op de markt of in het systeem en de beschikbare commerciële 

importcapaciteit, zoals ook blijkt uit de studie van de CREG van 24 maart 2016 over de prijspieken van 

22 september 2015 en 16 oktober 2016. De beschikbare commerciële capaciteit is dus uitermate 

belangrijk voor de markt. 

 

FEBEG zou daarom willen voorstellen om de stimulans eerder te bepalen in functie van de volgende 

elementen: 

 

- FEBEG beschouwt het als een prioriteit om een efficiënt congestiebeheersysteem uit te bouwen 

om de commerciële beschikbare capaciteit te verbeteren. Volgens de CACM Guideline moeten 

de netbeheerders tegen maart 2018 een methodologie voor een gecoördineerd countertrading 

en redispatching voorstellen. Om dit ogenblik hebben de marktpartijen geen enkel zicht op de 

mogelijke aanpak en voorstellen van de netbeheerders: het lijkt FEBEG een goed idee om de 

netbeheerders te stimuleren om, in samenspraak met de marktpartijen, snel werk te maken 

van het uitbouwen van een efficiënt congestiebeheersysteem. 

 

- De bestaande stimulans focust op de beschikbare interconnectiecapaciteit in day-ahead. Met 

het oog op het bewaren van het evenwicht en de stabiliteit in het systeem, is ook de intraday-

markt van groot belang. Het maximaliseren van de intraday-capaciteit lijkt niet onder de 

bestaande stimulans te vallen terwijl dit uitermate belangrijk is voor de markt, en zelfs aan 

belang toeneemt zowel in de zomer- als in de winterperiode. Het huidige proces voor het 

berekenen van de commerciële beschikbare capaciteit in intraday is eerder traag en weinig 

transparant, terwijl het voor de markt uitermate belangrijk is om te kunnen beschikken over 

betrouwbare voorspellingen over de commerciële beschikbare interconnectiecapaciteit om 

optimaal energie te kunnen uitwisselen de hoogste welvaartwinst te bereiken. 

 

- De stimulans voor Elia moet dus eerder gericht zijn op het verhogen van de commerciële 

beschikbare interconnectiecapaciteiten op ogenblikken die relevant zijn voor de markt – dus 

geen gemiddelden - en er dus de grootste impact op de markt is, op prijsniveaus of spreads 

in day-ahead zowel als in intraday. Voor FEBEG is het ook uitermate belangrijk dat Elia er naar 

streeft om de benuttingsgraad van de interconnecties verhogen in tijden van schaarste in 

                                                   

1 Zie ook: ‘Analyse van de CREG over de studie van Elia ‘Electricity scenarios for Belgium towards 2050 – Elia’s 

quantified study on the energy transition in 2030 and 2040’’, (A)1706, nota (A)1706, CREG, 30 november 2017, 

randnummer 48. 
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België want dit bepaalt de eigenlijke bijdrage van de interconnecties aan de 

bevoorradingszekerheid van België2. 

 

- Een stimulans voor het verbeteren van de marktwerking zou niet eenzijdig op het verbeteren 

van de importmogelijkheden moeten gericht zijn, maar ook rekening moeten houden met 

export. 

 

 

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

                                                   

2 Zie ook: ‘Analyse van de CREG over de studie van Elia ‘Electricity scenarios for Belgium towards 2050 – Elia’s 

quantified study on the energy transition in 2030 and 2040’’, (A)1706, nota (A)1706, CREG, 30 november 2017, 

randnummer 26. 




