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EXECUTIVE SUMMARY 

Met toepassing van artikel 7quinquies, §1, van de elektriciteitswet dienen de proceduremodaliteiten 
voor de aanleg van de strategische reserve door de netbeheerder bepaald te worden na raadpleging 
van de netgebruikers, de CREG en de Algemene Directie Energie. 

De voorliggende nota van de CREG bevat naast de beschrijving van de context, een aantal opmerkingen 
over en suggesties tot verduidelijking van het voorstel van de procedure voor aanleg van strategische 
reserves voor de winterperiode 2018-2019 dat door Elia ter consultatie wordt voorgelegd. 
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1. INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna “CREG”) onderzoekt, 
met toepassing van artikel 7quinquies, §1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt (hierna “de elektriciteitswet”), een voorstel van de proceduremodaliteiten voor 
de aanleg van de strategische reserve. De proceduremodaliteiten voor de aanleg van de strategische 
reserve dienen, overeenkomstig artikel 7quinquies, §1, van de elektriciteitswet, door de netbeheerder 
bepaald te worden na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de Algemene Directie Energie. 

Op 19 december 2017 werd een voorstel van procedure voor aanleg van de strategische reserve 
(hierna “het voorstel van proceduremodaliteiten”) ter consultatie op de website van Elia gepubliceerd. 
Het voorstel van procedure werd in 3 talen (NL, FR, ENG) gepubliceerd met en zonder “track changes”. 
Op 19 december 2017 heeft Elia eveneens per e-mail de leden van de ISR-TF (Implementation of 
Strategic Reserves Taskforce), opgericht binnen de Elia Users’ Group, ingelicht over de consultatie met 
een link naar de website van Elia waar de relevante documenten zich bevinden. De consultatieperiode 
loopt van 19 december 2017 tot en met 26 januari 2018, 18:00. 

De voorliggende nota heeft tot doel de voornaamste bedenkingen van de CREG weer te geven met 
betrekking tot het voorstel van proceduremodaliteiten. De nota bestaat uit twee delen. Een eerste 
deel herneemt kort de context en het wettelijk kader waarin de strategische reserve wordt aangelegd. 
In het tweede deel geeft de CREG haar opmerkingen op het voorstel van proceduremodaliteiten.  

Deze nota werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op 25 januari 2018.  
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2. CONTEXT EN WETTELIJK KADER 

1. Anticiperend op de invoering van een mechanisme van strategische reserves heeft Elia in 
februari 2014 binnen de Elia Users’ Group een “Implementation of Strategic Reserves Taskforce” 
opgericht (hierna “ISR-TF”). Het doel van de ISR-TF is om marktpartijen te informeren en te raadplegen 
over diverse aspecten van de strategische reserves. Alle relevante informatie met betrekking tot de 
ISR-TF wordt gepubliceerd op de website van Elia.  

2. De wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de elektriciteitswet voerde onder meer een 
mechanisme van strategische reserve in (hierna “wet van 26 maart 2014”). De strategische reserve 
heeft tot doel een bepaald niveau van bevoorradingszekerheid in elektriciteit te garanderen tijdens de 
winterperiodes. 

3. Art. 7quinquies, §1, van de elektriciteitswet stelt dat de netbeheerder na raadpleging van de 
netgebruikers, van de CREG en van de Algemene Directie Energie de proceduremodaliteiten voor de 
aanleg van de strategische reserves dient te bepalen.  

4. Met het oog op de aanleg van de strategische reserve voor de winter 2018-2019, werd de ISR-
TF bijeengeroepen op 20 april, 12 juli, 26 september, 26 oktober en 30 november 2017. 

5. Op 15 januari 2018 besliste de Minister van Energie dat de netbeheerder een strategische 
reserve dient aan te leggen voor een periode van één jaar vanaf 1 november 2018 en voor een volume 
van 500 MW.  

3. ANALYSE VAN HET VOORSTEL VAN 
PROCEDUREMODALITEITEN 

3.1. ALGEMENE OPMERKINGEN 

6. In het voorstel van proceduremodaliteiten probeert Elia te anticiperen op een toekomstige 
beslissing van de Europese Commissie inzake de verenigbaarheid van het mechanisme van strategische 
reserve met de EU-staatssteunregels en in het bijzonder met de “Richtsnoeren inzake staatssteun voor 
milieubescherming en energie 2014-2020” (EEAG), door rekening te houden met de verbintenissen die 
de federale Minister bevoegd voor energie heeft aangegaan ten aanzien van de Europese Commissie. 
Deze aanpak is in de huidige omstandigheden zeker verdedigbaar. Mocht de definitieve beslissing van 
de Europese Commissie evenwel andere bepalingen of voorwaarden opleggen aan het mechanisme 
van strategische reserve, dan kan een latere aanpassing van de procedure van aanleg alsnog 
noodzakelijk zijn. De CREG meent dat het nuttig is om de marktspelers hierop te wijzen. 

7.  Bepaalde definities kunnen niet terug gevonden worden in alle gepubliceerde versies (onder 
meer de term “Activation” werd in de Engelstalige en de Franstalige versie gedefinieerd maar is niet 
terug te vinden in de Nederlandstalige versie).  

8. Gedefinieerde termen kunnen best ook rigoureus gebruikt worden. In de Engelstalige versie van 
het voorstel van proceduremodaliteiten wordt de term “General Direction Energy” gedefinieerd, 
terwijl in de tekst naar diezelfde instantie wordt verwezen door middel van de termen “the General 
Directorate” (gelijkaardige vaststelling in de Franstalige versie). 
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9. Verder meent de CREG ook dat de ook niet-gedefinieerde termen best coherent doorheen het 
volledige document gebruikt worden. Ter illustratie hierna een paar voorbeelden. In de Engelstalige 
versie van het voorstel van proceduremodaliteiten worden de woorden “clearly unreasonable” en 
“manifestly unreasonable” afwisselend gebruikt. In de Nederlandse versie dekken de termen “offerte”, 
“aanbieding”, “bieding” en “aanbod” wellicht dezelfde lading.  

10. De CREG meent dat een afstemming tussen de Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige 
versie noodzakelijk is. 

 

3.2. PUNCTUELE OPMERKINGEN 

3.2.1. Definities (hoofdstuk 2) 

11. In de definitie van “Activation” in de Engelstalige versie van het voorstel van 
proceduremodaliteiten wordt gesproken over een “reduction of a decrease” in plaats van een 
“reduction of an offtake”. Verder wordt in de definitie van “Activation” de niet-gedefinieerde term 
“SR-unit” (ENG) of “unité SR” (FR) gebruikt, wel worden “SDR unit” en “SGR Power plant” gedefinieerd. 
In dezelfde definitie wordt een onderscheid gemaakt tussen testactivatie in naam van Elia en in naam 
van de SGR/SDR-leverancier. Het onderscheid dient betrekking te hebben op vraag van hetzij Elia, 
hetzij de leverancier. 

12. De Franstalige en Engelstalige definitie van “Shedding Limit” komt niet overeen met de 
Nederlandstalige definitie. In de Franstalige en Engelstalige definitie is er nog stuk tekst uit een vorige 
definitie blijven staan. 

3.2.2. Achtergrond (hoofdstuk 3) 

13. Onder het vierde aandachtsstreepje werd de formulering van de instructie van de Minister aan 
Elia tot aanleg van een strategische reserve aangepast, waardoor de tekst niet meer coherent is met 
de bepaling in artikel 7quater van de elektriciteitswet en evenmin aansluit met de bepalingen onder 
7.3.3.1. van het voorstel van proceduremodaliteiten. In de Engelstalige versie zou bovendien de 
zinssnede “construction of a strategic reserve” best vervangen worden door “constitution of a strategic 
reserve”. 

3.2.3.  Strategische Reserve (hoofdstuk 4)  

14. In de voorgestelde planning voor de aanbesteding in 2018 wordt met betrekking tot het advies 
van de CREG het woord “(on)redelijkheid” gebruikt. De elektriciteitswet voorziet niet in een taak voor 
de CREG om de manifeste redelijkheid van de offertes te onderzoeken. De haakjes in “(on)redelijkheid” 
wekken bijgevolg een verkeerde indruk en dienen te worden weggelaten.  

15. Voetnoot 3 stelt dat Elia ernaar streeft om haar rapport, overeenkomstig artikel 7sexies, §1, van 
de elektriciteitswet, tegen 16/05/2018 bij de CREG in te dienen niettegenstaande de wettelijke 
deadline van 31/05/2018. Het vervroegd verkrijgen van het rapport van Elia is belangrijk om aan de 
aanbieders de mogelijkheid te bieden vóór de vakantieperiode hun offertes te komen toelichten bij de 
CREG en dit in het kader van de analyse van de CREG over de al dan niet manifeste onredelijkheid van 
de prijs van de offertes.  
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In de Nederlandstalige versie van het voorstel van proceduremodaliteiten wordt in voetnoot 3 ook 
gesproken van wettelijk vastgestelde “vertragingen” in plaats van “termijnen”.  

3.2.4. Shared Connections points (hoofdstuk 6) 

16. De drie versies (NL, FR en ENG) van het voorstel van proceduremodaliteiten verwoorden op drie 
verschillende manieren het verbod voor een SGR-leverancier om contractueel elektriciteit te verkopen 
(sectie 6.1.). De CREG vraagt om de drie versies op elkaar af te stemmen en vooral duidelijke 
bewoordingen te gebruiken.  

3.2.5. Stadia van de aanbestedingsprocedure (hoofdstuk 7) 

17. In sectie 7.3.3. worden de bidding principes voor SGR- en SDR-kandidaten beschreven.  

18. De CREG begrijpt niet wat er bedoeld wordt (onder sectie 3.3.3.2.) met de ingevoegde zin “De 
duur van dit aanbod is één jaar, beginnend vanaf 1 november van elk jaar”. Dit lijkt niet coherent met 
de verdere bepaling dat SDR-kandidaten een offerte kunnen indienen voor meerderen opeenvolgende 
winters indien de instructie van de Minister een volume oplegt voor meerdere winterperiodes. 

19. Met betrekking tot de formulering van de verplichtingen bij het aanbieden, stelt de CREG voor 
om toe te voegen dat SDR-kandidaten die een offerte indienen voor een volume van meer dan 10 MW 
bestaande uit meerdere leveringspunten, verplicht ook voor eenzelfde totaal aangeboden volume een 
aantal offertes van elk maximaal 10 MW indienen, tenzij de technische onmogelijkheid hiervoor wordt 
aangetoond. 

 

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

               

Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Voorzitster van het Directiecomité 


