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1 Inleiding 

De ontwerpbeslissing (B)160913-CDC-1494 van de CREG, met betrekking tot het voorstel 
van 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 grootste gedeelte van de ontwerpbeslissing is ongewijzigd ten opzichte van de initiële 
ontwerpbeslissing (B)160105-CDC-1494. Men kan zelf stellen dat er enkel additionele 
punten zijn bijgekomen, zonder dat enige van de initiële elementen werden aangepast. De 
CREG benadrukt in randnummer 18 namelijk dat de huidige publieke consultatie enkel de 
inhoudelijke wijzigingen met betrekking tot randnummers 59, 63, 67, 69, 70 en 71 betreft. 

Desalniettemin, en gezien Elia tijdens de voorgaande consultatieronde een uitgebreid 

antwoord heeft gegeven op de voorgaande ontwerpbeslissing (B)160105-CDC-1494, wenst 
Elia de initiële opmerkingen, toelichtingen en suggesties te herhalen en wordt dit onder de 
aandacht gebracht in hoofdstuk 2 van deze bijdrage. Vervolgens reageert Elia in essentie 

op bovenvermelde randnummers, conform de scope van de consultatie.  

Tenslotte wordt ook gereageerd op het hoofdstuk 5 van de ontwerpbeslissing van de 
CREG, dat enkele suggesties bevat met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen voor de 
strategische reserves. 

2 Herneming van de antwoorden op de voorgaande 
beslissing (B)160105-CDC-1494 

In het kader van de voorgaande consultatie wenst Elia haar opmerkingen, ,bezorgdheden 

en toelichtingen te herhalen aangaande randnummers 41, 48 en 54 die overeenkomen met 
randnummers 35, 42 en 48 in het antwoord van Elia op de voorgaande beslissing 
(B)160105-CDC-1494 (toegevoegd in bijlage 1). De bijdrage van Elia aan de initiële 
consultatie kan volgens Elia er namelijk toe leiden dat bepaalde elementen uit de 
ontwerpbeslissing aldus voldoende werden toegelicht en/of kunnen leiden tot een 

gewijzigde formulering in de eindbeslissing van de CREG. 

3 Antwoord op nieuwe elementen uit de 

ontwerpbeslissing (B)160913-CDC-1494 

Randnummer 59 

Elia zal de gevraagde aanpassing implementeren in de werkingsregels, en bijgevolg in 
§6.4.2 geen onderscheid meer maken tussen een testactivatie op vraag van de leverancier 
of op vraag van Elia:  

 
 “1. Voor elke activatie ongeacht of het gaat om een activatie (werkelijk of 

test) op vraag van ELIA of om een test op vraag van de SGR-leverancier 

berekent ELIA het verschil…” 

 “2. Voor elke activatie enkel op vraagverzoek van Elia: In geval van 

opstart na een activatie op vraag van Elia niet lukt…” 

 
Elia zal ook de testcriteria in de werkingsregels aanpassen. Pmax, of eender welke waarde 
tussen Pmin en Pmax, afhankelijk van het testprogramma, zal worden beschouwd als een 

testcriteria, en bijgevolg ook het onderwerp uitmaken van penaliteiten. Deze aanpassing 
wordt als volgt in §6.4.2 geïmplementeerd:  
 
“In geval de opstart na een activatie op vraag van ELIA niet lukt binnen de contractueel 
bepaalde termijnen, met andere woorden, als de SGR-centrale het niveau van zijn 
beschikbare Pmin, Pmax of een vooropgestelde waarde tussen Pmin en Pmax zoals 
voorzien in het testprogramma niet heeft bereikt binnen de contractuele termijnen na 

bevestiging door ELIA om over…” 

 
Elia wenst te benadrukken dat deze aanpassingen enkel zullen gelden voor nieuwe SGR 
contracten. Dit wordt expliciet benadrukt in de werkingsregels, onder §5.2 en §6.2 
waaronder de voorgestelde aanpassingen vallen. 
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§5.2 versie FR “Ce paragraphe reprend les spécifications techniques concernant la 

disponibilité et la fourniture de SGR pour les contrats SGR conclus au terme de l’appel 

d’offres qui a lieu en 2016.”  - §5.2 versie NL – “Dit hoofdstuk vermeldt de technische 
specificaties betreffende de beschikbaarheid en levering van de SGR voor de SGR-
contracten die worden afgesloten na de aanbesteding die plaatsvindt in 2016.” 

§6.2 – versie FR ”Les conditions, limitations et sélections décrites dans cette partie du 
document sont les caractéristiques principales de celles-ci.  Elles portent sur les contrats 

SGR conclus au terme de l’appel d’offres qui a lieu en 2016.”  - versie NL ”In dit deel van 
het document worden de voornaamste kenmerken van de strategische reserve beschreven 
met betrekking tot de voorwaarden, de beperkingen en de selecties. Ze steunen op de 
SGR-contracten die werden afgesloten na de aanbesteding die plaatsvindt in 2016.” 

Verder wil Elia benadrukken dat deze aanpassingen een impact kunnen hebben op de 
bereidheid van SGR-leveranciers om een vrijwillige testactivatie aan te vragen, omdat deze 
nu een risico heeft op additionele penaliteiten. Het was om deze reden dat Elia een 

onderscheid wenste te maken tussen beide testen, zodat leveranciers op een vrijwillige 
manier hun eenheden vrijblijvend zouden kunnen testen, en zo de correcte werking van 

hun product zouden kunnen waarborgen. Bovendien zou een vrijwillige test tot Pmax leiden 
tot hogere activatiekosten die gedragen zouden worden door de leverancier, en dus een 
vrijwillige test verder ontmoedigen. Tenslotte zullen grotere injecties leiden tot een grotere 
impact op de markt gedurende een test (regelvolume, systeemonbalans, onbalansprijzen). 
Daarom stelt Elia voor om het testprogramma te laten afhangen van het objectief van de 

test (e.g. testen van tijdige start). 

 

 Randnummer 63 

Elia zal de werkingsregels aanpassen op dezelfde manier als voorgesteld aan de CREG in 
het addendum verstuurd op 30 mei 2016. 

§6.4.1 “…markt te dekken zoals beschreven in het marktreglement van Belpex. Deze 

identificatie gebeurt echter niet wanneer deze situatie plaatsvindt gedurende een 
ontkoppeling van de Belpex DAM. Dit is een situatie waarbij Belpex DAM niet gekoppeld is 

met andere day-ahead markten, zoals gedefinieerd in Art. 4.8.2 van de Procedure van het 
Marktsegment1. 

In het geval van een identificatie van een risico op Structureel Tekort op basis van de 
resultaten van Belpex In dit geval stelt ELIA als operator…” 

 

 Randnummer 67 

De CREG vraagt dat in een bijlage aan de werkingsregels gedetailleerd de methodologie en 
de manier van deze herberekening worden toegelicht en dat deze herberekening 
bovendien geïllustreerd wordt met de nodige cijfermatige voorbeelden.  

Elia heeft daarom een addendum voor de werkingsregels uitgewerkt dat aan de hand van 
(1) een fictief voorbeeld van een activatie zonder Structural Shortage Indicator, en (2) een 
werkelijke case van een testactivatie op 10 februari 2016. Elia komt aan de hand van deze 

voorbeelden tegemoet aan de vraag tot verduidelijking van de herberekening. Het 

voorbeeld wordt hieronder in bijlage 2 toegevoegd.  

  

 Randnummer 69, 70 en 71 

Met betrekking tot de testen van de gecontracteerde strategische reserve, zal Elia op vraag 
van de CREG de transparantie verder verbeteren. Elia hanteerde reeds in 2016 een RSS-

feed om mededelingen met betrekking tot de strategische reserve aan alle geïnteresseerde 
partijen te versturen.  

Om tegemoet te komen aan bovenvermelde randnummers zal Elia vanaf 1 november 2016 
het maximaal geïnjecteerde vermogen [MW] toevoegen aan deze RSS-feed, die wordt 
uitgezonden tijdens een test op het moment van notificatie van de test (zowel op vraag 
van Elia als op vraag van de leverancier). Dit in aanvulling tot de huidige informatie die 
momenteel reeds verstuurd wordt, i.e. tijdstip en verwijzingen naar de implicaties 

beschreven in de werkingsregels.  

                                                           
1
 https://www.belpex.be/member-area/market-rules-and-procedures/ (versie 16 maart 2016) 

https://www.belpex.be/member-area/market-rules-and-procedures/
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Een RSS-feed is bestemd om korte en gerichte boodschappen te delen, als 'waarschuwing' 

naar geïnteresseerde marktspelers. Het opnemen van een gedetailleerd testprogramma is 

bijgevolg niet compatibel met een dergelijk formaat en type van informatie. Alle 
geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op deze RSS-Feed.  

Echter, om tegemoet te komen aan de beoogde doelstelling van de CREG, zal Elia het 
testprogramma communiceren per e-mail naar de ARPs met een tabel in bijlage. Elia zal er 
ook voor zorgen dat marktpartijen deze informatie tegelijk ontvangen, door deze e-mail te 

versturen bij notificatie van de leverancier van een test op vraag van Elia, en om 10h00 D-
1 bij een test op vraag van de leverancier. Bovendien zal Elia het testprogramma ook op 
haar website publiceren om 10h D-1 bij een test op vraag van de leverancier2.  

Tenslotte heeft Elia sinds deze zomer de transparantie en informatie op haar website reeds 
verder verbeterd door een nieuwe publicatie van de real-time systeemonevenwicht3. 
Dankzij deze publicatie worden eventuele aanpassingen van een strategische reserve 
testprogramma aan de markt kenbaar gemaakt, aangezien“real-time” en per minuut de 

systeemonbalans, netto-regelvolume alsook het volume aan strategische reserve en 
operationele reserves gepubliceerd wordt. Met deze informatie krijgen alle marktpartijen 

aldus zicht op het actuele testprogramma, en is een actualisatie op andere pagina’s van de 
website overbodig. Zo worden er inconsistentieproblemen vermeden die kunnen gebeuren 
wanneer dicht bij real-time aanpassingen aan het testprogramma gebeuren.  

4 Opmerkingen aangaande hoofdstuk 5 met voorgestelde 

evoluties van de werkingsregels voor periode 2017/18 

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 aanbesteding in 2017 te laten evolueren op 4 

punten. Vooreerst is overeengekomen in de Taskforce Implementation Strategic Reserve 
dat de werkingsregels voor de aanbesteding in 2017 ingediend zullen worden bij de CREG 
op 1 december 20164. 

Aangezien de huidige publieke consultatie van de CREG loopt tot en met 7 oktober 2016, 

vervolgens de consultatie moet verwerkt worden door de CREG en een eindbeslissing dient 
genomen te worden, zal er vermoedelijk ten vroegste pas in de tweede helft van oktober 

een finale beslissing worden genomen door de CREG. Dit houdt dus in dat er slechts 
ongeveer één maand beschikbaar is om deze wijzigingen te analyseren, te bespreken en 
overeen te komen met de marktpartijen, en te verwerken in concrete voorstellen voor de 
werkingsregels voor de aanbesteding in 2017. Dit is uiteraard niet haalbaar. 

Tevens is de werkgroep “verbeteringen aan het mechanisme van Strategische Reserve”, 
onder leiding van de AD Energie van de FOD economie en met participatie van de CREG, 
het kabinet Marghem en Elia, pas van start gegaan eind september. Elia is voorstander om 

de uitkomst van deze werkzaamheden af te wachten en de lopende gesprekken met de 
CREG, die de richting kunnen bepalen waarin de toekomstige werkingsregels moeten 
evolueren, vooreerst verder te zetten. 

Omwille van deze redenen kan Elia de huidige verwoording in de ontwerpbeslissing niet 
ondersteunen en verzoekt Elia om de verwoording van deze paragraaf aan te passen op 

volgende wijze: 

 
“De CREG vraagt Elia om volgende elementen met betrekking tot voor het voorstel van 

de werkingsregels verder te onderzoeken voor de aanbesteding in 2017 de 

werkingsregels te laten evolueren en meer bepaald: 

- het opheffen van de economical trigger;  

                                                           
2
 http://www.elia.be/nl/grid-data/Strategische-Reserve/leveringstesten 

3
 http://www.elia.be/en/grid-data/balancing/current-system-imbalance  

4
 Het overzicht van de timing kan teruggevonden worden op de website van Elia (presentatie van 

29/04/2016): http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-

group/Taskforce%20Strat%20Reserve/TF1_29042016_final_woCREG.PDF 

 

http://www.elia.be/nl/grid-data/Strategische-Reserve/leveringstesten
http://www.elia.be/en/grid-data/balancing/current-system-imbalance
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/Taskforce%20Strat%20Reserve/TF1_29042016_final_woCREG.PDF
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/Taskforce%20Strat%20Reserve/TF1_29042016_final_woCREG.PDF
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- het aanpassen van het design van de producten op basis van de noden van 

Elia; 

- het creëren van een level-playing field tussen de vraagzijde en productie 

onder meer inzake de beschikbaarheidsvereisten voor strategische reserves;  

- de correctie van de perimeter van de evenwichtsverantwoordelijken voor alle 

leveringspunten voor SDR.” 

5 Confidentialiteit 

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. 
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Bijlage 1 – Opmerkingen van Elia aangaande randnummer 35, 42 

en 48 op de voorgaande beslissing (B)160105-CDC-
1494 

 Point 35 du projet de décision la CREG portant sur le chapitre 4 de la 
proposition de Règles de Fonctionnement de la Réserve Stratégique "Entrée en 
vigueur et durée". 

Ce point stipule que « La CREG souhaite souligner que les Règles de Fonctionnement ne 
peuvent s'appliquer qu'aux contrats conclus dans le cadre d'un éventuel appel d’offres 
courant 2016, et ce à partir du 1er novembre 2016. La CREG estime qu'Elia doit soumettre 

une nouvelle proposition de Règles de Fonctionnement pour l'éventuel appel d'offres 
destiné à la constitution de Réserve Stratégique qui se tiendra en 2017 ».  

Indépendamment du fait qu’il faille ou non soumettre une nouvelle proposition de Règles 
de Fonctionnement pour un appel d’offres en 2017, Elia souhaite attirer l’attention de la 
CREG sur le fait que certaines parties de la proposition des Règles de Fonctionnement 

soumises le 8/12/2015  pour approbation portent sur des éléments indépendants de 

l’organisation ou non d’un appel d’offres en 2016 et sont supposées s’appliquer pour la 
période hivernale 2016/17. Ces parties sont : 

 le processus opérationnel d’ELIA menant à l’activation dans les situations 
susmentionnées applicable pour toutes les Unités SR qui ont un contrat en cours 
pendant la période de validité des présentes règles, ainsi que son impact sur les 
tarifs de déséquilibre (section 6.4 et suivantes) ; 

 la mise à disposition du marché, par ELIA, de données relatives à la réservation et 

l’activation de la Réserve Stratégique ; 

 le monitoring du mécanisme. 

 

 Point 42 du projet de décision de la CREG portant sur le §5.3.1 de la 
proposition de Règles de Fonctionnement de la Réserve Stratégique qui décrit 

les conditions relatives aux offres SDR.  

Ce paragraphe des Règles de Fonctionnement décrit les combinaisons possibles au niveau 

d’un point de livraison SDR avec d’autres services auxiliaires tels que le R1 Load, le R3DP 
et ICH. Ces combinaisons sont proposées seulement pour la période hivernale 2016/17. La 
CREG estime que cette limitation en temps semble exclure d’emblée les contrats SDR 
pluriannuels et demande de la supprimer. 

Elia précise que cette limitation en temps ne vise pas à  exclure la possibilité d’avoir des 
contrats SDR pluriannuels5. Par contre, les services auxiliaires précités peuvent encore 

évoluer6 et Elia ne peut dès à présent se prononcer sur l’impact d’une telle évolution sur 
les combinaisons possibles au niveau d’un point d’accès commun avec la SDR. 

Ainsi par exemple, un point de livraison repris dans un contrat ICH pour  2016  peut être 
combiné à de la SDR en 2016 et, en théorie être contracté pour 3 périodes hivernales 
jusqu’en 2019. Si le contrat ICH change en 2017 de sorte à ne plus rendre cette 

combinaison possible. Ce point de livraison ne pourra plus être repris dans une offre ICH 
tant qu’il est repris dans le contrat SDR. 

Dès lors Elia propose donc de ne pas suivre la demande de la CREG mais de clarifier et 
nuancer ces explications dans les Règles de Fonctionnement afin d’éviter toute confusion. 

 

 Point 48 du projet de décision de la CREG portant sur le §5.4 de la proposition 
de Règles de Fonctionnement de la Réserve Stratégique qui traite de la 
sélection des offres reçues. 

Dans ce paragraphe, la proposition de Règles de Fonctionnement prévoit que la sélection 

vise le coût total minimum respectant certaines conditions, et notamment les conditions 1 
et 3 ci-dessous: 

1. Le volume total sélectionné couvre au moins le volume fixé par Arrêté Ministériel. 

                                                           
5
 si précisé par le Ministre dans son instruction de constituer une Réserve Stratégique. 

6
  même en 2016 pour les SA  achetés mensuellement 
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3. Le volume total de SGR (ou SDR) sélectionné couvre au maximum, pour une période 

donnée, le volume maximum de SGR (ou SDR) imposé par le ministre pour cette 

période donnée.  

Si cette 3e condition empêche entre autres de rencontrer la première, comme illustré dans 
l’exemple ci-dessous, la proposition de Règles prévoit de pouvoir légèrement dépasser ce 
maximum repris en condition 3 de sorte à pouvoir atteindre, un optimum économique qui 
respecte les autres conditions (notamment la 1). Ce principe est illustré avec l’exemple 

fictif ci-dessous, présenté à la CREG lors de la réunion du 18/1. Dans cet exemple, un 
maximum de 700MW est imposé au volume SGR empêchant (de par le fait qu’il n’y a que 
300MW de SDR offerts) d’atteindre le volume total de 1100MW de SR devant être 
constitué. 

 

Dans son projet de décision la CREG explicite « …si le volume maximum défini par le 
ministre ne permet pas de respecter les deux premières conditions, ce maximum pourra 
être dépassé d’une valeur minimum nécessaire pour pouvoir atteindre les conditions 1 et 
2. La CREG estime que ça ne doit pas être la valeur minimale (de volume), mais le coût 
minimal, même si cela donne lieu à un dépassement supérieur du volume maximal. » 

Ce qui reviendrait dans l’exemple illustré, si nous comprenons bien la remarque de la 

CREG, à s’écarter de la condition 3 et à chercher uniquement l’optimum économique (coût 
total minimum), même si cela revient à dépasser le volume total, sans tenir compte du 
volume de dépassement. Ainsi, l’optimum économique dans l’exemple fictif illustré 
impliquerait de ne pas tenir compte d’un volume SGR maximum et reviendrait à 
complètement évincer l’autre segment (en l’occurrence SDR dans cet exemple). 

 

Elia souhaite avec cet exemple justifier sa proposition de sélection d’offres visant à 
respecter le mieux possible les conditions (éventuelles) imposées par arrêté ministériel, 
conditions qui sont imposées sur des volumes et non des montants de coût.  

  



 

 Pagina 9 van 11 

Bijlage 2 – Rekenvoorbeeld van administratieve herberekening 

onbalansprijzen in geval van een activatie van 
strategische reserve zonder aanwezigheid van een 

Structural Shortage Indicator 

De onevenwichtsprijzen worden vastgelegd op een forfaitair bedrag wanneer aan de drie 
voorwaarden in §6.7.2 voldaan wordt. In alle andere gevallen waar de SRVBCAj strikt 
positief is zullen de onevenwichtstarieven administratief berekend worden.  

 

1. Veronderstel een activatie door een technische trigger zonder een 

SSI 

In volgend fictief voorbeeld wordt in onderstaand tabel voor een bepaald kwartuur de NRVj 
getoond, die wordt berekend aan de hand van de formule beschreven in §6.6, NRVj = BOVj 
+ SRVBCAj – BAVj. Deze formule toont hoe het netto-regelvolume (NRV) voor een bepaald 

kwartuur j berekend wordt aan de hand van het verschil tussen het opregelvolume (BOV) 

vermeerderd met het geactiveerd volume aan strategische reserve SRVBCAj, en het 
afregelvolume (BAV). Deze informatie wordt gepubliceerd per kwartuur op de website van 
Elia (cfr. inzet van regelvermogen).  
 

Quarter  SI [MW] SRVj [MW] NRVj [MW] BOV [MW] BAV [MW] 

t>t+15' 580 400 480 80 0 

 
 
Het geactiveerde volume aan strategische reserve SRVBCAj bevat niet het volume aan 

strategische reserve dat aan de marktoperator Belpex wordt geleverd onder een economic 
trigger aangezien dit volume geen effect heeft op de systeemonbalans, of 
onbalansprijzen7.  

 
Het geactiveerde volume aan strategische reserve (met uitzondering van het volume 
geleverd aan de marktoperator) wordt dus bij de NRV geteld, en aan de hand hiervan 

wordt de administratief berekende prijs voor de systeemonbalans bepaald. Dit gebeurt aan 
de hand van de marginale prijs voor de activatie van een volume opwaartse (positief) en 
neerwaartse (negatief) reserve in schijven van 100 MW. Deze informatie is gebaseerd op 
de biedingen en nominaties en wordt gepubliceerd per kwartuur op de website van Elia 
(pagina “beschikbaar regelvermogen” onder Grid Data-Balancing). Aangezien de NRVj zich 
hier tussen de 400 en 500 MW bevindt wordt de strategische reserveprijs SRj bepaald op 
180 €/MWh bedragen.  

 

  Marginal prices (€/MWh) for activation of  
 

Quarter … -200 MW -100 MW 100 MW 200 MW 300 MW 400 MW 500 MW … 

t>t+15' … 5 10 60 65 100 180 290  

 
Deze administratief berekende onbalansprijs (POSj en NEGj), voorgesteld in de tabel en 
gepubliceerd op de website (onbalansprijzen) wordt nu gelijk gesteld aan deze strategische 

reserveprijs. Zonder activatie van de strategische reserve was de onbalansprijs echter 
berekend aan de hand van de marginale incrementele prijs, MIPj of de marginale 
decrementele prijs MDPj voor respectievelijk marginale opwaartse of neerwaartse regeling. 

Aangezien de strategische reserve het opregelvolume ontlast, was deze prijs naar alle 
waarschijnlijkheid lager geweest. De systeemonbalans, SIj kan berekend worden aan de 
hand van de formule SIj = ACEj – NRVj. 

  
Quarter  MIP 

[€/MWh] 

MDP 

[€/MWh] 

SR 

[€/MWh] 

POS 

[€/MWh] 

NEG 

[€/MWh] 

t>t+15' 55 10 180 180 180 

 

 

 

 

                                                           
7
 SRVBCAj = SRVj - SRVBPXj (waarbij SRVBCAj = SRVj  bij afwezigheid van een economic trigger) 
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2. Testactivatie op 10.02.2016 

In volgende werkelijke case vindt een testactivatie plaats tussen 9h00 en 14h00. 
Onderstaande tabel toont opnieuw de geactiveerde SRVj, samen met de BOVj, BAVj en 
NRVj. De tabel toont enkel het deel van de dag tussen 12h00 en 14h00 waarbij het 
geactiveerde volume aan strategische reserve wordt verhoogd van 73,7 tot 447,0 MW 
(SRVj in onderstaande tabel). De testactivatie leidt tot een reductie van de benodigde BOV, 
en bij hogere volumes ook tot een toename in de benodigde BAV om de impact van de 
injectie van de strategische reserve te compenseren. 

 

 

Quarter  SI [MW] SRVj [MW] NRV [MW] BOV [MW] BAV [MW] 

12:00 > 12:15 -231,02 73,7 158,87 87,82 2,66 

12:15 > 12:30 -7,49 131,7 69,41 34,46 96,75 

12:30 > 12:45 -76,42 186,2 88,41 0,02 97,81 

12:45 > 13:00 -122,17 204,7 127,36 0,01 77,35 

13:00 > 13:15 -162,68 211,9 219,94 27,83 19,78 

13:15 > 13:30 -101,57 245,7 118,56  127,14 

13:30 > 13:45 -90,48 298,6 158,88  139,72 

13:45 > 14:00 68,68 447,0 262,91  184,09 

 
Dit profiel laat toe de administratief berekende prijs voor onbalans te bepalen aan de hand 
van de marginale prijs voor de activatie van een volume opwaartse (positief) en 

neerwaartse (negatief) reserve in schijven van 100 MW in onderstaande tabel.  

 

 
 
Marginal prices (€/MWh) for activation of  

 

Quarter  … 
-300 
MW 

-200 
MW 

-100 
MW 

100 
MW 

200 
MW 

300 
MW 

… 

12:00 > 12:15  8,72 8,72 8,72 46,08 52,21 52,21  

12:15 > 12:30  14,65 14,65 14,65 42,28 52,21 52,21  

12:30 > 12:45  14,65 14,65 14,65 42,28 52,21 52,21  

12:45 > 13:00  14,65 14,65 14,65 42,28 42,28 52,21  

13:00 > 13:15  12,83 12,83 12,83 42,21 52,21 52,21  

13:15 > 13:30  14,65 14,65 14,65 40,75 52,21 52,21  

13:30 > 13:45  14,65 14,65 14,65 40,75 40,75 52,21  

13:45 > 14:00  12,39 14,65 14,65 40,75 40,75 40,75  

 
 In dit voorbeeld is er tussen 12h00 en 12h15 een relatief groot tekort in het 

systeem, SI < -200 MW ten opzichte van het geactiveerde volume aan 

strategische reserve. Dit verlaagt bijgevolg het geactiveerde volume BOV. De NRV 

ligt tussen 100 MW en 200 MW en bepaald de administratief berekende 

onbalansprijs op 52,21 €/MWh. Deze ligt nu hoger dan de MIP, i.e. de hoogste 

prijs die Elia betaalde voor opregeling, 46,08 /MWh. 

 

 Tussen 12h15 en 12h45, is er een slechts een klein systeemtekort ten opzichte 

van het geactiveerde volume aan strategische reserve. Dit verhoogt bijgevolg het 

geactiveerde volume BAV. De neerwaartse reserves zullen immers geactiveerd 

worden om het systeemevenwicht te bewaren. Mits de NRV positief blijft is de 

administratief berekende onbalansprijs 42,28 €/MWh. Deze komt voor dit kwartier 

overeen met de MIP, i.e. 42,28 €/MWh. 

 

 Tussen 13h00 en 13h15 is er opnieuw een relatief groot systeemtekort, en slechts 

een kleine impact op de BAV. De strategische reserve reduceren bijgevolg de BOV, 

en de NRV wordt berekend op 52,21 €/MWh, hoger dan de MIP, i.e. 42,28 €/MWh. 

In tegenstelling is er tussen 13h15 en 14h00 een relatief klein systeemtekort en is 

er geen BOV (geen prijs). De NRV blijft echter positief en wordt chronologisch 

berekend op 52,21 €/MWh en 40,75 €/MWh (NRV tussen 100 en 200 MW), en 

40,75 €/MWh (NRV tussen 200 en 300 MW). 
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Quarter  
MIP 

[€/MWh] 
MDP 

[€/MWh] 
SR 

[€/MWh] 
POS 

[€/MWh] 
NEG 

[€/MWh] 

12:00 > 12:15 46,08 8,72 52,21 52,21 52,21 

12:15 > 12:30 42,28 14,65 42,28 42,28 42,28 

12:30 > 12:45 42,28 14,65 42,28 42,28 42,28 

12:45 > 13:00 42,28 14,65 42,28 42,28 42,28 

13:00 > 13:15 42,21 12,83 52,21 52,21 52,21 

13:15 > 13:30 0,00 14,65 52,21 52,21 52,21 

13:30 > 13:45 0,00 14,65 40,75 40,75 40,75 

13:45 > 14:00 0,00 14,65 40,75 40,75 40,75 

 


