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OVERZICHT 

Onderwerp: 

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel 
van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR houdende een addendum aan de werkingsregels van de 
strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017. Dit voorstel van addendum heeft 
betrekking op de modaliteiten voor de terugkeer naar de elektriciteitsmarkt van productie-eenheden. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode loopt van 23.03.2017 om 23:59 CET tot en met vrijdag 31.03.2017 om 
23:59 CET.  

De raadplegingsperiode werd tot 8 dagen beperkt gezien de wens van Elia en van de CREG om de 
beslissing hierover te kunnen publiceren vóór de uiterste datum voor indiening van de offertes in het 
kader van de aanbesteding voor strategische reserve in 2017. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1619@creg.be 

- Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG: 

CREG 
Andreas TIREZ 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 BRUSSEL 

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze 
informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. 
Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of 
de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 
vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent 
(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 
te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Bart De Waele, tel +32 2 289 76 75 , bdw@creg.be 

 

Verwante documenten:  

Beslissing (B)1598 van 9/2/2017 
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1. INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna “CREG”) onderzoekt 
in deze ontwerpbeslissing, met toepassing van artikel 7septies, §1 van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna “de elektriciteitswet”) het voorstel van 
ELIA SYSTEM OPERATOR nv (hierna “Elia”) betreffende de werkingsregels van de strategische reserve 
van toepassing vanaf 1 november 2017 (hierna: voorstel van werkingsregels). De werkingsregels 
dienen, overeenkomstig artikel 7septies, §1 van de elektriciteitswet, door de netbeheerder ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan de CREG. 

Op 2 december 2016 ontving de CREG een brief van Elia met de vraag tot goedkeuring van het voorstel 
van werkingsregels voor de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017. Het 
Directiecomité van de CREG keurde op 22 december 2016 de ontwerpbeslissing (B)1598 over het 
voorstel van werkingsregels goed en besliste een openbare raadpleging te organiseren tussen 23 
december 2016 en 18 januari 2017. Op 9 februari 2017 keurde het Directiecomité van de CREG de 
beslissing (B)1598 goed, waarbij aan Elia gevraagd werd om een voorstel bij de CREG in te dienen 
inzake de modaliteiten voor de terugkeer naar de markt van productie-eenheden dat rekening houdt 
met randnummers 74 t.e.m. 76 van deze beslissing. 

Op 17 maart 2017 ontving de CREG een voorstel van Elia met de vraag tot goedkeuring van een voorstel 
van addendum bij de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 
2017 (hierna “voorstel van addendum”).  

Deze beslissing bestaat uit zes delen. Het eerste deel is deze Inleiding. Een tweede deel beschrijft kort 
het wettelijk kader waarin de strategische reserve wordt aangelegd. Het derde deel geeft de 
antecedenten weer. Het vierde deel heeft betrekking op de openbare raadpleging. Het vijfde deel 
omvat de analyse van het voorstel van addendum. Het zesde deel bevat de conclusie. 

Het voorstel van addendum aan de werkingsregels wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Deze beslissing werd op 23 maart 2017 goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG. 
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2. WETTELIJK KADER 

1. Als laatste stap in de uitvoering van het “Plan Wathelet” dat op 5 juli 2013 door de regering werd 

aangenomen, voorziet de wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de elektriciteitswet1 de invoering 

van een mechanisme van strategische reserves. De strategische reserve heeft tot doel een bepaald 

niveau van bevoorradingszekerheid in elektriciteit te garanderen tijdens de winterperiodes. 

2. Artikel 7septies van de elektriciteitswet bepaalt met betrekking tot de werkingsregels het 

volgende:  

“§ 1. De netbeheerder maakt de werkingsregels van de strategische reserve aan de 
commissie voor goedkeuring over. In deze werkingsregels worden onder meer de indicatoren 
gepreciseerd die in overweging worden genomen om een tekortsituatie vast te stellen, 
alsook de beginselen met betrekking tot de activering door de netbeheerder van de 
strategische reserves. De netbeheerder publiceert de goedgekeurde regels op zijn website, 
ten laatste op de dag van aanvang van de procedure voorzien in artikel 7quinquies. 

 § 2. De werkingsregels van de strategische reserve garanderen het passend gedrag van de 
marktspelers, teneinde tekortsituaties te vermijden. 

 Deze regels garanderen eveneens dat het deel van de gecontracteerde capaciteit in de 
strategische reserve dat betrekking heeft op de productie, enkel door de netbeheerder kan 
worden geactiveerd. 

 De werkingsregels strekken ertoe de interferenties van de strategische reserve met de 
werking van de gekoppelde elektriciteitsmarkten zoveel mogelijk te beperken. 

 Gedifferentieerde werkingsregels kunnen worden toegestaan teneinde de vaststelling van 
meerdere percelen toe te laten, voor zover omstandig gemotiveerde technische vereisten dit 
opleggen in het kader van de procedure bedoeld in artikel 7quinquies.” 

  

                                                           

1 Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, B.S. 

van 1 april 2014 
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3. ANTECEDENTEN 

3. Op 2 december 2016 heeft de CREG een brief van Elia ontvangen met als bijlage het voorstel van 

werkingsregels en een versie waarin de wijzigingen ten opzichte van de werkingsregels voor de winter 

2016-2017 in track changes werden weergegeven. 

4. Op 8 december 2016 heeft de CREG een vergadering met Elia over dit voorstel georganiseerd. 

5. Op 9 en 14 december 2016 heeft Elia aan de CREG per mail nieuwe versies, met en zonder track 

changes, gestuurd waarin taalkundige verbeteringen waren aangebracht. Deze versies werden op 14 

december 2016 eveneens officieel per brief overgemaakt. 

6. Op 22 december 2016 keurde het Directiecomité van de CREG de ontwerpbeslissing (B)1598 

goed en besliste om een openbare raadpleging te organiseren tussen 23 december 2016 en 18 januari 

2017. 

7. Op 13 januari 2017 gaf de Minister voor Energie bij Ministerieel Besluit (hierna “het MB”) aan 

ELIA de instructie om een strategische reserve aan te leggen voor een periode van 3 jaar vanaf 

1 november 2017 en voor een volume van 900 MW per jaar (Artikel 2, §1, van het MB). 

8. Op 9 februari 2017 keurde het Directiecomité van de CREG de beslissing (B)1598 goed, waarbij 
aan Elia gevraagd werd om een voorstel bij de CREG in te dienen inzake de modaliteiten voor de 
terugkeer naar de markt van productie-eenheden dat rekening houdt met randnummers 74 t.e.m. 76 
van beslissing (B)1598. 

9. Tussen 1 maart 2017 en 14 maart 2017 vonden enkele vergaderingen tussen Elia en de CREG 
plaats over de principes van de modaliteiten van terugkeer naar de markt. 

10. Op 17 maart 2017 ontving de CREG een voorstel van Elia met de vraag tot goedkeuring van een 
addendum aan de werkingsregels voor de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017. 
Het addendum geeft gevolg aan de vraag van de CREG in haar beslissing (B)1598 en heeft betrekking 
op de modaliteiten voor SGR-centrales die terugkeren naar de elektriciteitsmarkt. 
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4. RAADPLEGING  

11. Gezien de wens van de CREG en van Elia om de marktactoren vóór de uiterste datum van 
indiening van de offertes voor strategische reserve in het kader van de aanbesteding in 2017, met 
name 18 april 2017, te informeren over de volledige set van werkingsregels, liet het korte tijdsbestek 
tussen de beslissing (B)1598 en de uiterste datum van indiening van de offertes, niet toe aan Elia om 
het voorstel van addendum voor te leggen en te bespreken in het kader van de ISR-TF2. Om deze reden 
meent de CREG dat een openbare raadpleging over deze ontwerpbeslissing noodzakelijk is. Om 
dezelfde reden is de CREG van oordeel dat het nemen van de beslissing over de goedkeuring van het 
addendum vóór indiening van de offertes dient te gebeuren en dat de duur van de openbare 
raadpleging uitzonderlijk dient ingekort te worden tot 8 dagen in plaats van de standaardtermijn van 
drie weken. 

12. Het directiecomité van de CREG besliste, op grond van artikel 23, §1, van zijn huishoudelijk 
reglement, in het kader van onderhavige ontwerpbeslissing, om, met toepassing van artikel 23, §2, van 
zijn huishoudelijk reglement, een openbare raadpleging te organiseren op de website van de CREG van 
23 maart 2017 tot 31 maart 2017 over de ontwerpbeslissing (B)1619 en over het voorstel van 
addendum. 

 

 

  

                                                           

2 ISR-TF : “Implementation of Strategic Reserves Taskforce” : opgericht binnen de Users’ Group van Elia met als doel om 

marktpartijen te informeren en te raadplegen over diverse aspecten van de strategische reserve. 
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5. ANALYSE VAN HET VOORSTEL VAN ADDENDUM 

5.1. ALGEMEEN 

13. In hoofdstuk 5 (randnummers 71 t.e.m. 76) van de beslissing (B)1598 werd de impact van het 
ministerieel besluit van 13 januari 2017 geanalyseerd. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 13 
januari 2017 voorziet in een mogelijke aanpassing van het volume dat de netbeheerder dient te 
contracteren in het geval dat productie-eenheden die een definitieve of tijdelijke buitendienststelling 
hebben aangekondigd overeenkomstig artikel 4bis van de elektriciteitswet herintreden in de markt. 
Uit een toelichting van de Minister aan Elia over het ministerieel besluit (die de CREG ontving op 6 
februari 2017 en die een antwoord vormt op een vraag van Elia aan de Minister van 30 januari 2017) 
blijkt echter dat de Minister de bedoeling had om ook de productie-eenheden die gecontracteerd 
werden in de strategische reserve toe te laten op eigen initiatief uit het (in principe driejarig) contract 
te treden.  

In randnummer 74 van beslissing (B)1598 stelde de CREG dat er een duidelijk en transparant kader 
diende gecreëerd te worden voor de eenheden die terugkeren naar de markt.  

14. Het voorstel van addendum bij de werkingsregels bevat drie secties : 

- De aankondiging van terugkeer naar de elektriciteitsmarkt van productie-eenheden; 

- Modaliteiten en gevolgen van een (aankondiging van) terugkeer naar de 
elektriciteitsmarkt; 

- Terugbetaling van kosten die vergoed werden in het kader van een SGR-contract. 

15. De CREG meent dat de goedgekeurde modaliteiten van terugkeer naar de markt integraal deel 
moeten uitmaken van de werkingsregels. De CREG vraagt dan ook om het goedgekeurde addendum 
te integreren in de werkingsregels en als één enkel document te publiceren. Dit impliceert ook de 
aanpassing van de inhoudstabel en de verwijzing naar het addendum in hoofdstuk 4 van de 
werkingsregels (“4. Inwerkingtreding en duur”).  

16. Het voorstel van addendum specifieert niet uitdrukkelijk welke eenheden mogen herintreden in 
de markt. De CREG meent dat enkel de eenheden waarvoor een tijdelijke buitenwerkingstelling werd 
aangekondigd mogelijks kunnen terugkeren naar de markt. De eenheden waarvoor een definitieve 
buitenwerkingstelling werd aangekondigd, kunnen na de aangekondigde datum van 
buitenwerkingstelling vanzelfsprekend niet meer terugkeren naar de markt. De contractering in de 
strategische reserve schort weliswaar de datum van definitieve buitenwerkingstelling op, maar 
annuleert geenszins de melding van definitieve buitenwerkingstelling.  

17. De CREG meent dan ook dat de werkingsregels nader dienen te bepalen welke eenheden, binnen 
het kader van de voorwaarden vermeld in het addendum, in aanmerking komen om terug te keren 
naar de markt door toevoeging van de volgende alinea na de hoofdtitel (“1. Modaliteiten voor 
Productie-eenheden die terugkeren naar de elektriciteitsmarkt”) en vóór de titel van sectie 1.1. (“1.1. 
Aankondiging van terugkeer naar de elektriciteitsmarkt van productie-eenheden”) : 

“Enkel productie-eenheden waarvoor een tijdelijke buitenwerkingstelling werd 
aangekondigd, kunnen terugkeren naar de elektriciteitsmarkt.” 
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5.2. ANALYSE VAN HET VOORSTEL VAN ADDENDUM 

18. Sectie 1.1. van het voorstel van addendum stelt dat de terugkeer naar de elektriciteitsmarkt van 
productie-eenheden die een offerte hebben aangeboden in het kader van de aanbesteding die 
plaatsvindt in 2017, ten vroegste kan gebeuren vanaf de datum dat Elia meedeelt dat de productie-
eenheid niet weerhouden is in de strategische reserve. 

De CREG meent dat de ingediende offertes voor de strategische reserve “firm” moeten zijn en gaat 
bijgevolg akkoord met dit principe in het voorstel van addendum.  

19. Sectie 1.1. stelt verder dat eenheden die weerhouden zijn in de strategische reserve een 
terugkeer naar de elektriciteitsmarkt kunnen aankondigen. Indien deze aankondiging wordt gedaan 
vóór 1 juli, dan heeft deze aankondiging effect vanaf de eerstvolgende 1 november van het jaar waarin 
de aankondiging gebeurde. Gebeurt de aankondiging op 1 juli of later, dan heeft de aankondiging pas 
effect vanaf 1 november van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aankondiging gebeurde. 

Deze bepalingen liggen in lijn met de mening van de CREG in randnummer 75 van Beslissing (B)1598.  

20. Sectie 1.2. van het voorstel van addendum bepaalt dat de aankondiging dient te worden 
overgemaakt aan de Minister , CREG en Elia en dat Elia deze publiceert op haar website.  

De aankondiging van terugkeer naar de elektriciteitsmarkt gebeurt aan dezelfde instanties die de 
aankondiging van buitenwerkingstelling, in het kader van artikel 4bis van de elektriciteitswet, 
ontvangen. Wat betreft de publicatie op de website van Elia wordt in het voorstel van addendum geen 
termijn bepaalt. De CREG meent dat het belangrijk is dat de marktactoren tijdig ingelicht worden van 
deze aankondiging, in het bijzonder voor aankondigingen die vóór 1 juli gebeuren en die mogelijks 
aanleiding geven tot nieuwe aankondigingen van buitenwerkingstelling van productie-eenheden in het 
kader van artikel 4bis van de elektriciteitswet.  

21. Om deze reden vraagt de CREG aan ELIA om de woorden “binnen de 5 werkdagen” toe te voegen 
op het eind van de tweede alinea van sectie 1.2.  

22. Sectie 1.2. van het voorstel van addendum hecht verder 2 gevolgen aan de aankondiging van 
terugkeer naar de elektriciteitsmarkt : 

- De nietigverklaring van de initiële aankondiging van buitenwerkingstelling 

- De (vroegtijdige) beëindiging van het SGR-contract vanaf de datum dat deze aankondiging 
effect heeft. 

De CREG meent dat deze twee gevolgen logisch voortvloeien uit de aankondiging van terugkeer naar 
de markt. 

23. Sectie 1.3. verduidelijkt de principes van terugbetaling van kosten die vergoed werden in het 
kader van een SGR-contract. De tweede alinea van 1.3. stelt dat de verplichting tot terugbetaling bij 
terugkeer naar de markt onafhankelijk is van het feit of deze terugkeer plaatsvindt tijdens de looptijd 
van een SGR-contract of na afloop ervan.  

De CREG is het eens met dit principe, gezien de terugbetaling als doel heeft concurrentieverstoring te 
vermijden.  

24. Verder bepaalt sectie 1.3. dat de SGR-kandidaten bij indiening van hun offertes reeds een 
opsplitsing dienen te maken tussen enerzijds de investeringskosten en de kosten voor grote 
onderhoudswerkzaamheden en anderzijds de recurrente kosten. Verder dient het bewijs van de 
noodzaak van deze investering te worden aangetoond en dient de verwachte levensduur(verlenging) 
te worden opgegeven. Deze elementen maken deel uit van de beoordeling door de CREG van het al 
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dan niet manifest onredelijk karakter van de offertes. In voorkomend geval worden de 
investeringskosten en kosten voor grote onderhoudswerkzaamheden en de levensduur (verlenging) 
opgenomen in het SGR contract. 

De CREG meent, rekening houdend met de hierna volgende randnummers, de woorden “en de 
levensduur (verlenging)” geschrapt dienen te worden. 

25. De vierde alinea van sectie 1.4. bepaalt het principe van de terugbetaling waarbij de SGR-
contractant bij terugkeer naar de elektriciteitsmarkt het niet-afgeschreven gedeelte van de investering 
of de kosten voor grote onderhoudswerkzaamheden terug moet betalen.  

26. De vijfde alinea van sectie 1.4. stelt dat de terugbetalingsverplichting komt te vervallen bij het 
verlopen van de levensduur van de investering of de levensduurverlenging van de productie-eenheid 
bij grote onderhoudswerkzaamheden. De CREG is van mening dat de ex ante inschatting van de 
levensduur(verlenging) in bepaalde gevallen onmogelijk is (bij voorbeeld als de investering leidt tot 
een extra aantal draaiuren). Daarom stelt de CREG voor om het terug te betalen bedrag bij terugkeer 
naar de markt te laten afhangen van de werkelijke restwaarde op het moment van terugkeer naar de 
markt. Dit bedrag dient in voorkomend geval beslist te worden door de CREG.  

27. De CREG stelt daarom voor om de vierde en vijfde alinea van het voorstel te vervangen door de 
volgende alinea: 

Het deel van de investeringskosten en kosten voor grote onderhoudswerkzaamheden dat 
dient terugbetaald te worden bij een terugkeer naar de elektriciteitsmarkt, wordt bepaald 
door de CREG op basis van de werkelijke restwaarde van de investering. 

28. De zesde alinea van sectie 1.4. heeft betrekking op de garantie van de naleving van de 
terugbetalingsverplichting indien de productie-eenheid wordt verkocht of indien de controle erop 
wordt overgedragen aan een derde partij.  

De CREG meent dat in het geval van weigering of het uitblijven van de creatie van de nodige zekerheid, 
het terug te betalen bedrag onmiddellijk opeisbaar moet worden van de overdragende partij. 
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6. CONCLUSIE 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en in het 
bijzonder artikel 7septies, §1; 

Gelet op het voorstel van werkingsregels ontvangen van Elia op 9 en 14 december 2016;  

Gelet op de beslissing (B)1598 van 9 februari 2017 van de CREG en in het bijzonder van randnummers 
74 t.e.m. 76; 

Gelet op het voorstel van addendum ontvangen op 17 maart 2017; 

Gezien de analyse van het voorstel van addendum; 

Beslist de CREG om het voorstel van addendum aan de werkingsregels van de strategische reserve van 
toepassing vanaf 1 november 2017 goed te keuren op voorwaarde dat Elia deze regels aanpast en 
daarbij ten volle rekening houdt met de opmerkingen van de CREG in randnummers 15, 17, 21, 24, 27 
en 28. 

 

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

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

Voorstel van Addendum bij de werkingsregels van de strategische reserve van 

toepassing vanaf 1 november 2017 

 








