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OVERZICHT 

Onderwerp: 

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing (B) 1636 betreffende het 
voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line 
Rating in de capaciteitsberekening. Deze ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van Elia. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 6 weken en loopt af op 06.09.2017 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1636@creg.be en/of 

- 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: 

Nico Schoutteet, +32 2 289 76 11, consult.1636@creg.be 
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: “CREG”) onderzoekt 
hierna de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna: “Elia”) 
voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating (DLR) in de capaciteitsberekening 
(hierna: “het DLR Voorstel”). Dit gebeurt op basis van artikel 23, tweede lid, 36° van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: “de Elektriciteitswet”). 

De CREG ontving het DLR Voorstel van Elia op 21 april 2017 per brief, in het Engels.  

Deze ontwerpbeslissing is opgesplitst in vier delen. Het eerste deel is gewijd aan het wettelijk kader. 
In het tweede deel worden de antecedenten en de openbare raadpleging van deze ontwerpbeslissing 
toegelicht. In het derde deel ontleedt de CREG de voorgestelde methodologie en het vierde deel, ten 
slotte, bevat de eigenlijke ontwerpbeslissing. 

De onderhavige ontwerpbeslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op de 
vergadering van 17 juli 2017.  
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1. WETTELIJK KADER 

 Dit hoofdstuk bepaalt het wettelijk kader dat toepasselijk is op Elia’s voorstel en dat de basis 
vormt van deze ontwerpbeslissing. Het wettelijk kader bestaat uit Belgische en Europese wetgeving. 

1.1. WET VAN 29 APRIL 1999 BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE 
ELEKTRICITEITSMARKT 

 In Artikel 8 van de Elektriciteitswet worden aan Elia een aantal taken toegewezen, in het 
bijzonder met betrekking tot de berekening van de zoneoverschrijdende transmissiecapaciteiten. 

Art. 8. § 1. Het beheer van het transmissienet wordt waargenomen door één enkele beheerder, 
aangewezen overeenkomstig artikel 10. De netbeheerder staat in voor de exploitatie, het onderhoud en 
de ontwikkeling van het transmissienet, met inbegrip van de koppellijnen daarvan naar andere 
elektriciteitsnetten, teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen.  

Hiertoe wordt de netbeheerder onder meer met de volgende taken belast: 

(…) 

11° het publiceren van normen voor het plannen, uitbaten en de veiligheid die worden aangewend ,met 
inbegrip van een algemeen plan voor de berekening van het totaal transfertvermogen en de 
betrouwbaarheidsmarge van de transmissie op basis van de elektrische en fysische karakteristieken van 
het net; 

(…) 

14° het publiceren van een algemene beschrijving van de methode voor het beheer van de congestie die in 
verschillende omstandigheden wordt toegepast om de capaciteit die op de markt beschikbaar is te 
maximaliseren, evenals een algemeen plan voor de berekening van de interconnectiecapaciteit op de 
verschillende vervaldata, gebaseerd op de elektrische en fysische karakteristieken van het net; 

§ 1bis. In het kader van de in § 1 bedoelde taken zet de netbeheerder zich in de eerste plaats in om de 
marktintegratie te bevorderen.  

Hiertoe zorgt de netbeheerder voor de nodige coördinatie met de beheerders van de naburige 
transmissienetten van Noordwest-Europa, namelijk Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland, alsook 
met andere relevante Europese netbeheerders, met het oog op de inwerkinstelling van een 
gemeenschappelijke gecoördineerde methode en procedure voor het beheer van de congestie voor de 
toekenning van capaciteiten die vervallen na een termijn van één jaar, één maand en één dag. De 
netbeheerder ziet erop toe dat deze coördinatie alle stappen van het proces dekt, vanaf de berekening van 
de capaciteiten en de optimalisering van de toekenning tot de veilige uitbating van het net, met een 
precieze verdeling van de verantwoordelijkheden, en dat dit onder meer het volgende omvat: 

(…) 

De netbeheerder maakt eveneens alle nuttige gegevens openbaar betreffende de grensoverschrijdende 
uitwisselingen op basis van de best mogelijke vooruitzichten en van alle nuttige gegevens die door de 
marktoperatoren worden medegedeeld. De netbeheerder maakt ten minste de volgende gegevens 
openbaar : 

(…) 

d) elke dag : de transmissiecapaciteiten op één dag en gedurende de dag die ter beschikking staan van de 
markt voor elke tijdseenheid van de markt, rekening houdend met het geheel van de dagreservaties op 
nettobasis, dagproductieprogramma's, vooruitzichten betreffende de vraag en de planning van 
onderhoudswerkzaamheden van het net; 
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 e) de totale capaciteit die reeds werd toegekend per tijdseenheid van de markt, en alle nuttige 
voorwaarden waarbij deze capaciteit kan worden aangewend (bijvoorbeeld de evenwichtsprijs van de 
veilingen, de verplichtingen betreffende de modaliteiten voor het gebruik van de capaciteit, enz.) om de 
eventuele restcapaciteit te bepalen; 

(…) 

 Artikel 23 van de Elektriciteitswet geeft de bevoegdheid aan de CREG om te oordelen over de 
regels die de netbeheerder, in casu Elia, hanteert voor congestiebeheer en capaciteitsberekening in 
van haar transmissienetwerk en de koppellijnen naar andere elektriciteitsnetten. 

Art. 23. § 2. De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de 
organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene taak van toezicht en 
controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 

Te dien einde zal de commissie: 

(…) 

36° toezien op het congestiebeheer van het transmissienet, met inbegrip van de interconnecties, en de 
invoering van de regels voor het congestiebeheer. De commissie brengt de Algemene Directie Energie 
hiervan op de hoogte. De netbeheerder dient bij de commissie, ten behoeve van dit punt, zijn ontwerp van 
regels voor congestiebeheer in, met inbegrip van de toewijzing van capaciteit. De commissie kan hem op 
een met redenen omklede wijze verzoeken om zijn regels te wijzigen, met inachtneming van de 
congestieregels die werden vastgelegd door de buurlanden waarvan de interconnectie betrokken is en in 
samenspraak met het ACER; 

(…) 

38° keurt het algemeen plan goed voor de berekening van de totale overdrachtscapaciteit en van de 
betrouwbaarheidsmarge van de transmissie vanuit elektrische en fysische kenmerken van het net dat 
gepubliceerd wordt door de netbeheerder met toepassing van artikel 8, §1, derde lid, 11°; 

(…) 

40° voert een beoordeling uit van het algemeen plan voor de berekening van de interconnectiecapaciteit 
voor de verschillende termijnen, gebaseerd op de elektrische en fysische karakteristieken van het net, 
gepubliceerd door de netbeheerder met toepassing van artikel 8, §1, derde lid, 14°; 

41° voert een appreciatie uit van de manier waarop de netbeheerder alle nuttige gegevens openbaar 
maakt betreffende de grensoverschrijdende uitwisselingen op basis van de best mogelijke vooruitzichten 
met toepassing van artikel 8, §1bis, derde lid; 

 

1.2. VERORDENING (EG) 714/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD VAN 13 JULI 2009 BETREFFENDE DE VOORWAARDEN 
VOOR TOEGANG TOT HET NET VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE 
HANDEL IN ELEKTRICITEIT 

 Artikel 16 van Verordening (EG) 714/2009 stelt de algemene beginselen inzake congestiebeheer 
vast. Deze beginselen gelden voor alle TSB’s op Unieniveau. Het vierde lid bepaalt dat de TSB verplicht 
is om de maximale transmissiecapaciteit aan de markt ter beschikking te stellen. Deze verplichting 
geldt zowel op zoneoverschrijdende lijnen als op interne transmissielijnen waarmee 
grensoverschrijdende stromen worden verzorgd: 

Art. 16. 3. Marktspelers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de interconnecties en/of 
de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende stromen worden 
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verzorgd, zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere exploitatie van het netwerk geldende 
veiligheidsnormen. 

 Als Bijlage 1 aan Verordening (EG) 714/2009 werden een aantal “Richtsnoeren voor 
congestiebeheer en toewijzing van beschikbare overdrachtcapaciteit van interconnecties tussen 
nationale systemen” toegevoegd.  

1. Algemene bepalingen 

(…) 

1.4. In geval van structurele congestie passen de transmissiesysteembeheerders 
onmiddellijk de vooraf vastgestelde en overeengekomen methoden en afspraken voor 
congestiebeheer toe. De congestiebeheermethoden moeten ervoor zorgen dat de fysieke 
elektriciteitsstromen die gepaard gaan met alle toegewezen transmissiecapaciteit voldoen 
aan de veiligheidsnormen van het netwerk. 

(…) 

1.10. De nationale regulerende instanties zullen regelmatig de methoden voor 
congestiebeheer evalueren, waarbij zij met name aandacht zullen besteden aan de naleving 
van de beginselen en regels die in deze verordening en deze richtsnoeren zijn vastgelegd en 
aan de voorwaarden die de regulerende instanties zelf hebben vastgesteld op basis van die 
beginselen en regels. In het kader van een dergelijke evaluatie moeten alle marktspelers 
worden geraadpleegd en moeten gerichte studies worden uitgevoerd. 

1.3. VERORDENING (EU) 2015/1222 VAN DE COMMISSIE VAN 24 JULI 
2015 TOT VASTSTELLING VAN RICHTSNOEREN BETREFFENDE 
CAPACITEITSTOEWIJZING EN CONGESTIEBEHEER 

 Hoewel het wettelijk kader van Verordening (EU) 2015/1222 (hierna: de “CACM Verordening”) 
niet van toepassing is op de marktkoppeling van de CWE regio, worden een aantal relevante 
bepalingen hierna herhaald. De CWE day-ahead marktkoppeling kan immers worden beschouwd als 
een vrijwillig pilootproject waarop de day-ahead en intraday marktkoppeling in de Core 
capaciteitsberekeningsregio, in overeenstemming met Artikel 20, lid 2, zal worden gebaseerd.  

 Artikel 21, eerste lid, b) van de CACM Verordening beschrijft de elementen die moeten worden 
beschreven in de capaciteitsberekeningsmethodologie voor elk capaciteitsberekeningstijdsbestek. De 
gebruikte inputparameters voor de capaciteitsberekening, waaronder Imax en Fmax in een 
stroomgebaseerde methodologie, dienen aldus in detail te worden beschreven en, voor zover 
mogelijk, geharmoniseerd tussen alle TSB’s van een capaciteitsberekeningsregio. 

Artikel 21: Methodologie voor capaciteitsberekeningen 

1. Het overeenkomstig artikel 20, lid 2, bepaalde voorstel voor een gemeenschappelijke 
capaciteitsberekeningsmethodologie voor een bepaalde capaciteitsberekeningsregio omvat minimaal 
de volgende elementen voor elk capaciteitsberekeningstijdsbestek: 

a) (…) 

b) Een gedetailleerde beschrijving van de capaciteitsberekeningsaanpak die de volgende aspecten 
omvat: 

(i) een wiskundige beschrijving van de gebruikte capaciteitsberekeningsaanpak met 
verschillende capaciteitsberekeningsinputs; 

(ii) (…) 
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(…) 

4. Alle TSB’s in elke capaciteitsberekeningsregio gebruiken voor zover mogelijk geharmoniseerde 
capaciteitsberekeningsinputs. (…) 
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

 In september 2014 publiceerde de CREG een reeks aanbevelingen1 die, in de context van de 
problematiek van stroomschaarste of stroomtekort, volgens haar wenselijk en zelfs noodzakelijk 
waren om de marktwerking en het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit te 
verbeteren. Binnen deze oefening werd voor het eerst het bestaan en het gebruik van Dynamic Line 
Rating (DLR) voorgesteld om de interconnectiecapaciteit met de naburige regelzones te 
maximaliseren. 

 Sinds eind 2014 gebruikt Elia, voor de opvolging van de toegestane ampaciteit van een aantal 
transmissielijnen op de grenzen met Nederland en Frankrijk, de technologie van Ampacimon. Deze 
technologie bestaat uit het installeren van sensoren en software voor het voorspellen van de 
ampaciteit op deze transmissielijnen. De sensoren van Ampacimon meten de sag ofwel de doorzakking 
tussen het hoogste en laagste punt van een transmissielijn. Op basis van de doorzakking en de 
windsnelheid, die ook wordt gemeten, wordt de ampaciteit van de transmissielijn berekend en 
toegepast in de real-time opvolging van de situatie van het transmissienetwerk.  

 In april 2015 keurde de CREG, via eindbeslissing (B)150423-CDC-14102, de implementatie van 
een stroomgebaseerde koppeling van de dagmarkten van de regio Centraal-West Europa (hierna: 
“CWE”) goed. De basis voor de goedkeuringsaanvraag van Elia bestond uit de “Approval Package” die 
door alle CWE transmissiesysteembeheerders (TSB’s) en beurzen gezamenlijk werd ontwikkeld en 
ingediend bij de betrokken regulatoren.  

 Binnen de voorgestelde methodologie voor de stroomgebaseerde marktkoppeling, beschreven 
de TSB’s de benodigde inputparameters voor de capaciteitsberekening. De beschrijving van de 
parameters Imax en Fmax, als maximale stroom en het maximale elektrische vermogen dat een kritiek 
netwerkelement kan weerstaan, werd opgenomen in deel 4.1.2 en 4.1.3 van het Approval Document.3 
De TSB’s van de CWE regio noteerden hier:  

“As the termal limit and relay setting can vary in function of weather conditions, Imax is usually fixed at 
least per season. When the Imax value depends on the outside temperature, its value can be reviewed by 
the concerned TSO if outside temperature is announced to be much higher or lower than foreseen by the 
seasonal values. Imax is not reduced by any security margin, as all margins have been covered by the 
calculation of the Critical outage by the Flow Reliability Margin (…).” 

Alle regulerende instanties van de CWE regio keurden deze algemene beschrijving van de 
inputparameter Imax goed, ondanks het feit dat de specifieke berekeningswijze, die verschilt 
naargelang de beschouwde TSB,  niet werd beschreven.  

 In haar studie (F)160324-CDC-15204 en nota (Z)160711-CDC-15465 drong de CREG nogmaals aan 
op het belang van de implementatie van DLR in de capaciteitsberekening. Gezien de redelijk voldoende 
ervaring die Elia heeft opgedaan in het gebruik van de dynamische limieten voor de toegestane stroom 

                                                           

1 Studie (F)140908-CDC-1352 over de Belgische groothandelsmarkt bij stroomschaarste en stroomtekort 

2 Eindbeslissing (B)150423-CDC-1410 over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator 
betreffende de implementatie van de koppeling van de dagmarkten gebaseerd op de stromen in de regio CWE (Centraal-
West Europa) 
3 Documentation of the CWE FB MC solution as basis for the formal approval request 
4 Study (F)160324-CDC-1520 on the price spikes observed on the Belgian day-ahead spot exchange Belpex on 22 September 

and 16 October 2015 
5 Nota (Z)160711-CDC-1546 over de maatregelen voor een verbeterde marktwerking 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1352NL.pdf
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1410NL.pdf
http://jao.eu/support/resourcecenter/overview?parameters=%7B%22IsCWEFBMC%22%3A%22True%22%7D
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1520EN.pdf
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1546NL.pdf
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op de kritieke netwerkelementen uitgerust met modules van Ampacimon, kunnen deze limieten op 
een efficiënte en betrouwbare wijze worden geïmplementeerd in de capaciteitsberekening voor de 
day-ahead en intraday  tijdsbestekken. 

 Sinds eind 2015 ontvangt de CREG, via een maandelijkse rapportering van Elia, een reeks 
gegevens met betrekking tot de toepassing en monitoring van DLR op de relevante transmissielijnen. 
Deze gegevens omvatten de real-time dynamische limieten, zoals bepaald door Ampacimon, de 
voorspellingen van de ampaciteit tot 60 uur voor de reële tijd, de statische seizoenslimieten van deze 
lijnen en de in reële tijd gemeten fysieke stromen over de lijnen. Deze gegevens worden verder in deze 
ontwerpbeslissing gebruikt door de CREG ter ondersteuning van de analyse van het DLR Voorstel. 

 In de loop van 2016 werd, bij meerdere gelegenheden (overlegmomenten dd. 25 april 2016 en 
18 juli 2016) door Elia en de CREG overeengekomen dat Elia eind 2016 een voorstel ter goedkeuring 
voor het gebruik van DLR in de capaciteitsberekening zou indienen. Dit voorstel zou een methodologie 
omvatten die het Elia toelaat om op een efficiënte en veilige wijze de gegevens verkregen uit de DLR-
analyses te integreren in de berekening van de beschikbare maximale transmissiecapaciteiten. 

 Elia meldde, op 6 december 2016, aan de CREG dat het, gezien de gespannen situatie op de 
elektriciteitsmarkten van de CWE regio, op 5 december van start was gegaan met het verhogen van de 
Fmax van een aantal transmissielijnen, volgens de informatie verkregen uit de DLR-analyses van 
Ampacimon. Dit werd ook gecommuniceerd aan alle marktdeelnemers via een nieuwsbericht op de 
website van JAO6, op 2 december 2016. Ter informatie werd ook een beschrijvend document 
toegezonden, waarin de berekening en de toepassing van deze DLR-gegevens werd beschreven. Een 
toelichting van de implementatie van deze werkwijze en de situatie waaronder deze (versneld) werd 
toegepast, werd door Elia tijdens een overlegmoment op 22 december 2016 gebracht. 

 Op 23 februari 2017 verzocht de CREG via brief Elia om een formeel voorstel tot goedkeuring 
voor een methodologie voor de toepassing van DLR in de capaciteitsberekening in te dienen. De CREG 
verduidelijkte dat ze, ondanks de snelle toepassing van DLR vanaf 6 december 2016, een uitgebreidere 
methodologie en goedkeuringsaanvraag vereiste. De CREG beschouwt implementatie van DLR via de 
hard- en software van Ampacimon immers als een wezenlijke wijziging van de methodologie voor het 
bepalen van de Imax en Fmax zoals goedgekeurd door alle regulerende instanties van de CWE regio in 
maart 2015. 

 Elia antwoorde, via brief dd. 17 maart 2017, met de bevestiging van de gemaakte afspraken 
tussen Elia en de CREG, zoals vermeld in randnummers 14 en 15. Via deze brief gaf Elia formeel de 
ingebruikname van DLR op een aantal geselecteerde transmissielijnen aan. Elia tekende echter 
voorbehoud aan tegenover de argumentatie van de CREG, die stelde dat ze de invoering van DLR 
beschouwde als een wezenlijke wijziging van de berekeningsmethode van de parameters Imax en 
Fmax in de stroomgebaseerde marktkoppeling. Elia stelde immers dat de implementatie van DLR enkel 
de operationele berekeningsmethode van een inputparameter wijzigt en niet de goedgekeurde 
methodologie voor de stroomgebaseerde marktkoppeling. Als gevolg hiervan besloot Elia om geen 
goedkeuringsaanvraag voor DLR in te dienen. 

 In navolging van bovenstaande brieven, deelde de CREG aan Elia de volgende argumenten voor 
een formele goedkeuringsaanvraag mee in haar brief van 6 april 2017, waarbij de Directeur-Generaal 
van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie om formele redenen7 in kopie werd toegevoegd: 

- De huidige toepassing van DLR (sinds 5 december 2016) resulteert inderdaad, zoals gesteld door 
Elia, niet in een wijziging van de methodologie voor de stroomgebaseerde marktkoppeling. 

                                                           

6 http://jao.eu/news/messageboard/view?parameters={"NewsId"%3A"4885b1cb-9420-40f1-8735-

a6d10089cad7"%2C"FromMoreJAO"%3A"1"}  
7 Artikel 23, §2, 36° van de Elektriciteitswet: “De commissie brengt de Algemene Directie Energie hiervan op de hoogte.” 

http://jao.eu/news/messageboard/view?parameters=%7b%22NewsId%22%3A%224885b1cb-9420-40f1-8735-a6d10089cad7%22%2C%22FromMoreJAO%22%3A%221%22%7d
http://jao.eu/news/messageboard/view?parameters=%7b%22NewsId%22%3A%224885b1cb-9420-40f1-8735-a6d10089cad7%22%2C%22FromMoreJAO%22%3A%221%22%7d
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Echter, een volwaardige implementatie van DLR wijzigt de berekeningswijze van Imax en Fmax, 
zoals beknopt beschreven in het Approval Document (versie 1 augustus 2014, sectie 4.1.2 en 
4.1.3) wel degelijk. 

- De berekeningswijze van deze en andere, gelijkaardige, inputparameters zijn een individuele, 
discretionaire bevoegdheid van de individuele TSB en dienen aldus niet, zoals voorgesteld door 
Elia, op CWE-niveau door alle regulerende instanties te worden goedgekeurd. Voor het 
goedkeuringsproces en de wettelijke basis verwijst de CREG naar de Elektriciteitswet, Artikel 23, 
§2, 36°. 

- Ten slotte herinnerde de CREG eraan dat, gezien Artikel 8, §1, 14° van de Elektriciteitswet, Elia 
wettelijk verplicht is om de beschikbare transmissiecapaciteit voor de markt te maximaliseren.  

 Op 21 april 2017 diende Elia een formele goedkeuringsaanvraag voor een methodologie voor 
het gebruik van DLR in de capaciteitsberekening in bij de CREG. Elia stelde echter uitdrukkelijk niet 
akkoord te gaan met de argumentatie van de CREG, vermeld in randnummer 18. De 
goedkeuringsaanvraag voor het DLR Voorstel dient te worden gezien als een uitzonderlijke 
tegemoetkoming aan het verzoek van de CREG. Toekomstige methodologieën met betrekking tot 
capaciteitsberekening en congestiebeheer zullen door Elia op CWE of Core niveau (waar toepasselijk) 
in overeenstemming met de CACM Verordening en de FCA Verordening ter goedkeuring bij de CREG 
worden ingediend. 

 Het DLR Voorstel omvat, naast de begeleidende brief, een Engelstalige methodologie voor de 
implementatie en toepassing van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening. Het is dit DLR 
Voorstel waarop deze ontwerpbeslissing betrekking heeft en die als BIJLAGE 1 wordt toegevoegd. 

2.2. RAADPLEGING 

 De relevante Belgische en Europese wetgeving verplicht Elia niet expliciet tot het organiseren 
van een openbare raadpleging over het DLR voorstel. De Belgische marktpartijen werden aldus niet 
geconsulteerd bij de ontwikkeling van dit voorstel. Het directiecomité van de CREG beslist, op grond 
van artikel 23, §1 van haar huishoudelijk reglement om, in het kader van de onderhavige 
ontwerpbeslissing, een openbare raadpleging te organiseren op de website van de CREG van 26 juli 
2017 tot en met 6 september 2017. 

 Bovendien verbindt de CREG zich ertoe om de regulatoren van de aangrenzende biedzones en 
ACER te consulteren en de resultaten van de analyses te delen. Hiertoe wordt de onderhavige 
ontwerpbeslissing en het DLR Voorstel van Elia ter brief aan de regulatoren van de CWE regio8 en ACER 
toegezonden. In het kader van de samenwerking met alle regulatoren9 van de Core 
capaciteitsberekeningsregio zullen het DLR Voorstel en de ontwerpbeslissing van de CREG in de 
daartoe dienende overlegfora besproken worden. Dit alles gebeurt conform de bepalingen in artikel 
23, tweede lid, 36° van de Elektriciteitswet. 

  

                                                           

8 ACM, BNetzA, CRE, E-Control en ILR 
9 ACM, AGEN-RS, ANRE, BNetzA, CRE, E-Control, ERU, HEA, HERA, ILR, RONI en URE 
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3. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

3.1. DYNAMIC LINE RATING 

 Dynamic Line Rating (DLR) is een methode om op een dynamische manier de ampaciteit van 
bovengrondse transmissielijnen te bepalen. De ampaciteit (ofwel ampère capaciteit) van een 
transmissielijn wordt doorgaans gedefinieerd als de maximale elektrische stroom die door een 
transmissielijn kan stromen, gegeven het ontwerp en de veiligheidscriteria voor die lijn. 

 De ampaciteit van een transmissielijn wordt, behalve door de karakteristieken van de lijn, ook 
op een dynamische wijze bepaald door onder meer de omgevingstemperatuur, de zonnestraling en de 
windsnelheid en -richting. Deze factoren hebben immers allen een invloed op het vermogen van de 
lijn om de warmte, gegenereerd door de elektrische stroom doorheen de lijn, te absorberen.10 

 In de huidige day ahead stroomgebaseerde capaciteitsberekeningsmethode, toegepast door de 
TSB’s van de CWE regio en beschreven in de Approval Package, wordt de maximale stroom die een lijn 
kan verdragen gedefinieerd als Imax. Doorgaans wordt deze maximale elektriciteitsstroom (de 
ampaciteit) bepaald als een vaste waarde per seizoen, gezien de interactie van deze maximale waarde 
met de weersomstandigheden. In uitzonderlijke omstandigheden, met name gedurende langere 
periodes met uitzonderlijk koude of warme temperaturen, kan Imax hoger of lager dan de normale 
seizoenslimiet vastgesteld worden. De TSB’s van de CWE regio stellen in de beschrijving van Imax 
bovendien dat geen enkele veiligheidsmarge op Imax van toepassing zijn, aangezien alle onzekerheden 
overwogen worden in de berekening van de Flow Reliability Margin (FRM). 

 De toepassing van DLR houdt in dat, gegeven de omgevingstemperatuur, de windsnelheid en de 
windrichting ten opzichte van de transmissielijn, de Imax van deze lijn in reële tijd of in de 
capaciteitsberekening dynamisch wordt bepaald op basis van deze weersomstandigheden. Deze 
methode staat in contrast met de statische seizoenslimieten van Imax, zoals heden gebruikt door de 
meeste TSB’s van de CWE regio. 

3.2. AMPACIMON 

 Ampacimon is een Belgisch bedrijf, dat als spin-off van de Universiteit van Luik sinds 2010 
systemen aanbiedt die het toelaten op een dynamische wijze de ampaciteit van transmissielijnen te 
monitoren via de ADR (Ampacimon Dynamic Rating) productlijn. Hiervoor ontwikkelde het 
modelleringsoftware, monitoringsystemen, en software en algoritmes voor het voorspellen van de 
ampaciteit als inputparameter voor de capaciteitsberekeningen van transmissie- en 
distributienetbeheerders. 

 Sinds de winter van 2014 werkt Elia samen met Ampacimon, voor de real-time opvolging van de 
ampaciteit van acht transmissielijnen van Elia, op de grenzen met Frankrijk en Nederland. Hiertoe 
werden ADR Sense modules geïnstalleerd op deze transmissielijnen. Deze sensoren meten, aan de 
hand van de mechanische vibraties in een lijn, de doorzakking (sag) van deze lijn en bijgevolg ook de 
resterende afstand tussen het laagste punt van de lijn en de ondergrond.  

 Deze acht lijnen werden meteen ook uitgerust met de ADR Horizon technologie, die toelaat om 
externe weersvoorspellingen te correleren aan de historische, via ADR Sense modules gemeten, real-

                                                           

10 PUFFER, R.; SCHMALE, M.; RUSEK, B.; NEUMANN, C. en SCHEUFEN, M. (2012) Area-wide dynamic line ratings based on 

weather measurements. Cigré, http://www.cigre.org/content/download/16926/680232/version/1/file/B2_106_2012.pdf.  

http://www.cigre.org/content/download/16926/680232/version/1/file/B2_106_2012.pdf
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time ampaciteit. Deze historische waarnemingen kunnen op termijn, via algoritmes ontwikkeld door 
Ampacimon, gebruikt worden om betrouwbaarheidsintervallen voor de ampaciteit te voorspellen op 
verschillende voorspellingshorizonten, relevant voor de capaciteitsberekeningen van Elia. 

 ADR Horizon levert volgens door de gebruiker gedefinieerde betrouwbaarheidsintervallen, data 
voor de voorspelling van de ampaciteit van transmissielijnen. Deze data omvatten uurwaarden in 
intervallen van 6 uur, tot 60 uur voor real-time. De geleverde data kunnen aldus gebruikt worden als 
input voor de D2CF-, DACF- en IDCF-bestanden11 in de day-ahead en intraday capaciteitsberekeningen 
van Elia en de CWE TSB’s. 

3.3. ELIA 

 Het gebruik door Elia van de technologie voor DLR van Ampacimon, kan worden onderverdeeld 
in twee verschillende – maar gerelateerde – toepassingen: 

- In real-time: Elia maakt, sinds 1 december 2014, gebruik van DLR voor het in real-time monitoren 
van 8 verschillende kritische transmissielijnen op de interconnecties met Nederland en Frankrijk.  
Dit gebeurde via de nodige coördinatie met de naburige TSBs – TenneT B.V. voor Nederland en 
RTE voor Frankrijk. Voor elke grensoverschrijdende transmissielijn worden aldus twee limieten 
berekend: een statische (door TenneT of RTE) en een dynamische (door Elia). De effectief 
gebruikte ampaciteit voor deze interconnectielijnen worden, per overeenkomst tussen de 
betrokken TSB’s, berekend als de minimumwaarde van beide limieten. 

- In de capaciteitsberekening: Zoals vermeld in randnummer 15, gebruikt Elia sinds 5 december 
2016 de waarden van ADR Horizon, die bepaald worden door de combinatie van de real-time 
metingen op de ADR Sense sensoren en de gebruikte weersvoorspellingen, in de berekening van 
de zoneoverschrijdende transmissiecapaciteit. Dit gebeurt met name door de integratie van de 
voorspellingen, begrensd op 105% van de statische seizoenslimiet van de betrokken 
transmissielijn, in de D2CF, DACF en IDCF bestanden van de day-ahead en intraday 
capaciteitsberekening. 

 In het DLR Voorstel beschrijft Elia de installatie van de ADR Sense sensoren en ADR Horizon12 op 
een aantal kritieke netwerkelementen die van belang zijn voor de capaciteitsberekening in de 
stroomgebaseerde day-ahead marktkoppeling van de CWE markten: 

1. 380.19 Achène – Lony 
2. 380.25 Doel – Zandvliet 
3. 380.11 Herderen – Van Eyck 
4. 380.28 Van Eyck – Maasbracht 
5. 380.79 Avelgem – Mastaing 
6. 380.80 Avelgem – Avelin 
7. 380.26 Doel – Zandvliet 
8. 220.513 Aubange – Moulaine 
9. 220.514 Aubange – Moulaine 

Deze lijnen worden in Figuur 1 hieronder grafisch weergegeven. Alle transmissielijnen zijn ofwel 
grensoverschrijdend (1, 4, 5, 6, 8, 9) ofwel rechtstreeks (via maximaal één tussenstation)  verbonden 
aan een grensoverschrijdende lijn (2, 3, 7). 

                                                           

11 D2CF: 2-Days Ahead Congestion Forecast, DACF: Day-Ahead Congestion Forecast, IDCF: Intraday Congestion Forecast 
12 Momentopname 1 januari 2017. 
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Figuur 1 Overzicht van belangrijke hoogspanningslijnen in het Belgische transmissienet 
Bron: Elia 

 Op de lijnen, vermeld in randnummer 32, waarvoor Elia over de ADR Sense sensoren en een 
licensie voor ADR Horizon beschikt, kunnen aldus voorspellingen voor de dynamische ampaciteit tot 
60 uur voor real-time gegenereerd worden. Deze worden dan door Elia, voor zover ze de grens van 
105% van de statische seizoenslimieten niet overschrijden, gebruikt als input voor de D2CF, DACF en 
IDCF bestanden van de capaciteitsberekening. 
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3.4. ANALYSE VAN HET DLR VOORSTEL 

3.4.1. Elia 

 De analyse van Elia, zoals uiteengezet in het DLR Voorstel, is gebaseerd op de verzamelde 
gegevens in de periode tussen 1 januari 2015 en 31 oktober 2016.13 In haar analyses definieert Elia de 
volgende datareeksen: 

- Real-time ampacity: de werkelijke ampaciteit wordt in reële tijd gemeten in intervallen van 5 
minuten. Wegens de variantie van lokale weersomstandigheden is de gemeten werkelijke 
ampaciteit vaak erg volatiel en bijgevolg niet bruikbaar voor het in werkelijke tijd beheren van 
het transmissienetwerk. 

- Forecast 1h: deze voorspelling wordt door Elia voor het real-time beheer van het netwerk 
gebruikt. De Forecast 1h is een voorspelling die, met statistisch voldoende zekerheid, de 
werkelijke ampaciteit voor het komende uur weerspiegelt. Volgens Elia ligt de Forecast 1h 
doorgaans 10% tot 15% lager dan de werkelijke ampaciteit. 

- Forecast Horizon: deze voorspellingen kunnen door Elia gebruikt worden in de D2CF, DACF en 
IDCF files en worden voor tot 60 uur vóór de werkelijke tijd berekend, met intervallen van 6 uur. 
Deze voorspellingen houden rekening met de weersvoorspellingen voor het uur waarop ze 
betrekking hebben. 

- Seasonal limits: deze limieten voor de stroom die op betrouwbare wijze door een transmissielijn 
kan stromen (i.e. de Imax), zoals bepaald in de Approval Document van de CWE TSOs, worden 
per seizoen bepaald door Elia en werden, tot en met 4 december 2016 (zie randnummer 15) 
gebruikt als input voor de capaciteitsberekening in day-ahead en intraday, via de D2CF, DACF en 
IDCF 

 In het DLR Voorstel stelt Elia, om verschillende redenen, als regel dat de Imax die, vanaf 5 
december 2015, zal worden gebruikt in de D2CF, DACF en IDCF files, niet meer zal bedragen dan 105% 
van de seizoenslimieten voor de relevante transmissielijnen. De argumenten hiervoor luiden als volgt: 

a) De analyse betreft een relatief korte periode waarvoor data beschikbaar is: tussen de 
2.000 en 4.000 uren, afhankelijk van de fysieke stromen op de lijnen. 

b) De Flow Reliability Margins op de kritieke netwerkelementen zijn slechts in 90% van de 
situaties voldoende om de werkelijke fysieke stromen te weerstaan. 

c) Ampacimon’s ADR Horizon is een relatief jonge technologie. 

d) De afwezigheid van deze capping rule van 105% van de seizoenslimiet zou, met een 
frequentie van 1,4% tot 3,2% van de geobserveerde uren, leiden tot de situatie waarin de 
Forecast 1h lager is dan de relevante Forecast Horizon. 

e) Deze frequentie zou net lager zijn in geval van een significante koudegolf. 

f) De interne richtlijnen voor een veilig beheer van het transmissienet en de verplichtingen 
voortvloeiend uit de ENTSO-E Operational Handbook impliceren dat een verhoging van de 
seizoenslimiet met 105% redelijkerwijs veilig is. 

 De CREG zal Elia hierna, voor elk van de argumenten, van repliek dienen in deel 3.4.2. 

                                                           

13 De CREG zal, voor haar analyses, als uitgangspunt dezelfde periode analyseren en, waar relevant, de uitbreiding maken 

naar de recentere maanden (vanaf november 2016). 
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3.4.2. CREG 

 In wat volgt analyseert de CREG de gegevens die zij mocht ontvangen in het kader van de 
monitoring van het gebruik van DLR in het real-time operationeel beheer van Elia en de berekening 
van de beschikbare day-ahead en intraday interconnectiecapaciteiten. Waar relevant, worden deze 
gegevens gebruikt om de argumentering van Elia, zoals beschreven in randnummer 35, aan te vullen 
of te weerleggen. Dit deel wordt afgesloten met een aantal algemene beschouwingen van de CREG die 
het belang van een correcte implementatie van DLR in de capaciteitsberekening voor de 
marktkoppeling van de CWE regio benadrukken. 

a) Beschouwde periode 

 In haar DLR Voorstel legt Elia uit dat de voorspellingen van de ampaciteit die in werkelijke tijd 
voor het operationele beheer worden gebruikt, enkel betrouwbaar zijn wanneer de fysieke stromen 
ten tijde van de meting meer dan 30% van de nominale capaciteit bedragen. Voor de term nominale 
capaciteit wordt, in het DLR Voorstel, geen definitie opgenomen maar de CREG gaat er voor deze 
evaluatie van uit dat het de seizoenslimiet van de transmissielijn betreft. 

 De CREG merkt op dat, voor de vijf hoogspanningslijnen gebruikt in de analyses door Elia, de 
reële fysieke belasting van de lijnen gedurende een significant deel van de beschouwde periode (i.e. 1 
januari 2015 tot en met 31 oktober 2016) onder de 30% van de seizoenslimieten lagen. De lijnen 
worden dan in zogenaamde gedegradeerde modus geregistreerd en de berekende waarden voor de 
Forecast 1h  en Forecast Horizon zijn, wegens technische redenen, niet bruikbaar.  

Transmissielijn 

Seizoenslimieten 
(zomer | 

tussenseizoen | 
winter) 

Lijn in niet-
gedegradeerde 

modus 
1/1/2015 – 
31/10/2016 

Lijn in niet-
gedegradeerde 

modus 
1/1/2015 – 
31/3/2017 

380.11 Herderen – Van Eyck 1.316 MVA 
1.395 MVA 
1.474 MVA 

613 uren 
3,72% 

1.548 uren 
7,88% 

380.19 Achène – Lony 1.439 MVA 
1.525 MVA 
1.611 MVA 

809 uren 
4,90% 

1.076 uren 
5,48% 

380.23 Meerhout – Van Eyck 1.439 MVA 
1.525 MVA 
1.611 MVA 

2.332 uren 
14,13% 

2.349 uren 
14,01% 

380.25 Doel - Zandvliet 1.316 MVA 
1.395 MVA 
1.474 MVA 

3.323 uren 
20,14% 

3.507 uren 
17,85% 

380.80 Avelgem - Avelin 1.528 MVA 
1.620 MVA 
1.712 MVA 

2.645 uren 
16,03% 

3.733 uren 
19,00% 

Tabel 1 Aantal uren14 in niet-gedegradeerde modus voor geselecteerde transmissielijnen, tussen 1 januari 2015 en 31 

oktober 2016 enerzijds en 1 januari 2015 en 30 maart 2017 anderzijds 
Bron: gegevens Elia, berekening CREG 

                                                           

14 Gezien het feit dat voor sommige uren de gegevens niet beschikbaar zijn, onder andere door snijdingen van de 

transmissielijnen, worden niet voor elke lijn evenveel uren in beschouwing genomen. 
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 Figuur 1 toont dat, voor vier van de vijf lijnen, het uitbreiden van de bestudeerde periode tot 
eind maart 2017 ertoe leidt dat procentueel meer data bruikbaar is voor de bedoelde analyse. Intuïtief 
kan worden verondersteld dat, wanneer de situatie in de transmissienetten en het evenwicht tussen 
vraag en aanbod onder druk staat, de belasting van deze transmissielijnen hoger is. Dit zijn de situaties 
waarbij de fysieke stromen over de lijnen hoger dan 30% van de seizoenslimiet liggen en de toepassing 
van DLR, door het bieden van bijkomende maximale toegelaten stromen (Imax) waardevoller is. Het 
grote aandeel (meer dan 80% van de uren in de beschouwde periode) aan onbruikbare gegevens is 
niet meteen een probleem, daar de momenten waarop DLR echt nodig is – wanneer de nood aan 
bijkomende transmissiecapaciteit het hoogst is – net die momenten zijn waarop de belasting van de 
lijnen hoger is en de modules nooit in gedegradeerde modus zullen geregistreerd worden. 

 De CREG is van mening dat, ondanks het feit dat er inderdaad slechts een beperkt deel van de 
beschouwde periode effectief kan worden geanalyseerd, dit gebrek aan data niet meteen een 
probleem vormt voor de validiteit van de geobserveerde resultaten. Immers, zoals uitgelegd in 
randnummer 40, zijn de gegevens die overblijven net de gegevens voor de uren waarop Dynamic Line 
Rating de hoogste toegevoegde waarde biedt. 

b) Flow Reliability Margin 

 In haar DLR Voorstel geeft Elia aan dat de FRM voor de stroomgebaseerde capaciteitsberekening 
slechts 90% van de situaties dekt. Het is, voor de CREG, onduidelijk waarnaar gerefereerd wordt. De 
CREG vraagt dan ook aan Elia dat ze, in het DLR Voorstel, duidelijk maakt op welke manier het gebruik 
van veiligheidsmarges via de FRM een impact heeft op het al dan niet implementeren van de DLR-
waarden in de inputparameter Imax.  

 De CREG verwijst, bovendien, naar het goedgekeurde Approval Document voor de 
stroomgebaseerde marktkoppeling in de CWE regio. In deel 4.1.2, op pagina 24, beschrijven de CWE 
TSB’s het gebruik van Imax als volgt: 

The maximum allowable current (Imax) is the physical limit of a Critical Branch (CB) 
determined by each TOS in line with its operational criteria. Imax Is the physical (thermal) 
limit of the CB in Ampere, except when a relay setting imposes to be more specific for the 
temporary overload allowed for a particular Critical Branch-Critical Outage (CBCO). 

As the thermal limit and relay setting can vary in function of weather conditions, Imax is 
usually fixed at least per season. 

When the Imax value depends on the outside temperature, its value can be reviewed by the 
concerned TSO if outside temperature is announced to be much higher or lower than 
foreseen by the seasonal values. 

Imax is not reduced by any security margin, as all margins have been covered by the 
calculation of the Critical Outage by the Flow Reliability Margin (FRM, c.f. chapter 4.1.8 
and Final Adjustment Value (FA, chapter 4.1.4). 

 Gezien het feit dat de CWE TSB’s in het Approval Document zelf aangeven dat de 
veiligheidsmarges FRM ook de onzekerheid met betrekking tot de werkelijke ampaciteit van de 
transmissielijn omvatten, accepteert de CREG het argument van Elia met betrekking tot de FRM, 
beschreven in het DLR Voorstel, niet. Een bijkomende veiligheidsmarge om de onzekerheid met 
betrekking tot het gebruik van DLR in de capaciteitsberekening te dekken, gaat in tegen de bepalingen 
van het goedgekeurde Approval Document. 
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c) Experimentele ervaring met ADR Horizon 

 Het feit dat de Forecast Horizons van Ampacimon het resultaat zijn van een relatief jonge 
technologie, wordt door Elia naar voren geschoven als argument ter verdediging van de voorgestelde 
regel. Er wordt geen analyse ter ondersteuning van deze redenering geboden. De CREG gaat dan ook 
niet akkoord met de argumentering van Elia. 

 De CREG verwijst in deze context naar het artikel, gepubliceerd in T&DWorld15 met de 
medewerking van een aantal medewerkers van Ampacimon. In dit artikel wordt gesteld dat, ondanks 
de leeftijd van de technologie, de systemen van Ampacimon voldoende betrouwbaar zijn: 

Elia has used the DLR and dynamic forecast ratings now available for real-time sensors 
installed on its transmission system overhead line conductors to tackle congestion problems 
on cross-border interconnectors. Installed in a few months, this DLR project was operational 
in November 2014 and has been working perfectly since then. 

(T&DWorld, 8 maart 2017) 

 In hetzelfde artikel wordt bovendien aangegeven dat, gegeven de Forecast Horizons 
geproduceerd door de ADR Horizon technologie, het begrenzen van de bijkomende capaciteit tot 115% 
of 130% van de seizoenslimiet, het risico dat deze hoger ligt dan de Forecast 1h beperkt wordt tot 
respectievelijk 0,0% en maximaal 1,4% (op één enkele lijn). Dit risico wordt verder besproken in het 
volgende deel. 

d) Forecast 1h versus Forecast Horizon 

 Als vierde argument ter ondersteuning van de voorgestelde regel voor de implementatie van 
DLR, noteert Elia dat het alternatief zou bestaan uit het toelaten van een regel waarin, gedurende 
tussen 1,4% en 3,2% van de beschouwde uren, de Forecast 1h lager zou liggen dan de Forecast Horizon 
48h (i.e. de input voor de D2CF). Het is niet duidelijk op welke manier Elia de vooropgestelde waarden 
berekent. De vooropgestelde waarden voor het aantal beschouwde uren waarin Forecast 1h lager ligt 
dan Forecast Horizon, kunnen worden afgelezen uit de onderstaande figuur die door Elia aan het DLR 
Voorstel werd toegevoegd. 

                                                           

15 BOURGEOIS, R.; LAMBIN, J. (2017) Dynamic Ratings Increase Efficiency. T&DWorld, www.tdworld.com/print/32183. 

http://www.tdworld.com/print/32183
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Figuur 2 Risico op F1 < F48 in functie van de beperking bovenop de seizoenslimiet van de vijf hoogspanningslijnen 
Bron: DLR Voorstel Elia 

 De CREG begrijpt dat, als uitgangspunt, Elia de situaties wenst te vermijden waarin de gebruikte 
Forecast 1h, als inputwaarde voor het operationeel beheer van het transmissienet, lager zou liggen 
dan de Forecast Horizons16. Deze laatsten vormen immers de inputwaarden Imax in de day-ahead en 
intraday capaciteitsberekening. 

 De CREG plaatst bij deze argumentering de volgende kanttekeningen: 

- Ondanks het feit dat de Forecast 1h gebruikt wordt voor het operationeel beheer en de real-
time uitbating van het transmissienet, is dit niet de werkelijke, reële ampaciteit van de 
transmissielijn. Elia geeft immers, op pagina 4 van het DLR Voorstel, aan dat deze Forecast 1h 
gemiddeld 10% tot 15% onder de werkelijke ampaciteit ligt, zoals reeds beschreven in 
randnummer 34. In theorie beschikt Elia aldus over gemiddeld gezien 10% tot 15% extra 
capaciteit op de beschouwde transmissielijnen, ook al geeft Elia – terecht – aan dat deze 
bijkomende capaciteit zeer volatiel en minder bruikbaar voor het operationele 
transmissienetbeheer is. 

- Het louter verhogen van de seizoenslimiet met 105% beperkt dan wel, volgens Elia, de 
probabiliteit dat de Forecast 1h lager ligt dan de Forecast Horizon tot bijna 0%, maar dit gaat ten 
koste van significante bijkomende capaciteit op de geselecteerde transmissielijnen die niet aan 
de markt wordt gegeven. Deze bijkomende capaciteit wordt op onderstaande  Figuur 3 grafisch 
geïllustreerd, voor een willekeurige dag op lijn 380.11. Deze figuur toont aan dat, op 4 november 
2016, gedurende de volledige dag gemiddeld 144 MW en maximaal 192 MW (tussen 7u en 8u ’s 
morgens) kon worden toegelaten als Imax voor de lijn Herderen – Van Eyck in het D2CF bestand. 
De bijkomende toelaatbare capaciteit ten opzichte van de huidige regel wordt grafisch 
weergegeven door de groen gearceerde oppervlakte. 

                                                           

16 Naar analogie met de gebruikte waarden door Elia, gebruikt de CREG de Forecast Horizons op uur 48, uur 24 en uur 12 voor 

respectievelijk de D2CF, DACF en IDCF. 
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Figuur 3 Theoretische bijkomende capaciteit op lijn 380.11 door het opheffen van de beperking van 105% bovenop de 
seizoenslimiet in de D2CF, 4 november 2016 
Bron: gegevens Elia, berekening CREG 

- Het afkappen van de bijkomende capaciteit tot 105% van de statische seizoenslimiet garandeert, 
in theorie, in geen geval dat de Forecast Horizons de Forecast 1h niet overschrijden. De 
seizoenslimiet is immers een vaste waarde die enkel indirect gerelateerd is aan de 
voorspellingen die via DLR berekend worden. De situatie kan zich aldus even goed voordoen dat 
de Forecast Horizon lager is dan de Forecast 1h, terwijl de seizoenslimiet hoger dan beide 
voorspellingen is, bijvoorbeeld tijdens zéér warme dagen. Elia stelt echter in de conclusie als 
ondergrens steeds de seizoenslimiet te hanteren. In theorie kan de gebruikte Imax dus enkel 
tussen de seizoenslimiet en 105% van de seizoenslimiet schommelen, ongeacht de werkelijke 
ampaciteiten (al dan niet voorspeld via ADR Horizon) van de transmissielijnen. Deze situatie 
deed zich, bij wijze van voorbeeld, voor op 19 juli 2016, op lijn 380.11, zoals blijkt uit Figuur 4. 
De CREG is van mening dat Elia dient te verantwoorden waarom ze als ondergrens de 
seizoenslimiet hanteert, ook al geven de Forecast 1h en de Forecast Horizons aan dat de 
voorspelde ampaciteit (soms fors) lager ligt.  
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Figuur 4 Seizoenslimiet, D2CF input, Forecast Horizon 46h en Forecast 1h op lijn 380.11, 19 juli 2016 
Bron: gegevens Elia, berekening CREG 

- De onzekerheid met betrekking tot de situaties waarin de Forecast 1h lager zou liggen dan de 
Forecast Horizon, kan volgens de CREG ten minste even goed onder controle gehouden door 
geen statische limiet te implementeren. Een alternatief voor de huidige 105% regel zou kunnen 
bestaan uit het toepassen van de Forecast 48h in de D2CF, eventueel gecorrigeerd met een 
risicomarge, zoals wordt uitgebeeld via de groene stippellijn in Figuur 4. Deze groene stippellijn 
illustreert het resultaat van het nemen van een risicomarge van 5% op de Forecast Horizon 48h. 
Hoewel het toepassen van een dergelijke methode ook niet garandeert dat de gebruikte waarde 
voor D2CF de Forecast 1h nooit zal overschrijden, is de CREG van mening dat dit risico hierdoor 
wordt beperkt, aangezien de Forecast Horizons veel nauwer aansluiten bij de Forecast 1h dan 
de op dit ogenblik gebruikte seizoenslimieten.  

  380.11 380.19 380.23 380.25 380.80 

# uren 19.649 100% 19.649 100% 16.771 100% 19.649 100% 19.651 100% 

# uren 
normale 
modus 

1.548 7,88% 1.076 5,48% 2.349 14,01% 3.507 17,85% 3.733 19,00% 

SL > F1 1 0,01% 7 0,04% 4 0,02% 6 0,03% 5 0,03% 

SL + 5% > F1 137 0,70% 236 1,20% 14 0,08% 36 0,18% 11 0,06% 

F48 > F1 88 0,45% 224 1,14% 22 0,13% 568 2,89% 203 1,03% 

F48 - 5% > F1 65 0,33% 72 0,37% 2 0,01% 369 1,88% 4 0,02% 

Tabel 2 Aantal uren waarin de seizoenslimiet (SL), de seizoenslimiet + 5% (SL + 5%), de Forecast Horizon 48h (F48) en de 
Forecast Horizon 48h – 5% (F48 – 5%) boven de Forecast 1h (F1) ligt in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2017, 
gedurende de uren waarbij de hoogspanningslijn zich niet in gedegradeerde modus bevindt 
Bron: gegevens Elia, berekening CREG 

- Tabel 2 vat de resultaten samen van de vergelijking tussen de methode gehanteerd door Elia 
met een methode waarbij de Forecast Horizon 48h gecorrigeerd wordt met een marge van 5%. 
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Met uitzondering van lijn 380.23 (Meerhout – Van Eyck), is de  frequentie van de situatie waarbij 
Forecast Horizon 48h – 5% hoger ligt dan Forecast 1h, telkens lager dan de frequentie van de 
situatie waarbij de seizoenslimiet verhoogd met 5% hoger ligt dan de Forecast 1h. Gezien het 
feit dat de Elia aangeeft als onderwaarde steeds de seizoenslimiet te hanteren, dient echter de 
vergelijking tussen het aantal uren waarin Forecast Horizon 48h – 5%  hoger ligt dan Forecast 1h 
vergeleken te worden met het aantal uren waarin de seizoenslimiet hoger ligt dan Forecast 1h. 
Met uitzondering van de lijn 380.80 (Avelgem – Avelin) is de voorgestelde methode van Elia 
telkens beter om het risico te beheren. De verschillen tussen beide aantal uren is echter zeer 
klein (maximaal 1,7% voor lijn 380.25).  

 

Figuur 5 Risicoprofiel en gemiddelde bijkomende ampaciteit in functie van de factor waarmee de seizoenslimiet begrensd 
wordt 
Bron: DLR Voorstel Elia 

- De CREG merkt bovendien op dat de resultaten in Tabel 2 op het eerste zicht, onder voorbehoud 
van een grondigere analyse gebaseerd op dezelfde assumpties als door Elia in het DLR Voorstel 
gemaakt, niet overeenkomen met de resultaten in Figuur 5. Deze figuur werd door Elia in het 
DLR Voorstel opgenomen. Uit de analyse van Elia zou blijken dat, bij het begrenzen van de input 
voor de D2CF op 105% van de seizoenslimiet, het risico dat deze hoger zou liggen dan de 
Forecast 1h, nul zou zijn. Dit komt echter niet overeen met de resultaten in Tabel 2, die 
aanduiden dat dit in de beschouwde periode een klein aantal keren gebeurde. De CREG vraagt 
daarom aan Elia om te verduidelijken op welke manier Figuur 5 werd samengesteld en welke 
datasets hiervoor werden gebruikt. 

- Het gebruik van de Forecast Horizon 48h – 5% in de D2CF bestanden levert gemiddeld gezien, 
voor drie van de vijf lijnen, tot een verhoging van de maximale capaciteit17 (Imax) die in de day-
ahead stroomgebaseerde marktkoppeling aan de markt kan worden gegeven, zoals te zien is in 
Tabel 3. Enkel op de hoogspanningslijnen 380.19 en 380.23 wordt gemiddeld gezien minder 
capaciteit ter beschikking gesteld wanneer de Forecast Horizon 48h – 5% als inputparameter 
voor de D2CF dient.  

 

                                                           

17 De bijkomende ter beschikking gestelde ampaciteit wordt bepaald als het verschil tussen de groene (+) en rode (-) 

gearceerde oppervlakten in Figuur 3 en bedraagt een gemiddelde waarde in MVA over alle uren waarin de lijn in normale 
modus opereerde. De maximale waarde in de tabel is het grootste geregistreerde verschil tussen Forecast Horizon 48h – 5% 
(groene stippellijn) en de seizoenslimiet + 5% (volle rode lijn).  
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380.11 380.19 380.23 380.25 380.80 

Gemiddelde Δ (F48(-5%) - SL) 10,77 -44,42 -0,522 130,24 19,64 

Maximale Δ (F48(-5%) - SL) 184,45 731,90 445,95 1565,75 253,15 
Tabel 3 Gemiddelde en maximale bijkomende ampaciteit (in MVA) door het gebruik van de Forecast Horizon 48h – 5% ten 
opzichte van de door Elia gehanteerde seizoenslimiet (al dan niet + 5%) 
Bron: gegevens Elia, berekening CREG 

 Gezien het voorgaande concludeert de CREG dat het risico dat de inputwaarde Imax voor de 
D2CF bestanden hoger zou liggen dan de Forecast 1h, niet kan worden aanvaard ter verdediging van 
de voorgestelde regel. Dit risico kan immers op een andere wijze (door het gebruiken van de Forecast 
Horizon 48h verminderd met 5%) even goed worden beheerst. Bij een min of meer gelijklopend 
risicoprofiel kan dan meer capaciteit aan de markt worden geboden. De CREG vraagt Elia om de 
bovenstaande analyse in overleg met de CREG te verifiëren en te bevestigen dan wel te ontkrachten. 

e) Koudegolven 

 De bezorgdheid van de CREG met betrekking tot het afkappen van de waarde berekend met 
behulp van ADR Horizon is des te pertinenter in geval van een significante koudegolf. Elia geeft aan 
dat, wanneer een koudegolf zich voordoet, de statische bovengrens kan verhoogd worden tot 110% 
van de seizoenslimiet. Een dergelijke koudegolf manifesteerde zich reeds begin 2017. Elia gaf dan ook, 
via een nieuwsbericht op de webpagina van JAO, aan de seizoenslimiet voor de met ADR Sense en ADR 
Horizon uitgeruste lijnen te verhogen met 110%.18 

 In de argumentatie voor het gebruik van een afkappingsregel, schrijft Elia dat de probabiliteit 
dat de Forecast Horizon de Forecast 1h overschrijdt, kleiner is in geval van een koudegolf dan onder 
normale omstandigheden. Dit valt intuïtief te verklaren door de hogere voorspellingen die de DLR 
berekening zal opleveren bij koudere temperaturen. 

𝑃(𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡 1ℎ < 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛 | 𝑘𝑜𝑢𝑑𝑒𝑔𝑜𝑙𝑓) 
< 

𝑃(𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡 1ℎ < 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛 | 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛) 

 In geval van een koudegolfworden de transmissielijnen doorgaans zwaarder belast en is de 
toegevoegde waarde van een dynamische berekening (en verhoging, zie randnummer 53) groter 
ingevolge de hogere capaciteit die aan de markt kan worden ter beschikking gesteld. Omwille van deze 
redenering is het des te belangrijker dat Elia zich, voor de bepaling van Imax, niet beperkt tot een 
verhoging met 110% van de – conservatieve – seizoenslimiet.  

f) Operationele veiligheid 

 Als laatste verwijst Elia naar haar criteria voor het uitbaten van het transmissienet en de 
verplichtingen voortvloeiend uit de Operational Handbook van ENTSO-E. De CREG noteert dat het aan 
de aan ENTSO-E verbonden TSOs niet verboden is om op een dynamische wijze de inputparameters 
voor de D2CF, DACF en IDCF te bepalen: 

For some TSOs, the operating limits and protection settings are changed for the winter or 
summer periods. For some other ones, some intermediate regimes exist. For some others, 
there exists a system to follow-up the real time weather conditions (temperature, wind 

                                                           

18 Dit gebeurde voor alle uren in de periode tussen 17 januari 2017 en 20 januari 2017 en werd door Elia beschreven in het 
volgende nieuwsbericht: http://jao.eu/news/messageboard/view?parameters=%7B%22NewsId%22%3A%225b487a2f-a983-
46a6-9c23-a6fa012240db%22%2C%22FromOverview%22%3A%221%22%7D.  

http://jao.eu/news/messageboard/view?parameters=%7B%22NewsId%22%3A%225b487a2f-a983-46a6-9c23-a6fa012240db%22%2C%22FromOverview%22%3A%221%22%7D
http://jao.eu/news/messageboard/view?parameters=%7B%22NewsId%22%3A%225b487a2f-a983-46a6-9c23-a6fa012240db%22%2C%22FromOverview%22%3A%221%22%7D
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speed and direction, sunshine), which can lead to adapt the operating limits of the network 
elements.  

(ENTSO-E Operational Handbook, Appendix 3, p. 23) 

 Voor wat betreft de eigen criteria ter uitbating van het transmissienet nodigt de CREG Elia uit 
om, in een gewijzigde versie van het DLR Voorstel, aan te geven op welke wijze deze regels verhinderen 
dat meer dan 105% van de seizoenslimiet van een hoogspanningslijn in de D2CF, DACF en IDCF 
bestanden van de marktkoppeling worden ingevoerd.  

g) Algemene opmerkingen met betrekking tot het DLR Voorstel 

 Uit het DLR Voorstel van Elia blijkt dat 19 verschillende lijnen, op verschillende spanningsniveaus 
(380 kV, 220 kV en 150 kV), uitgerust zijn met ADR Sense modules. Deze lijnen zijn, volgens Elia, de 
meest essentiële hoogspanningslijnen van het Belgische transmissienet. Elia heeft echter slechts voor 
negen van deze lijnen licenties aangekocht voor het voorspellen van de ampaciteit met behulp van de 
ADR Horizon-technologie. Het DLR Voorstel omvat, gezien de beperkte dataset, enkel de analyses voor 
vijf van deze 380 kV hoogspanningslijnen. 

 De CREG verzoekt Elia om, in het gewijzigde voorstel, aan te geven of en welke andere 
hoogspanningslijnen het capaciteitsdomein van de stroomgebaseerde marktkoppeling beperkten 
tijdens de beschouwde periode. Gezien de technisch relatief eenvoudige en kostenefficiënte installatie 
van deze modules, in combinatie met de dataverzameling via ADR Horizon, vraagt de CREG aan Elia om 
alles in het werk te stellen om deze technologie op alle beperkende lijnen voor de stroomgebaseerde 
marktkoppeling te installeren binnen een redelijke termijn. 
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4. ONTWERPBESLISSING 

Met toepassing van artikel 23, tweede lid, 36°, 38°, 40° en 41° van de Wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt beslist de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 
en het Gas, om de voorgaande redenen, het voorstel ter goedkeuring van de NV ELIA SYSTEM 
OPERATOR voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de 
capaciteitsberekening, niet goed te keuren.  

Gelet op de wezenlijke verbetering met betrekking tot aan de markt ter beschikking gestelde 
transmissiecapaciteit, beslist de CREG in afwachting van de gewijzigde goedkeuringsaanvraag en de 
eindbeslissing hieromtrent, de toepassing van de voorgestelde methode toe te laten. 

De CREG verzoekt Elia om, binnen de dertig dagen na ontvangst van deze beslissing een voorstel voor 
een gewijzigde methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening te 
ontwikkelen en ter goedkeuring aan de CREG voor te leggen, in het Nederlands of het Frans. Deze 
gewijzigde methodologie dient specifiek rekening te houden met de verzoeken van de CREG, 
uiteengezet in punt 3.4.2 in het algemeen en randnummers 48 tot en met 51 in het bijzonder.  

Bovendien verzoekt de CREG, verwijzend naar de argumentatie in randnummer 18, elke significante 
wijziging van de berekeningsmethoden voor de stroomparameters waarover Elia een discretionaire 
beslissingsbevoegdheid heeft en die aldus niet dienen te worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
regulerende instanties van de CWE of Core regio, ter goedkeuring voor te leggen aan de CREG. 

Tot slot vraagt de CREG aan Elia om te onderzoeken in welke mate Dynamic Line Rating kan bijdragen 
tot het oplossen van interne congesties, in het bijzonder wanneer deze congesties kunnen veroorzaakt 
worden in perioden met veel wind. De CREG verwacht de resultaten van deze analyse voor het einde 
van 2017. 

 

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 ter goedkeuring voor een methodologie voor het gebruik van 

Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening 
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