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VOORAFGAANDE OPMERKING 

Alle raadplegingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité van de CREG. Dit geldt ook voor de behandeling en de bekendmaking van de ontvangen 
opmerkingen. Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan werden respectievelijk 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 en van 12 januari 2017. Meer informatie 
en de links naar de publicaties vindt u hier.  

 

OVERZICHT 

Onderwerp: 

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel 
van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve 
toepasbaar vanaf 1 november 2018. De ontwerpbeslissing bevat in bijlage van het voorstel van Elia 
eveneens een versie met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de goedgekeurde 
werkingsregels die van toepassing zijn sinds 1 november 2017. De CREG vraagt om een reactie op de 
ontwerpbeslissing. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 4 weken en loopt af op 19.01.2018 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1716@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.  

  

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Bart De Waele, +32 2 289 76 75, consult.1716@creg.be 

 

RAADPLEGINGSDOCUMENTEN : 

Ontwerpbeslissing (B)1716 

Voorstel van Elia van werkingsregels van toepassing vanaf 1 november 2018 (zonder track changes) 

Voorstel van Elia van werkingsregels van toepassing vanaf 1 november 2018 (met track changes ten 
opzichte van de werkingsregels van toepassing vanaf 1 november 2017) 
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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 2018 (hierna “voorstel van werkingsregels”). Deze werkingsregels 

dienen, overeenkomstig artikel 7septies, §1 van de elektriciteitswet, door de netbeheerder ter 

goedkeuring te worden voorgelegd aan de CREG. 

Op 1 december 2017 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 2018. Bij deze brief 

waren de Nederlandstalige versie van de werkingsregels gevoegd alsook een versie waarin de 

wijzigingen ten opzichte van de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 

november 2017 in “track changes” werden weergegeven. 

Op 7 december 2017 ontving de CREG per e-mail de Franstalige versie van het voorstel van 

werkingsregels (met en zonder “track changes”). 

Deze beslissing bestaat uit vijf delen. Een eerste deel beschrijft kort de context en het wettelijk kader 

waarin de strategische reserve wordt aangelegd. Het tweede deel geeft de antecedenten weer. In het 

derde deel wordt de openbare raadpleging behandeld. In het vierde deel analyseert de CREG het 

voorstel van werkingsregels. Het vijfde deel bevat de eigenlijke beslissing. 

Het voorstel van Elia wordt als bijlage bij deze ontwerpbeslissing gevoegd. 

Deze ontwerpbeslissing werd op 21 december 2017 goedgekeurd door het Directiecomité van de 

CREG. 
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1. CONTEXT EN 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.” 

3. De CREG en Elia werden op 9 november 2017 door het kabinet van de Minister bevoegd voor 

Energie officieel op de hoogte gesteld van de verbintenissen die de Minister bevoegd voor Energie ten 

aanzien van de Europese Commissie heeft aangegaan in het kader van het aanmeldingsdossier van het 

mechanisme van de strategische reserve bij de Europese Commissie ter onderzoek van de 

verenigbaarheid met de van toepassing zijnde EU-staatssteunregels, en in het bijzonder met de 

“Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie 2014-2020” (EEAG). In het 

voorstel van werkingsregels anticipeert Elia reeds op de implementatie van deze verbintenissen in 

toekomstige Belgische regelgeving.   

                                                           

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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2. ANTECEDENTEN 

4. De CREG heeft in het verleden diverse eindbeslissingen genomen ter goedkeuring van de 

werkingsregels voor de winterperiodes 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 en 2017-20182. 

5. Binnen de Users’ Group van Elia werd in februari 2014 een “Implementation of Strategic 

Reserves Taskforce” opgericht (hierna “ISR-TF”). Het doel van de ISR-TF is om marktpartijen te 

informeren en te raadplegen over diverse aspecten van de strategische reserves. Alle informatie met 

betrekking tot de activiteiten die binnen de ISR-TF worden georganiseerd, wordt gepubliceerd op de 

website van Elia.  

6. In het kader van de aanleg van de strategische reserve voor de winterperiode 2018-2019 heeft 

Elia reeds vijf ISR-TF-vergaderingen georganiseerd, namelijk op 20 april, 12 juli, 26 september, 26 

oktober en 30 november 2017. Tijdens deze ISR-TF-vergaderingen werd, naast aspecten in verband 

met market design, product design en tender design, eveneens de analyse van Elia met het oog op de 

bepaling van de nodige volumes aan strategische reserves belicht. In het kader van de volumebepaling 

heeft Elia twee openbare raadplegingen georganiseerd, een over de berekeningsmethodologie en een 

over de gebruikte basisgegevens. De CREG beschouwt de uitgebreidere communicatie over de 

volumebepaling en de ontwikkeling van de methodologie als een gunstige evolutie en vindt dat deze 

raadplegingen blijvend moeten worden georganiseerd over de aanpassingen van de methodologie en 

de gegevens waarop de berekening gebaseerd is. Wel betreurt de CREG dat de bijkomende analyse 

voor de volumebepaling voor de winterperiode 2017-2018 op vraag van de Minister bevoegd voor 

energie en dewelke aanleiding gegeven heeft tot het Ministerieel besluit van 31/10/2017 niet werd 

gepubliceerd, zoals dit wel gebeurde voor de volumebepaling en het daaropvolgende advies van de 

Algemene Directie Energie. 

7. Op 15 november 2017 maakte Elia de analyse met betrekking tot de bevoorradingszekerheid 

voor de winter 2018-2019 over aan de Algemene Directie Energie overeenkomstig artikel 7bis, §1 van 

de elektriciteitswet. Deze analyse werd tijdens de ISR-TF van 30 november 2017 gepresenteerd en 

vervolgens op de website van Elia gepubliceerd. 

8. Op 1 december 2017 heeft de CREG een brief en een e-mail van Elia ontvangen met als bijlage 

een Nederlandstalige versie van het voorstel van werkingsregels en een versie waarin de wijzigingen 

ten opzichte van de werkingsregels voor de winter 2017-2018 in track changes werden weergegeven. 

9. Op 7 december 2017 ontving de CREG per e-mail de Franstalige versie van het voorstel van 

werkingsregels, met en zonder “track changes” ten opzichte van de werkingsregels van de strategische 

reserve van toepassing vanaf 1 november 2017. 

                                                           

2 Eindbeslissing (B)140605-CDC-1330 over de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2014 (winterperiode 2014-2015), 

eindbeslissing (B)150312-CDC-1403 over de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2015 (winterperiode 2015-2016),  
eindbeslissing (B)160120-CDC-1494 over de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2016 (winterperiode 2016-2017), 
eindbeslissing (B)1598 over de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2017 en eindbeslissing (B)1619 over het 
addendum aan de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2017 (winterperiode 2017-2018) 
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OPENBARE RAADPLEGING 

10. Het voorstel van werkingsregels voor de winter 2018-2019 is gebaseerd op de werkingsregels 

die van toepassing waren voor de winterperiode 2017-2018. De door Elia voorgestelde wijzigingen aan 

de werkingsregels voor de winter 2018-2019 werden op de vergaderingen van de ISR-TF voorgesteld. 

De meest fundamentele aanpassingen werden niet enkel onder de vorm van slides gepresenteerd, 

maar ook met een bijhorend tekstvoorstel. Hoewel de aanwezige marktactoren tijdens de 

vergaderingen van de ISR-TF de gelegenheid gehad hebben om te reageren op de voorgestelde 

aanpassingen, meent de CREG dat een openbare raadpleging over het volledige voorstel van 

werkingsregels toch nuttig is.  

11. Een openbare raadpleging over deze ontwerpbeslissing en over het voorstel van werkingsregels 

wordt georganiseerd tussen 22 december 2017 en 19 januari 2018. 
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3. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

3.1. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 

12. In het voorstel van werkingsregels wordt regelmatig verwezen naar de CIPU-contracten3. 

Aangezien het CIPU-contract geen gereguleerd contract is, zal de CREG zich in onderhavige beslissing 

niet uitspreken over de elementen in het voorstel van werkingsregels die verwijzen naar een CIPU-

contract. Deze beslissing kan bijgevolg op geen enkele wijze worden beschouwd als een goedkeuring 

van de inhoud – geheel of gedeeltelijk – van het CIPU-contract. De CREG merkt bovendien op dat een 

template van een CIPU contract gepubliceerd wordt op de Elia website. 

13. Het voorstel van werkingsregels voor de winter 2018-2019 is grotendeels gebaseerd op de 

werkingsregels voor de winter 2017-2018 die de CREG heeft goedgekeurd. Aangezien de strategische 

reserve die in het verleden werd gecontracteerd nooit geactiveerd werd naar aanleiding van een 

economic of technical trigger, blijft de evolutie van de werkingsregels hoofdzakelijk het resultaat van 

een theoretische denkoefening.De CREG stelt vast dat de Franstalige versie minder duidelijk is dan de 

Nederlandstalige versie. Een grondige nalezing van de Franstalige versie is dan ook noodzakelijk.  

3.2. ANALYSE 

3.2.1. In rekening brengen van de verbintenissen die de federale Minister van Energie 

tegenover de Europese Commissie is aangegaan  

14. In sectie 1 (Voorwoord) geeft Elia aan de intentie te hebben om met het huidige voorstel van 

werkingsregels te anticiperen op de implementatie in toekomstige Belgische regelgeving van de 

verbintenissen die de Minister voor Energie heeft aangegaan ten aanzien van de Europese Commissie 

in het kader van het aanmeldingsdossier van het mechanisme van de strategische reserve bij de 

Europese Commissie ter onderzoek van de verenigbaarheid met de van toepassing zijnde EU-

staatssteunregels, en in het bijzonder met de “Richtsnoeren inzake staatssteun voor 

milieubescherming en energie 2014-2020” (EEAG). De verbintenissen worden letterlijk geciteerd door 

Elia. 

15. Vooreerst merkt de CREG op dat de impact van deze verbintenissen op de werkingsregels voor 

de strategische reserve relatief beperkt blijft. De CREG meent evenwel dat deze eenzijdige 

verbintenissen ondergeschikt zijn aan de uiteindelijke beslissing van de Europese Commissie met de 

eventueel daarin opgenomen voorwaarden. De CREG wijst er dan ook op dat er na de beslissing van 

de Europese Commissie in het aanmeldingsdossier, gevolgd door een omzetting ervan naar Belgische 

regelgeving, mogelijks andere aanpassingen aan de werkingsregels nodig kunnen zijn. De CREG is van 

mening dat na de omzetting van de Beslissing van de Europese Commissie in Belgische regelgeving, 

best duidelijkheid wordt geschapen over welke bepalingen er precies geïmpacteerd worden.  

16. Rekening houdend met de onzekerheid over de inhoud (en in het bijzonder de voorwaarden die 

worden opgelegd) van de toekomstige beslissing van de Europese Commissie en over de precieze 

formulering ervan in de Belgische wetgevende teksten, meent de CREG dat de formulering over de 

gevolgen van een toekomstige wetswijziging best wat genuanceerd kunnen worden. Hiertoe is het 

voldoende om het woord “mogelijks” in te voegen voor de betrokken passsages (voorbeeld : “…, maar 

                                                           

3 CIPU-contract: contract voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden 
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zijn de betreffende passages voor meerjarencontracten mogelijks zonder voorwerp van zodra de wet 

gewijzigd wordt…”). 

3.2.2. Inwerkingtreding en duur (sectie 4) 

17. De CREG heeft geen opmerkingen over de verduidelijkingen die in sectie 4 werden aangebracht. 

De CREG vindt dat Elia in 2018 een nieuw voorstel van werkingsregels moet voorleggen dat vanaf 1 

november 2019 van toepassing is en dat rekening houdt met de impact van de omzetting van de 

beslissing van de Europese Commissie in Belgische regelgeving. 

3.2.3. Modaliteiten voor Productie-eenheden die terugkeren naar de elektriciteitsmarkt 

(Sectie 5) 

18. De bijlage 4 van de huidige werkingsregels (deze die van toepassing zijn vanaf 1 november 2017) 

werd integraal geïntegreerd als een nieuwe sectie 5, waarna de aanpassingen in track changes 

gebeurden. De voorgestelde aanpassingen werden tekstueel voorgesteld op de ISF-TF van 26 oktober 

2017. De enige vraag over deze aanpassing (cfr. Verslag van de ISR-Tf van 26/10/2017 op Elia website) 

betreft de wijziging van de datum van 1 juli naar 1 juni. De CREG bevestigt de noodzaak om 

duidelijkheid te krijgen over welke eenheden, die een offerte hebben aangeboden voor SGR, 

terugkeren naar de markt en dit vóór het analyseren van de offertes en het opmaken van het advies 

over de al dan niet manifeste onredelijkheid van de offertes.  

19. De zin waarin toegevoegd wordt dat voor de investeringen ook de draaiuren moeten worden 

opgegeven is onduidelijk geformuleerd. De CREG vraagt Elia om die zin te herformuleren. 

 

3.2.4. Parameters in functie van de probabilistische analyse van de nood aan strategische 

reserve (sectie 6.2.3.) 

3.2.4.1. Verband tussen de parameters en de scenario’s van de toereikendheidsstudie 

20. Wat de activatievoorwaarden verwijst Elia in voetnoot 14 naar het scenario “Results for the 

sensitivity for reduced nuclear availability with Drogenbos in OCGT operating mode” in hoofdstuk 

6.2.2. van de bevoorradingszekerheidsstudie ter bepaling van het nodige volume aan strategische 

reserve voor België van november 2017. De CREG stelt evenwel vast dat een aantal van de parameters 

die in het voorstel van werkingsregels vermeld staan niet terug te vinden zijn in het betreffende 

hoofdstuk van de bevoorradingszekerheidsstudie. Een gelijkaardige opmerking werd ook in de vorige 

ontwerpbeslissingen over de werkingsregels reeds gemaakt. Wetende dat de resultaten van de 

bevoorradingszekerheidsstudie gebruikt worden voor de parameters inzake activatie van strategische 

reserve, vraagt de CREG om bij de volgende versies van de bevoorradingszekerheidsstudie de 

resultaten uitgebreider te detailleren.  

21. De CREG vraagt Elia om de coherentie te verklaren tussen de waarden van de gecumuleerde 

maximale duur van de periodes van effectieve levering (194 uur voor 2-jarige contracten en 284 uur 

op 3-jarige contracten) en de gecumuleerde maximale duur per winterperiode van 88 uur. 
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3.2.5. Aanpassing van de voorwaarden voor de deelname van de SDR-offertes 

3.2.5.1. Combinatie SDR met andere producten van Elia (Sectie 6.3.1.) 

22. De uitsluiting van deelname aan de strategische reserve van leveringspunten die eerder reeds 

offertes indienden voor ondersteunende diensten geeft gevolg aan de beslissing (B)1598 van 9 februari 

2017 van de CREG. 

23. Tijdens de ISR-TF van 30 november 2017 maakte een marktspeler de opmerking dat bepaalde 

processen op één leveringspunt zowel ondersteunende diensten als strategische reserves zouden 

kunnen leveren: het toelaten van SDR op leveringspunten die reeds offertes maken voor 

ondersteunende diensten zou de kost van het mechanisme van strategische reserve kunnen laten 

dalen. 

24.  De CREG is voorstander om elke bijkomende capaciteit, die niet “in de markt” zit toe te laten 

om deel te nemen aan de strategische reserve voor zover dit op een transparante en controleerbare 

manier kan gebeuren teneinde dubbele vergoedingen voor dezelfde capaciteit te vermijden. De CREG 

nodigt de marktspelers en Elia uit om de ontwikkeling van SDR in die zin verder te onderzoeken, binnen 

het kader van de ISR-TF, en indien hieruit een oplossing voortkomt, deze dan ook te integreren in het 

voorstel van werkingsregels die van toepassing zullen zijn vanaf 1 november 2019. 

3.2.5.2. Beschikbaarheidscriteria voor SDR (Sectie 6.3.1.) 

25. De CREG meent dat er verwarring mogelijk is inzake de beschikbaarheidscriteria voor SDR. De 

waarden in de tabel kunnen geïnterpreteerd worden als minimumwaarden, terwijl de tekst onder 

punt 2 (beschikbaarheidspercentage tijdens uren met hoge marktprijs) stelt dat het 

beschikbaarheidspercentage hoger moet liggen dan de aangegeven waarde (85%). Er dient dus een 

verduidelijking te komen of de beschikbaarheidscriteria moeten bereikt worden (>=) of moeten 

overschreden worden (>). De laatste zin van de ingevoegde tekst onder punt 2 (“Dit 

beschikbaarheidspercentage wordt berekend zoals de beschikbaarheidscriteria voor de tijdsperiodes 

volgens de waarschijnlijkheid van een activatie verbonden met deze tijdsperiodes”) kan best 

verduidelijkt worden. 

3.2.5.3. Activatievoorwaarden (Sectie 6.3.3.) 

26. De woorden “van Effectieve Levering” ontbreken tussen “… nooit hoger dan een gecumuleerde 

maximale duur” en “voor SGR …”. 

3.2.6. Technico-economische combinatie van de offertes (sectie 6.4.) 

27. De toegevoegde voetnoot 25 vestigt de aandacht op de mogelijke wijziging van een aantal 

parameters (#Acthot, #Actcold, Actduration) indien het volume herzien wordt. De CREG gaat akkoord 

met deze benadering, maar is van mening dat het rapport dat aanleiding geeft tot een dergelijke 

wijziging ook dient gepubliceerd te worden. Gezien deze parameters immers rechtstreeks de selectie 

van de offertes beïnvloeden, dient hierover transparant gecommuniceerd te worden. 

28. In voetnoot 31 wordt gewezen op de mogelijke herberekening van de equivalentiefactoren voor 

SDR in geval het volume herzien wordt. Ook hier vraagt de CREG dat er duidelijk gecommuniceerd 

wordt hoe deze parameters gewijzigd worden. 
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V. BESLISSING 

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 1 december 2017;  

Gelet op de analyse van het voorstel van werkingsregels; 

Beslist de CREG om het voorstel van werkingsregels van toepassing voor de winter 2018-2019 goed te 

keuren op voorwaarde dat Elia deze regels aanpast en daarbij ten volle rekening houdt met de 

opmerkingen van de CREG in paragraaf 16, 19, 21 en 25. 

De CREG vraagt Elia om voor het voorstel van werkingsregels van toepassing voor de winter 2019-2020 

de mogelijke combinatie tussen SDR en andere diensten op eenzelfde leveringspunt te onderzoeken 

(zie randnummer 24). 

 

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

              

Andreas Tirez  Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur  Voorzitster van het Directiecomité 



 

 

Niet-vertrouwelijk  11/11 

BIJLAGE 1 

Voorstel van ELIA SYSTEM OPERATOR nv betreffende de werkingsregels van de strategische reserve 

van toepassing vanaf 1 november 2018, alsook een versie met aanduiding van de wijzigingen ten 

opzichte van de werkingsregels van toepassing vanaf 1 november 2017. 


