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OVERZICHT 

Onderwerp: 

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het 
kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van 
de tariefmethodologie 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 11.06.2017 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.658E45@creg.be en/of 

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

CREG 
De heer Laurent JACQUET 
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: 

Brice Libert, +32 2 289 76 11, consult.658E45@creg.be 
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Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia 
System Operator nv in 2018 moet behalen in het 
kader van de stimulans overgelaten aan het eigen 
inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van 
de tariefmethodologie 

Artikel 27 van het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van de CREG van 18 
december 2014 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het 
elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie en de overeenkomst van 25 juni 2015 tussen de 
CREG en Elia System Operator nv over de modaliteiten voor de 
regulering met stimulansen voor Elia System Operator nv in de 
periode 2016-2019 

Niet vertrouwelijk 
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) legt hierna de doelen 
vast die Elia System Operator nv (hierna: Elia) in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans 
overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie. 

Naast de inleiding bevat deze ontwerpbeslissing vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de 
omschrijving van het wettelijk kader dat aan de grondslag ligt van deze ontwerpbeslissing. Het tweede 
hoofdstuk zet de antecedenten uiteen en het derde hoofdstuk beschrijft het kader van de raadpleging. 
Het vierde hoofdstuk bevat de ontwerpbeslissing van de CREG over de doelstellingen die Elia in 2018 
moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals 
bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie.  

Deze ontwerpbeslissing werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd op 11 mei 2017. 

1. WETTELIJKE BASIS 

Artikel 27 van het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van de CREG van 18 december 2014 tot vaststelling 
van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met 
een transmissiefunctie (hierna "de tariefmethodologie") bepaalt het volgende:  

“Voor de toekenning van stimulansen naar goeddunken van de CREG wordt er jaarlijks een 
budget van 2.000.000,00 EUR voorzien. Dat budget zou deels kunnen worden gebruikt voor 
de ontwikkeling van een stimulans ter bevordering van de afstemming tussen vraag en 
aanbod. De toewijzing ervan zou gekoppeld kunnen worden aan de uitvoering van de 
activering van de strategische reserve. Met het oog op de ex ante tariefberekening voorziet 
de netbeheerder voor elk jaar van de regulatoire periode 2016-2019 ex ante in zijn 
tariefvoorstel het bedrag van 1.000.000,00 EUR als element van zijn totaal inkomen”. 

Artikel 23 van de tariefmethodologie bepaalt het volgende:  

"[...] Onverminderd de bepalingen van Art. 24 tot 28, bepaalt de CREG in samenspraak met 
de netbeheerder de rubrieken en/of projecten waarop deze stimulansenregeling van 
toepassing is. De finale modaliteiten ter bepaling van stimulansen, met name hun duur, 
berekeningswijze, wijze van controle, enz. worden in diezelfde overeenkomst bepaald. Deze 
overeenkomst wordt tussen de CREG en de netbeheerder gesloten voorafgaand aan de 
indiening van het tariefvoorstel en wordt op de website van de CREG gepubliceerd. In 
voorkomend geval wordt het gevolg dat de CREG hieraan geeft, opgenomen in en 
bekendgemaakt via de tariefbeslissing.” 

Met toepassing van artikel 23 van de tariefmethodologie heeft de CREG op 25 juni 2015 een 
overeenkomst met Elia gesloten “over de modaliteiten voor de regulering door middel van stimulansen 
voor Elia in de periode 2016-2019”1. Wat de voormelde stimulans overgelaten aan het eigen inzicht 
van de CREG betreft, bepaalt de overeenkomst het volgende:  

“Ten laatste op 30 juni van elk jaar bepaalt de CREG, nadat ze met Elia heeft overlegd, de in 
het kader van de in deze paragraaf bedoelde stimulans te bereiken doelen voor het volgende 
jaar. Ze geeft de betrokken bedragen aan en de streefdatum voor de uitvoering. Per doel 
krijgt Elia het betrokken bedrag toegekend indien het doel op de aangegeven datum (of 

                                                           

1http://www.creg.info/pdf/Diversen/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeNL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Diversen/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeNL.pdf
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data) is bereikt. Indien op de aangegeven datum het doel niet is bereikt, ontvangt Elia de 
stimulans niet. Om het voor Elia gemakkelijker te maken om vooruit te plannen en rekening 
te houden met projecten waarvan de uitvoeringstermijn meer dan een jaar bedraagt, kan 
de CREG aan Elia een voorlopige lijst met te bereiken doelen voor de jaren Y+n meedelen, 
die later geleidelijk wordt aangepast”.  

2. ANTECEDENTEN 

In haar beslissing 658E/38 van 30 juni 2016 had de CREG haar indicatieve voorlopige lijst aangekondigd 
met tegen 2018 te bereiken doelstellingen en de volgende boekjaren: 

i. studie van de overschakeling naar een dagelijkse frequentie voor sommige veilingen van 
contractueel vastgelegde reserves (R1, R2, R3); 

ii. studie van de “scarcity pricing”; 

iii. studie van de reserves aan reactief vermogen in de distributienetten en bij de verbruikers; 

iv. studie van een nieuw marktmodel voor de black start op basis van ervaringen in de andere 
Europese landen en studie van de mogelijkheid om intermitterende productie-eenheden 
(in het bijzonder op basis van windenergie) te contracteren. 

Tijdens een werkvergadering op 28 april 2017 werden de elementen uit de voorliggende 
ontwerpbeslissing met Elia besproken. 

3. CONSULTATIE  

Het directiecomité van de CREG heeft beslist om over deze ontwerpbeslissing gedurende drie weken 
een openbare raadpleging te organiseren via de website van de CREG. 

4. ONTWERPBESLISSING 

4.1. INCITANT 2018 

Om een afstemming tussen vraag en aanbod te bevorderen en na raadpleging van Elia beslist de CREG 
om, in de loop van 2018, de toekenning van de financiële stimulans van € 2.000.000,00 te 
onderwerpen aan het behalen binnen de deadlines van de 7 hierna volgende doelen. 

Vanzelfsprekend en net zoals het geval was voor een stimulans betreffende 2016, behoudt de CREG 
zich het recht voor om, na raadpleging van Elia, het doel betreffende een stimulans te wijzigen indien 
dit noodzakelijk is als gevolg van gebeurtenissen die niet konden worden voorzien. 
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4.1.1. Dienst voor de regeling van de spanning en het reactieve vermogen 

- Uitvoering van een studie onderworpen aan de goedkeuring van de CREG over de dienst voor 
de regeling van de spanning en het reactieve vermogen. De studie moet meerdere toekomstige 
configuraties van de dienst aangeven en de evaluatie ervan mogelijk maken met het oog op een 
minimalisering van de globale kost rekening houdend met de ontwikkelingen uit de Europese 
netwerkcodes. De studie moet onder andere de volgende aspecten behandelen: 

 de impact van de Europese netwerkcodes op de dienst en in het bijzonder op de 
verplichtingen van de verschillende marktspelers inzake regelcapaciteit; 

 de relevante elementen van het voorstel van Elia op de Significant Grid Users en de 
general requirements die werden uitgewerkt in het kader van de procedure 
beschreven door de administratie Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
(presentatie op de vergadering van de Belgian Grid User Group van Elia van 7 maart 
2017); 

 de deelname van nieuwe types spelers waaronder de verbruikers, de 
intermitterende productie, de gebruikers aangesloten op het distributienet (in 
overleg met de DNB's) en de DNB's zelf via een formele raadpleging of, minstens, 
in overleg met de voornaamste spelers en federaties waarvan ze deel uitmaken. De 
technische, tarifaire en reglementaire aspecten van hun deelname moeten 
bestudeerd worden; 

 de manier waarop de dienst wordt gecontracteerd (verplichting (vergoed of niet), 
procedure van offerteaanvraag, contractduur, prijsstructuur, enz.). 

In de studie moeten de verschillende beoogde configuraties van de dienst beoordeeld worden 
rekening houdend met de economische opportuniteit ervan, met hun technische en 
reglementaire haalbaarheid en met de gemotiveerde aanbevelingen voor de configuratie van 
de dienst op 1 januari 2020. 

Uitvoeringsdatum: 30 september 2018. 

Betrokken bedrag: 0,50 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van 
de bovenvermelde studie en de aanvaarding door de CREG. 

4.1.2. Black start 

- Uitvoering van een studie over een globale heroverweging van de black start-dienst. Deze studie 
moet onder andere de volgende aspecten in detail behandelen aangezien ze onderling 
afhankelijk zijn:  

 de technische behoeften; 

 dat de productie-eenheden die op het Elia-net zijn aangesloten in ‘eilandmodus’ 
kunnen functioneren op basis van hun eigen hulpdiensten; 

 de voorwaarden waaraan de middelen moeten voldoen om de dienst te mogen 
leveren, met inbegrip van de deelname van intermitterende productie-eenheden; 

 de eventuele impact van de Europese netwerkcodes en de implementatie ervan in 
België. 

De luiken van de studie die betrekking hebben op het functioneren in ‘eilandmodus’ en de 
voorwaarden die moeten vervuld worden voor de deelname aan de dienst moeten voorwerp 
uitmaken van een raadpleging van de betrokken marktspelers. 
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De studie zal ook de marktmodellen of modellen voor de levering van de dienst in de Europese 
landen bestuderen, met inbegrip van de middelen die de dienst leveren. 

Tot slot moet de studie gemotiveerde aanbevelingen bevatten voor de uitwerking van een nieuw 
mechanisme voor de levering van de black start-dienst (die al dan niet op een markt zou 
gebaseerd zijn) rekening houdend met de bestudeerde aspecten om de black start-dienst 
duurzaam te maken en de globale kost ervan zo laag mogelijk te houden. 

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018. 

Betrokken bedrag: 0,50 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van 
de bovenvermelde studie en de aanvaarding door de CREG. 

4.1.3. Openstelling van de R2 voor alle middelen 

- Het tot stand brengen van een conceptnota met betrekking tot de toegang van alle 
technologieën voor de aFRR-dienst en van alle middelen die eraan kunnen deelnemen, met 
inbegrip van de middelen verbonden met de netten van de DNB's en in overleg met deze 
middelen. Deze nota gaat over de procedures voor offertes, de selectie van offertes, de 
activering (oproeplijst), de controle en de financiële afhandeling van energie. Vooraleer deze 
nota aan de CREG wordt overgemaakt, zal ze aan de marktspelers ter raadpleging worden 
voorgelegd. 

Uitvoeringsdatum: 30 september 2018 

- Na raadpleging van de marktspelers wordt een voorstel van roadmap voor de uitwerking van de 
conceptnota aan de CREG overgemaakt.  

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018. 

Betrokken bedrag: 0,20 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de aanvaarding 
van de conceptnota en het stappenplan door de CREG. 

4.1.4. Selectieve afschakeling 

- Op basis van de conceptnota die de CREG in 2017 heeft gepubliceerd, uitvoering van een 
technische implementatiestudie in samenwerking met de distributienetbeheerders met onder 
andere: 

 de bepaling van de technische elementen en de nodige aanvaardbaarheidscriteria 
voor de implementatie van de selectieve afschakeling; 

 de uitwerking van een roadmap voor de implementatie van de selectieve 
afschakeling op vrijwillige basis in 2019. 

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018. 

Betrokken bedrag: 0,30 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van 
de bovenvermelde studie en de aanvaarding door de CREG. 

4.1.5. Scarcity pricing 

- Op basis van de resultaten van de studies die voor de CREG werden uitgevoerd en die midden 
2018 beschikbaar zullen zijn, de opstelling van een studie door Elia over de voorwaarden en de 
modaliteiten van de implementatie van het mechanisme. 
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De inhoud zal tijdens de vergadering Elia-CREG in mei worden verduidelijkt. 

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018. 

Betrokken bedrag: 0,20 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de aanvaarding 
van het verslag van de bovenvermelde studie door de CREG. 

4.1.6. Dynamische aankoop van de mFRR-reserves 

- Na raadpleging van de marktspelers een studie aan de CREG overmaken over de evolutie naar 
een jaarlijkse aankoop van de mFRR-reserves en die een beschrijving en evaluatie bevat van de 
voor- en nadelen, met inbegrip van de kritische analyse van het feit of de twee afzonderlijke 
producten (standaard en flex) al dan niet moeten worden behouden, van de impact op het delen 
van de reserves en van de impact van de niet-gecontracteerde offertes op het volume van de 
gecontracteerde offertes.  

Uitvoeringsdatum: 30 september 2018. 

- Een planning voor de implementatie die vooraf ter raadpleging van de marktspelers wordt 
voorgelegd aan de CREG voorstellen. 

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018. 

Betrokken bedrag: 0,20 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de aanvaarding 
van de bovenvermelde studie en implementatieplanning door de CREG. 

4.1.7. Afzonderlijke aankoop van FCR- en aFRR-reserves 

- Na raadpleging van de marktspelers een studie aan de CREG overmaken over de evaluatie van 
de voorwaarden en de gevolgen van een aankoop van de capaciteit van aFRR via uitsluitend 
asymmetrische offertes en van de afzonderlijke aankoop van de capaciteit van FCR en aFRR. 

De studie zal bovendien rekening houden met de verschillende opeenvolgende aankopen van 
FCR en aFRR (parallelle aankopen, aankopen van FCR voorafgaand aan aFRR, aankoop van aFRR 
voorafgaand aan FCR). 

 
Uitvoeringsdatum: 30 september 2018 

- Een planning voor de implementatie die vooraf ter raadpleging van de marktspelers wordt 
voorgelegd aan de CREG voorleggen. 

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018 

Betrokken bedrag: 0,10 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de aanvaarding 
van de bovenvermelde studie en implementatieplanning door de CREG. 

4.2. INDICATIEVE VOORLOPIGE LIJST MET DOELSTELLINGEN TE 
BEREIKEN TEGEN 2019 EN DE VOLGENDE BOEKJAREN 

- Implementatie van een nieuw marktmodel voor de dienst voor de regeling van de spanning en 
de reactieve energie rekening houdend met de studie die in 2018 wordt uitgevoerd en de 
wijzigingen aangebracht aan het federale technische reglement met toepassing van de Europese 
netwerkcodes. 
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- Voorbereiding van de implementatie van de 3e stap van de roadmap voor de mFRR (step 3 MT 
model) voorgesteld door Elia aan de TF Balancing van de Users' Group van 17 maart 20162. 

- Operationele implementatie van de selectieve afschakeling. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Voorzitster van het Directiecomité 

                                                           

2 Zie slide 19 van de volgende presentatie: http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/task-force-

balancing/20160317_Slides_TF_Balancing.pdf 

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/task-force-balancing/20160317_Slides_TF_Balancing.pdf
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/task-force-balancing/20160317_Slides_TF_Balancing.pdf



