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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: 

Ontwerpbeslissing over de wijziging van één van de doelen 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 1 week en loopt af op 20.12.2017 om 23.59 CET inbegrepen. 

Reden verkorting minimumtermijn: 

De tekst die ter raadpleging wordt voorgelegd is zeer kort en het onderwerp is gekend bij de 
marktspelers die er rechtstreeks bij betrokken zijn. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.658E49@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: 

Patricia Debrigode, +32 2 289 76 11, consult.658E49@creg.be 

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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Ontwerpbeslissing over de wijziging van één van de 
doelen 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 evenals 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) wijzigt hierna één 
van de doelstellingen 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 gaat over de raadpleging. Het vierde 
hoofdstuk omvat de ontwerpbeslissing van de CREG over de wijziging van één van de doelen 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.  

Het directiecomité van de CREG keurde deze ontwerpbeslissing goed op 14 december 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. Over voormelde stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van 
de CREG 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 

                                                           

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

http://www.creg.info/pdf/Diversen/Accord-ModalitésRégulationIncitativeNL.pdf
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het betrokken bedrag toegekend indien het doel op de aangegeven datum (of 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 (B)658E/45 van 29 juni 2017, heeft de CREG de doelen vastgelegd 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. Tijdens een werkvergadering op 5 december 2017 
werden de elementen uit deze ontwerpbeslissing besproken met Elia. 

3. RAADPLEGING  

Het directiecomité van de CREG heeft beslist om over onderhavige ontwerpbeslissing gedurende 1 
week een openbare raadpleging te organiseren op haar website.  

4. ONTWERP VAN BESLISSING 

4.1. STIMULANS 2018 

Om een afstemming tussen vraag en aanbod te bevorderen en na raadpleging van Elia heeft de CREG, 
via haar beslissing 658E/45, beslist om de toekenning van de financiële stimulans van € 2.000.000,00 
te onderwerpen aan het behalen binnen de deadlines van 7 doelen in de loop van 2018. 

In haar beslissing behield de CREG zich het recht voor om, na raadpleging van Elia, het doel betreffende 
deze stimulansen te wijzigen indien dit noodzakelijk zou zijn als gevolg van gebeurtenissen waarop niet 
werd geanticipeerd. Deze ontwerpbeslissing gaat over de wijziging van een van deze stimulansen 
omwille van de hieronder vermelde redenen. 

Motivering van de aanpassing:  

- Toen de CREG haar beslissing nam, op 29 juni 2017, kon ze niet voorzien dat de wet van 
13 juli 2017 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, met het oog op de verbetering van de vraagflexibiliteit en van de 
opslag van elektriciteit zou worden aangenomen. 

Volgens deze wet staan de CREG en Elia in voor het opmaken van het dispositief van de 
implementatie van de energie-overdracht. Elia moet de regels voor de organisatie van de 
energieoverdracht aan de CREG voorleggen (cf. art. 19bis, §2 van de elektriciteitswet) en 
de CREG moet de regels bepalen die moeten gevolgd worden inzake de vergoeding van 
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de overgedragen energie, de formule(s) voor de bepaling van de standaardprijs voor de 
overdracht bepalen, de mechanismen voor de van de aanbieder van flexibiliteitsdiensten 
te verkrijgen financiële en contractuele garanties bepalen, de formule(s) voor de 
standaardprijs van de overdracht toepassen indien er geen akkoord bereikt is bij de 
commerciële onderhandeling tussen de marktspelers en een model opstellen met van 
toepassing zijnde standaardclausules tussen de aanbieder van flexibiliteitsdiensten en de 
leverancier ingeval van het ontbreken van een akkoord over de modaliteiten van hun 
contractuele relatie (cf. art. 19bis, §3 tot 5 van de elektriciteitswet). 

Voor sommige elementen van het dispositief dat de CREG in het kader van haar nieuwe 
bevoegdheden heeft opgemaakt is een tussenkomst nodig van de netbeheerder evenals 
een aanpassing van het ontwerp van regels voor de organisatie van de energieoverdracht 
en de daarmee verbonden contracten. 

- Daarnaast moet de CREG, volgens criteria en modaliteiten vastgesteld door de commissie 
(cf. art. 23, §2, 2e lid van de elektriciteitswet), de uitoefening controleren van de opdracht 
voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens die leiden tot een energieoverdracht door 
de netbeheerder. 

- Tot slot vindt de CREG dat de implementatie van de energieoverdracht dringender is dan 
de analyse van de voorwaarden voor de implementatie van de selectieve afschakeling. 

De CREG beslist bijgevolg om, na overleg met Elia, de volgende stimulans: 

4.1.4. Selectieve afschakeling 

- De uitvoering van een technische implementatiestudie in samenwerking met de 
distriebutienetbeheerders en dit op basis van een conceptuele nota die de CREG in 2017 
bekendmaakte. Die studie omvat in het bijzonder: 

• 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 MEUR. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van 
de bovenvermelde studie en de aanvaarding door de CREG. 

te vervangen door de volgende nieuwe stimulans : 

4.1.4. Implementatie van energieoverdracht 

- om de energieoverdracht mogelijk te maken, aanpassing van de regels die de 
energieoverdracht regelen en van de bijhorende documenten op basis van beslissing 
(B)1677 van de CREG tot uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5, van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt,. 

Uitvoeringsdatum : 10 april 2018 (op voorwaarde dat de CREG beslissing 1677 neemt 
tegen ten laatste 15 februari 2018) 

- nadat het lastenboek met de criteria en modaliteiten van de controle van de uitoefening 
van de opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een 
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energieoverdracht door de netbeheerder aan de CREG is voorgelegd, opstarten van een 
offerteaanvraag voor de aanstelling van een in 2018 operationele externe auditor. 

Uitvoeringsdatum : 31 december 2018 

Betrokken bedrag : 0,30 MEUR. De toekenning van dit bedrag is enerzijds onderworpen aan de 
goedkeuring van de CREG van de regels die de energieoverdracht organiseren en de daarbij horende 
documenten (voortvloeiend uit haar bevoegdheden) en, anderzijds aan het afsluiten van een 
overeenkomst met een in 2018 operationele externe auditor. 

 

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 


