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1 PREAMBULE 

Het artikel 23, §1 van het ontwerpbesluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het 
elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de 
regulatoire periode 2020-2023 (hierna : het ontwerpbesluit) bepaalt het volgende : 

« Er kunnen stimulansen aan de netbeheerder worden toegekend om hem ertoe aan te 
sporen: 

1) de marktintegratie en de bevoorradingszekerheid te stimuleren; 
2) de kwaliteit van de dienst te verbeteren; 
3) de innovatie te stimuleren; 
4) het systeemevenwicht te bevorderen; en 
5) de continuïteit van de bevoorrading te vergroten. 

Onverminderd de bepalingen van Art. 23 tot 28 en na overleg met de netbeheerder en de 
marktactoren, bepaalt de CREG, voor het indienen van het tariefvoorstel, de finale 
modaliteiten ter bepaling van deze stimulansen, met name de berekeningswijze van de 
gebruikte indicatoren en de wijze waarop doelstellingen worden bepaald ». 

Gezien de besprekingen die met de netbeheerder hebben plaatsgevonden in het kader van de 
uitwerking van voormeld ontwerpbesluit en om, zowel aan de netbeheerder als aan de marktspelers 
een maximum aan zichtbaarheid te bieden, detailleert onderhavige nota een aantal modaliteiten voor 
het vastleggen van de stimulansen die de CREG in haar ontwerpbeslissing zal opnemen en die op haar 
beurt aan een publieke raadpleging zal worden onderworpen voor de indiening van het tariefvoorstel 
2020-2023. Het spreekt voor zich dat die modaliteiten enkel worden opgenomen in die 
ontwerpbeslissing voor zover de bepalingen van het ontwerpbesluit waarop ze gebaseerd zijn niet 
werden aangepast als gevolg van de publieke raadpleging die de CREG over dat ontwerpbesluit zal 
organiseren. 

Om zowel aan de netbeheerder als aan de marktspelers een maximum aan zichtbaarheid te bieden, 
geeft onderhavige nota bovendien een bijkomende uitleg over de manier waarop de CREG een aantal 
bepalingen zal interpreteren van het artikel 21, §3 van het ontwerpbesluit over de stimulans tot de 
beheersing van beheersbare kosten evenals van het artikel 22, §1 van het ontwerpbesluit over het 
beheer van beïnvloedbare kosten.  

Het artikel 21, §3 van het ontwerpbesluit bepaalt het volgende : 

« § 3. Het bedrag van de vier jaarbudgetten van beheersbare kosten dat door de CREG werd 
goedgekeurd voor de regulatoire periode, maakt het voorwerp uit van een ex post correctie 
in functie van de investeringen, de niet-recurrente aangekondigde onderhoudswerken van 
het Modular Offshore Grid evenals de reële inflatie. » 

Het artikel 22, §1 van het ontwerpbesluit bepaalt het volgende : 

« De begroting van de kosten voor de reservering van ondersteunende diensten van een jaar 
Y wordt voor elke dienst afzonderlijk (FCR, aFRR, mFRR naar omhoog, mFRR naar omlaag) 
elk jaar als volgt gecorrigeerd: 

1. eerst worden de werkelijke reserveringskosten van het jaar Y-1 gecorrigeerd in 
verhouding tot de evolutie van jaar Y-1 naar jaar Y van de volumes van deze dienst, 
zoals de CREG deze heeft goedgekeurd; 
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2. specifiek voor FCR en aFRR, wordt vervolgens het resultaat van de eerste stap 
vermenigvuldigd met een factor die de evolutie weergeeft van het jaar Y ten overstaan 
van het jaar Y-1 van de kostprijs voor de levering door de Belgische gascentrales met 
gecombineerde cyclus van de volledige volumes aan FCR en aFRR. Voor de jaren Y-1 en 
Y wordt rekening gehouden met: 

2.1 het technische minimum en de maximumcapaciteit van FCR en/of aFRR per 
centrale, als de technische parameters van de Belgische gascentrales met 
gecombineerde cyclus die deelnemen aan de tender voor FCR en/of aFRR; 

2.2 de Clean Spark Spread per uur voor een gascentrale met gecombineerde cyclus 
en een rendement van 50% op basis van prijsreferenties voor elektriciteit, gas 
en CO2-emissiequota die gepubliceerd worden voor de Belgische markt 
relevante dagmarkten, zoals overeengekomen tussen de CREG en de 
netbeheerder.   

2.3 De beschikbaarheid van STEG’s gedurende de referentieperiode van elke veiling 
zoals gekend op het ogenblik van de veiling. 

2.4 Het effect op de kosten van onzekerheid als gevolg van een Clean Spark Spread 
waarvan de waarde dicht bij nul ligt». 

2 STIMULANS TER BEVORDERING VAN DE 
MARKTINTEGRATIE EN DE 
BEVOORRADINGSZEKERHEID  

2.1 TIJDIGE REALISATIE VAN BELANGRIJKE INFRASTRUCTUURPROJECTEN  

2.1.1 Definitie 

Met indienststelling wordt bedoeld het ogenblik waarop het geheel van de installaties die nodig zijn 
voor het verzekeren van de functionaliteit van het project voor exploitatie ter beschikking wordt 
gesteld van het nationale controlecentrum van Elia.   

2.1.2 Belangrijke infrastructuurprojecten en referenties van tijdslimieten  

a) Voor het jaar 2020 

- PST Aubange : indienststelling van de 1ste PST 

- installatie van 40 dieselinstallaties, waarvan de locatie later zal worden bepaald 

- Noorderkempen gedecentraliseerde productie: demontage lijn Massenhove-Poederlee 
fase 1 

- ondersteuning van de spanning - fase 1:  indienstelling van 2 batterijen van condensatoren 
van 75 MVAR 
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b) Voor het jaar 2021 

- PST Aubange : indienststelling van de 2de PST  

- lijn Horta-Avelin : indienststelling van het 1ste draadstel Horta-grens in HTLS 

- installatie van 40 dieselmotoren, waarvan de locatie later zal worden bepaald 

- Oostlus : indienststelling van de 380/110kV transformator in Brume en 1ste 110/15kV 
transformator in Trois-Ponts 

- Oostlus : reconstructie naar 2 draadstellen gabariet 110kV van de lijn Bevercé- Bronrôme 

- ondersteuning van de spanning - fase 2: indienststelling van 2 batterijen van 
condensatoren van 75 MVAR 

c) Voor het jaar 2022 

- lijn Horta-Avelin : indienststelling van het 2de draadstel Horta-grens in HTLS 

- versterking noordgrens : indienststelling van de 4de PST Zandvliet 

- versterking backbone net – HTLS geleiders : indienststelling van een nieuw draadstel 
Meerhout-Van Eyck in HTLS 

- installatie van 40 dieselmotoren, waarvan de locatie later zal worden bepaald 

- Noorderkempen gedecentraliseerde productie :  indienststelling van een nieuwe post GIS 
150kV Beerse 

- ondersteuning van de spanning - fase 3: indienststelling van 2 batterijen van 
condensatoren van 75 MVAR 

d) Voor het jaar 2023 

- versterking van het backbone net – HTLS geleiders : Meerhout-Van Eyck vervanging van 
bestaand draadstel door een HTLS geleider 

- installatie van 40 dieselmotoren, waarvan de locatie later zal worden bepaald 

- Oostlus : reconstructie tot 2 draadstellen gabariet 110kv van de lijn Bronrôme-Brume 

- Noorderkempen gedecentraliseerde productie : upgrade 150kV lijn Beerse-Mol 

- installatie en indienststelling van een nieuwe 380/150kV transformator in Rodenhuize 

- ondersteuning van de spanning - fase 4: 2 batterijen van condensatoren van 75 MVAR 

2.1.3 Toekenning van de stimulans 

Voor een bepaald jaar : 

- wordt aan de netbeheerder het jaarlijkse maximaal te behalen bedrag toegekend indien 
het geheel aan projecten voorzien voor dat bepaald jaar binnen de vastgelegde termijn 
gerealiseerd wordt; 
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- wordt aan de netbeheerder 80% van het jaarlijkse maximaal te behalen bedrag toegekend 
indien maximum één enkel project van de projecten voorzien voor dat bepaald jaar niet 
kon worden gerealiseerd binnen de vastgelegde termijn; 

- wordt aan de netbeheerder geen enkel bedrag toegekend indien meer dan één project 
voorzien voor dat bepaald jaar niet kon worden gerealiseerd binnen de termijn. 

3 STIMULANS TER BEVORDERING VAN DE KWALITEIT 
VAN DE DIENSTVERLENING  

3.1 DE TEVREDENHEID VAN DE NETGEBRUIKERS MET EEN NIEUWE 
AANSLUITING 

Elk jaar ten laatste op de eerste werkdag volgend op 15 september bezorgt Elia aan de CREG de lijst 
met netgebruikers met een nieuwe aansluiting (of met een substantiële wijziging van een bestaande 
aansluiting) tijdens de 12 maanden voorafgaand aan 15 september.  

De eerste werkdag na 15 september bezorgt de netbeheerder aan elk van voormelde netgebruikers 
per e-mail, met de CREG in kopie, de volgende vragenlijst: 

1) Hoe beoordeelt u het beheer van Elia van uw aansluiting op het net op het vlak van het 
overeengekomen budget ? Het overeengekomen budget is het budget van de offerte voor 
de uitvoering waarop u uw bestelling voor de uitvoering van uw aansluiting hebt 
gebaseerd. Hou in uw beoordeling rekening met het feit dat het bedrag misschien moest 
herzien worden omwille van bepaalde elementen of gebeurtenissen die Elia niet kan 
beheersen. 

2) Hoe beoordeelt u het beheer van Elia van uw aansluiting op het net op het vlak van de 
overeengekomen planning ? De overeengekomen planning is de planning van de offerte 
voor de uitvoering waarop u uw bestelling voor de uitvoering van uw aansluiting hebt 
gebaseerd. Hou in uw beoordeling rekening met het feit dat het bedrag misschien moest 
herzien worden omwille van bepaalde elementen of gebeurtenissen die Elia niet kan 
beheersen. 

3) In welke mate beantwoordt de technische aansluitingsoplossing voorgesteld door Elia aan 
uw verwachtingen op het vlak van technische specificaties? 

4) In welke mate beantwoordt de technische oplossing voor de aansluiting voorgesteld door 
Elia aan uw verwachtingen op het vlak van  kosten - bijvoorbeeld gebaseerd op uw eigen 
ervaringen uit het verleden -? 

5) Hoe beoordeelt u de beschikbaarheid van het personeel van Elia en zijn reactievermogen 
op het vlak van de vragen en opmerkingen die u hebt geformuleerd? 

6) Hoe beoordeelt u het beheer van Elia van uw aansluiting op het vlak van veiligheid van 
personen (t.t.z. van uw eigen personeel, van het personeel van Elia, van klanten of van 
derden) en van de installaties op uw site? 
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Voor elke vraag wordt de tevredenheid van de klant uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 (1-zeer slecht, 
5-uitstekend). 

Het jaarlijkse maximaal te behalen bedrag wordt toegekend aan de netbeheerder indien de 
gemiddelde verkregen score gelijk is aan 5.  Er wordt geen enkel bedrag aan de netbeheerder 
toegekend als de gemiddelde score gelijk is aan 1. Voor de scores die er tussenin liggen wordt het 
bedrag van de stimulans verkregen door lineaire interpolatie. 

3.2 DE TEVREDENHEID VAN ALLE NETGEBRUIKERS 

3.2.1 Tevredenheidsenquête tijdens de oneven jaren 

Ten laatste op de 1ste werkdag volgend op 15 september van elk oneven jaar bezorgt Elia aan de CREG 
de lijst van de effectieve leden van de User’s group van Elia alsook van de werkgroepen en taskforces 
op datum van 15 september van dat oneven jaar. 

De eerste werkdag volgend op 15 september van elk oneven jaar bezorgt de netbeheerder aan elk 
voormeld lid per e-mail, met de CREG in kopie, de volgende vragenlijst: 

1) Hoe beoordeelt u de praktische organisatie van de Users’ group van Elia en van de 
werkgroepen op het vlak van het ter beschikking stellen binnen een redelijke termijn 
voorafgaand aan elke vergadering van pertinente documenten?  

2) Hoe beoordeelt u de praktische organisatie van de Users’ group van Elia en van de 
werkgroepen op het vlak van het opstellen van exhaustieve processen-verbaal?  

3) Hoe beoordeelt u de praktische organisatie van de Users’ group van Elia en van de 
werkgroepen op het vlak van het opstellen van raadplegingsverslagen die op een 
gedetailleerde manier de opmerkingen van de respondenten beantwoorden ? 

4) Hoe beoordeelt u de impact die u door middel van deze Users’ group en de werkgroepen 
heeft op het werk gerealiseerd door Elia? 

Voor elke vraag wordt de tevredenheid van de klant uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 (1-zeer slecht, 
5-uitstekend). 

Het jaarlijkse maximale te behalen bedrag wordt toegekend aan de netbeheerder indien de 
gemiddelde verkregen score gelijk is aan 5.  Er wordt geen enkel bedrag aan de netbeheerder 
toegekend als de gemiddelde score gelijk is aan 1. Voor de scores die er tussenin liggen wordt het 
bedrag van de stimulans verkregen door lineaire interpolatie. 

3.2.2 Tevredenheidsenquête tijdens de even jaren 

Ten laatste op de 1ste werkdag volgend op 15 september van elk even jaar bezorgt Elia aan de CREG 
de lijst van alle netgebruikers van Elia. 
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De eerste werkdag volgend op 15 september van elk even jaar bezorgt de netbeheerder aan elk van 
haar netgebruikers per e-mail, met de CREG in kopie, de volgende vragenlijst: 

1) Hoe beoordeelt u de betrouwbaarheid van de infrastructuur die Elia u ter beschikking 
stelt? 

2) Hoe beoordeelt u de beschikbaarheid van het personeel van Elia en zijn reactievermogen 
ten opzichte van uw vragen en opmerkingen? 

3) Hoe beoordeelt u de correctheid van de facturen die Elia aan u richt?  

Voor elke vraag wordt de tevredenheid van de klant uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 (1-zeer slecht, 
5-uitstekend). 

Het jaarlijkse maximaal te behalen bedrag wordt toegekend aan de netbeheerder indien de 
gemiddelde verkregen score gelijk is aan 5.  Er wordt geen enkel bedrag aan de netbeheerder 
toegekend als de gemiddelde score gelijk is aan 1. Voor de scores die er tussenin liggen wordt het 
bedrag van de stimulans verkregen door lineaire interpolatie. 

Deze vragen kunnen deel uitmaken van de tevredenheidsenquête die de netbeheerder om de twee 
jaar uitvoert. In dat geval wordt de gemiddelde score ervan berekend los van de score op de algemene 
enquête. 

4 STIMULANS TER BEVORDERING VAN DE 
CONTINUITEIT VAN DE BEVOORRADING  

4.1 AVERAGE INTERRUPTION TIME (AIT) 

4.1.1 Definities 

Als onderbreking wordt beschouwd het vastgesteld gebrek aan spanning op een interface punt dat 
door een klant in gebruik is (directe klant of DNB) en dit na een incident waarbij de load niet volledig 
gedekt werd door een ander interface punt van diezelfde klant. Het interface punt (of koppelingspunt 
in geval van een DNB) wordt bepaald in het kader van het aansluitingscontract (of de 
samenwerkingsovereenkomst met de DNB). 

Als incident wordt beschouwd de ongewenste beweging van een onderbrekingsinstallatie onder 
beheer van Elia (stroomonderbreker, scheider, onderbreker) die meestal het gevolg is van een 
kortsluiting in een element van het net. Er moet rekening gehouden worden met een aantal 
uitzonderingen (zie punt 4.). 

Gevallen van overmacht: 

- natuurrampen (aardbevingen, overstromingen….) ; 

- stormen, cyclonen of andere weersomstandigheden (komt minder dan 1 keer per 
decennium voor) die een als autoriteit erkende publieke instantie als uitzonderlijk erkent; 
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- nucleaire of chemische rampen en hun gevolgen ; 

- de onmogelijkheid om, omwille van een sociaal conflict, gebruik te maken van het 
transmissienet of van de installaties die er functioneel deel van uit maken; 

- sabotage, terrorisme, vandalisme, criminaliteit, beperkingen en bedreigingen van 
criminele aard; 

- ontploffing van oorlogsmunitie ; 

- al dan niet verklaarde oorlog, oorlogsdreiging, invasie, gewapend conflict, embargo, 
revolutie, opstand ; 

- black-out ; 

- onderbreking waar Elia toe verplicht wordt met toepassing van de regels van het 
afschakelplan voorzien door het ministerieel besluit van 3 juni 2005 ; 

- afschakelen van installaties door Elia op vraag van de publieke overheden omwille van 
veiligheidsoverwegingen; 

- maatregel van hogerhand. 

4.1.2 Berekening van de AIT 

Voor de berekening van de AIT, zijn de volgende gegevens noodzakelijk : 

- onderbroken vermogen (PNS) : uit de databank van de ICT metingen 
(kwartuurvermogens) ;  

- duur van de onderbreking (d) : berekend voor elke onderbroken klant ;  

- de ENS (Energy Not Supplied) : de duur van de onderbreking vermenigvuldigd met het 
onderbroken vermogen ; 

- gemiddeld vermogen afgenomen van het Elia-net (Yearly Average Power of YAP): 
berekend door de energie die op een volledig jaar van het net werd afgenomen te delen 
door het aantal uren in datzelfde jaar.  

De AIT wordt berekend door de ENS te delen door het gemiddelde vermogen afgenomen van het Elia-
net. 

AIT=  ENS/YAP=(∑〖PNS ∙ d〗)/YAP 

 

Berekening van het onderbroken vermogen 

Het onderbroken vermogen is het gemiddelde vermogen van het volledige kwartier voorafgaand aan 
de onderbreking. 
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Berekening van de duur van de onderbreking 

Begin van de onderbreking: eerste beweging van de stroomonderbreker die in verband gebracht wordt 
met het incident uit het logboek. 

Einde van de onderbreking: terug onder spanning brengen, meestal door Elia, door een andere bron 
als de levering op een andere manier wordt verzekerd. In dat geval houdt de prestatie van Elia geen 
rekening met de verlenging van de onderbreking. 

Voor de meting van de prestatie in het kader van deze stimulans wordt rekening gehouden met alle 
onderbrekingen, ongeacht hun tijdsduur. Hoe dan ook kan de behandeling ervan variëren naar gelang 
hun oorzaak  (zie infra). 

4.1.3 Verantwoordelijkheden en uitzonderingen 

Naar gelang hun oorsprong al dan niet aan Elia wordt toegeschreven, onderscheidt men 3 categorieën 
van onderbreking: 

a) Elia wordt verantwoordelijk geacht voor een onderbreking wanneer : 

• deze het gevolg is van een menselijke fout van het personeel van Elia of van een 
onderaannemer van Elia. Het gaat om :  

o rechtstreekse menselijke fouten die aanleiding geven tot een incident in de 
loop van een interventie; 

o latente menselijke fouten die aanleiding geven tot een incident als gevolg 
van een fout of een vergetelheid tijdens een interventie in het verleden; 

• deze het gevolg is van een materieel defect in één van de activa van Elia ; 

• een slechte respons van één element van het Elia-net als gevolg van een willekeurig 
incident resulteert in de onderbreking of een verslechtering van de onderbreking 
van klanten die gevoed zouden gebleven zijn als de respons van het systeem juist 
was geweest; 

• de oorzaken niet geïdentificeerd zijn. 

Deze onderbrekingen tellen mee in de berekening van de AIT. 

b) Elia wordt niet verantwoordelijk geacht voor een onderbreking wanneer : 

• deze het gevolg is van een menselijke fout die plaatsvond bij de netgebruiker ; 

• deze het gevolg is van een materieel defect bij een netgebruiker ; 

• deze het gevolg is van overmacht.  

Deze onderbrekingen tellen niet mee in de berekening van de AIT. 

c) De onderbrekingen waarvan de oorzaken zijn toe te schrijven aan : 

• weersomstandigheden (met uitzondering van overmacht) ; 

• het binnendringen van een dier in de installaties van Elia in de buitenomgeving ; 
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• de fout of een moedwillige actie van een derde die rechtstreeks invloed heeft op 
de installaties van Elia (een toestel dat aan de basis ligt van een incident op een 
luchtlijn, het afrukken van een kabel, diefstal van materiaal, vandalisme…). 

tellen enkel mee in de berekening van de AIT als ze langer dan 8 uur duren. In dat geval 
telt enkel het gedeelte van de ENS dat de 8 uur overschrijdt, vermenigvuldigd met een 
factor 0,10 mee in de berekening van de AIT. 

4.1.4 Rapportering aan de CREG 

4.1.4.1 Maandelijks verslag 

Elia levert een maandelijks verslag op ten laatste 45 dagen na het einde van de betreffende maand. 
Met dit verslag wordt de CREG op regelmatige basis geïnformeerd over de resultaten bekomen in het 
kader van de stimulans over de bevoorradingszekerheid. Het beperkt zich dus tot de gegevens die 
nodig zijn voor de berekening van het resultaat van het lopende jaar door de mogelijkheid te bieden 
om te overleggen over de classificatie van de verantwoordelijkheid en deze te valideren. 

4.1.4.2 Jaarverslag 

Elia zendt jaarlijks een meer gedetailleerd verslag aan de CREG om deze laatste toe te staan de kwaliteit 
van het Elia-net te beoordelen en desgevallend deel te kunnen nemen aan internationale 
benchmarkings. Dit verslag wordt uiterlijk 45 dagen na het einde van de referentieperiode verzonden. 

Elia bezorgt eveneens een volledige set van indicatoren die toelaten de verschillende aspecten van de 
kwaliteit van de voeding te beoordelen (wat verdergaat dan enkel de bevoorradingszekerheid). Een 
aantal indicatoren die in de literatuur reeds bestaan en/of opgevraagd worden in benchmarkings 
worden evenwel niet verzonden, hetzij omdat zij dubbel gebruik uitmaken met de geleverde 
indicatoren, hetzij omdat zij slecht gedefinieerd zijn door een TSO (zie bijlage 1 voor het detail van de 
inhoud van de maandelijkse en jaarlijkse verslagen). 

4.1.5 Berekening van de stimulans 

De referentie, AIT ref, is het gemiddelde van de resultaten over de periode 2011-2017, 
overeenstemmend met een AIT-waarde van 2,10 minuten.  

Als de CREG vaststelt dat de rapporteringsverplichtingen voor een jaar Y niet gerespecteerd zijn, en als 
daarvoor geen enkele sluitende verantwoording geleverd wordt, zal de waarde van de stimulans voor 
het jaar Y vastgelegd worden op 0 euro. 
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Als de rapporteringsverplichtingen gerespecteerd worden, wordt de waarde van de stimulans als volgt 
berekend : 

I= min [MAX ; 0,60 * MAX  + logAITref/AIT * AITref * IR(y)] 

Met: 

MAX = het maximaal bruto bedrag van de stimulans 

IR(y) (incentive rate) = YAP(y) x VOLL/60, uitgedrukt in M€/minuut, met VOLL = 8,3 
EUR/kWh1 

YAP(y) = Q(y)/8760 (of 8784) 

Q(y) = totale netto energie afgenomen van het net tijdens het jaar y. 

4.2 BESCHIKBAARHEID VAN HET MODULAR OFFSHORE GRID (MOG) 

4.2.1 Berekening van de beschikbaarheid 

De jaarlijkse gemiddelde beschikbaarheid is de beschikbare capaciteit van het net berekend uit het 
standpunt van de parken. 

De onbeschikbaarheidsgraad is het deel van de energie geproduceerd door de parken die niet 
afgevoerd kon worden omwille van een gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het MOG. De 
onbeschikbaarheidsgraad houdt rekening met : 

- geplande onderbrekingen : onderhoud, congesties 

- niet geplande onderbrekingen veroorzaakt door interne defecten (t.t.z. waarvan de 
oorzaak te wijten is aan het net zelf - onshore of offshore - of aan de exploitatie ervan): 
bijvoorbeeld een gebrek aan bescherming, defect binnen de kabel, onvermijdelijke 
snijdingen bij de aansluiting van een nieuw park, enz... 

De onbeschikbaarheidsgraad houdt geen rekening met de onderbrekingen veroorzaakt door feiten die 
niets te maken hebben met het net of de exploitatie ervan (bijvoorbeeld de aanvaring van een boot 
met het platform, defecte kabel door een verankering, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden, 
enz...). 

4.2.2 Berekening van de stimulans 

Het jaarlijks maximaal te behalen bedrag wordt aan de netbeheerder toegekend indien de 
beschikbaarheid gelijk is aan 100% op jaarbasis.  Er wordt geen enkel bedrag aan de netbeheerder 
toegekend als de gemiddelde beschikbaarheid lager of gelijk is aan 99%. Voor de scores die er tussenin 
liggen wordt het bedrag van de stimulans verkregen door lineaire interpolatie.  

 

                                                           

1 Bron : Federaal Planbureau 
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5 STIMULANS VOOR DE BEHEERSING VAN 
BEHEERSBARE KOSTEN 

5.1 CORRECTIE VAN HET BUDGET VAN BEHEERSBARE KOSTEN VOOR DE 
INFLATIE  

Het budget voor de beheersbare kosten voor het jaar Y, opgenomen in het tariefvoorstel of in het 
aangepast tariefvoorstel goedgekeurd door de CREG (hierna « OPEXPT infl.prév. ») wordt in deze eerste 
fase gecorrigeerd om rekening te houden met de reële inflatie. Het gecorrigeerde budget wordt 
« OPEXPT infl.réelle » genoemd. 

De correctie wordt voor elk jaar Y uitgevoerd op basis van de volgende elementen : 

- de waarde van de evolutie van de prijzen voorzien in het tariefvoorstel voor het 
betreffende jaar; 

- de waarden van de evolutie van de prijzen vastgesteld op de jaren voorafgaand aan 
jaar Y ; 

- de gemiddelde waarden van de twee indexen gepubliceerd op de website van het 
Federaal Planbureau berekend op het jaar Y:  

• PS
Y : de gezondheidsindex voor het jaar Y 

• PM
Y: het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen voor het jaar Y 

 
Er wordt een wegingscoëfficient van 75% toegekend aan de « gezondheidsindex » en één van 25% aan 
de « het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen ». 
 
Het budget van de beheersbare kosten van het jaar Y, gecorrigeerd voor de inflatie, wordt als volgt 
berekend : 
 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟𝑒ë𝑒𝑙
𝑌 = 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑝𝑟é𝑣.

𝑌 ∗

0.75 ∗
𝑃𝑆

𝑌

𝑃𝑆
2018 + 0.25 ∗

𝑃𝑀
𝑌

𝑃𝑀
2018

0.75 ∗
𝐼𝑆 𝑝𝑟é𝑣.

𝑌

𝑃𝑆
2018 + 0.25 ∗

𝐼𝑆 𝑝𝑟é𝑣.
𝑌

𝑃𝑀
2018

 

met 𝐼𝑆 𝑝𝑟é𝑣.
𝑌 : de evolutie van de prijzen opgenomen in het tariefvoorstel voor het jaar Y. 

 

5.2 CORRECTIE VAN HET BUDGET VAN DE BEHEERSBARE KOSTEN VOOR 
DE INVESTERINGEN  

Het budget van de beheersbare kosten voor het jaar Y, opgenomen in het tariefvoorstel of in het 
aangepast tariefvoorstel en goedgekeurd door de CREG, wordt vervolgens gecorrigeerd om rekening 
te houden met de werkelijk gerealiseerde investeringen. 
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1. Indien 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑒𝑙
𝑌 > 1.10 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇

𝑌  

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒.
𝑌 = 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙

𝑌 + (𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙
𝑌 ∗ (

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑒𝑙
𝑌 − 1,1 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇

𝑌

1,1 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇
𝑌 )) 

2. 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑒𝑙
𝑌 < 0.9 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇

𝑌  

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
𝑌 = 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙

𝑌 +  (𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙
𝑌 ∗ (

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑒𝑙
𝑌 − 0,9 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇

𝑌

0,9 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇
𝑌 )) 

3. 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 0.9 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇
𝑌 < 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑒𝑙

𝑌 < 1.10 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇
𝑌  

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
𝑌 = 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙

𝑌  

Met : 

CAPEX: de som van alle CAPEX van het type « Maintain&Redeploy » en « EU Integration » 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙
𝑌  : het deel van het OPEX-budget van het jaar Y dat verband houdt met 

investeringen, gecorrigeerd met de werkelijk vastgestelde inflatie. 

OPEX référence
Y  : het bedrag van de OPEX-uitgaven waarop de stimulans voor de beheersbare 

kosten wordt berekend. 

6 STIMULANS VOOR DE BEHEERSING VAN DE 
BEÏNVLOEDBARE KOSTEN (FCR, aFRR en mFRR) 

6.1 EFFECT VAN DE EVOLUTIE VAN DE BEHOEFTEN AAN RESERVES 

Eerst wordt de reserveringskost geobserveerd in jaar Y-1 per reservetype vermenigvuldigd met de 
verhouding tussen het volume van de behoeftes aan reserves in jaar Y en de behoeftes in jaar Y-1. De 
volgende paragrafen beschrijven de berekening van de behoeften per type reserve. 

6.1.1 Behoefte aan FCR  

Het (gemiddelde) jaarlijkse volume van FCR opgelegd door ENTSO-E is de referentiewaarde gebruikt 
voor de compensatie van het volume-effect van FCR.  

6.1.2 Behoefte aan aFRR, mFRR+ en mFRR- (opwaarts en neerwaarts afzonderlijk) 

De gebruikte referentie voor de compensatie van het volume-effect voor de reserves aFRR en mFRR 
zijn de behoeften aan aFRR en mFRR van het standaard systeem (te dekken door Elia), voorgesteld 
door Elia en goedgekeurd door de CREG in overeenstemming met het Federaal Technisch Reglement. 
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6.2 LEVERINGSKOST VAN FCR EN AFRR DOOR DE BELGISCHE STEG’S  

Ten tweede wordt het resultaat van de eerste etappe vermenigvuldigd met een factor die de evolutie 
tussen jaar Y-1 en jaar Y weergeeft van de leveringskost van de Belgische gasgestookte van de FCR en 
aFFR volumes rekening houdend met de elementen die hierna volgen. 

6.2.1 Berekening van de Clean Spark Spread 

Deze correctie heeft als doel de exogene impact van de marktvoorwaarden (brandstofprijs, 

elektriciteitsprijs, prijs van de certificaten van CO2 uitstoot, gedeeltelijke onbeschikbaarheid van 

centrales) op de FCR en aFRR reserveringskost. 

Eerst wordt de berekening uitgevoerd voor de bepaling van de eenheidskost (van de reservering) 

[€/MW/h] van Belgische STEG’s om het totale FCR en aFRR volume te leveren in jaar Y-1 en jaar Y. Dan 

wordt de (vastgestelde) reserveringskost voor FCR en aFRR in jaar Y-1 vermenigvuldigd met de 

verhouding van de (berekende) eenheidskost voor de levering van jaar Y en jaar Y-1. 

De clean spark spread (CSS) wordt berekend voor een standaard STEG-centrale (efficiëntie van 50%) 
voor elk kwartuur van het jaar. 

CSS50%CCGT(t) = E(t) −
1

η
∗ [G(t) + (γCO2 ∗ CO2(t))] 

met: 

- E(t) = uurprijs BELPEX Day Ahead uitgedrukt in  [€/MWh_el] 

- η = efficiëntie van een standaard CCGT, vastgelegd op 50%  

- G(t) = dagprijs van aardgas (NG) in Day Ahead, zoals bepaald in het CIPU-contract. De 
index in de formule wordt uitgedrukt in €/MWh_th. 

• de NG-index op datum van onderhavig document is de Heren Zeebrugge Day-ahead 
index (werkdagen) en de ESGM Weekend index (weekend), uitgedrukt in 
pence/therm, met toevoeging van transmissieprijs zoals vermeld in het CIPU-
contract (0,17 €/GJ op die datum). 

• De conversieregels en de wisselkoersen, alsook de regels die de weekend- en 
vakantieperiodes bepalen, staan vermeld in het CIPU-contract.  

• Als, voor een bepaalde dag, de NG-index of de wisselkoers niet beschikbaar is, 
wordt de laatst beschikbare waarde gebruikt. 

- CO2 = het percentage van CO2 uitstoot van een standaard STEG-centrale in [ton/MWh_th] 
zoals bepaald in het CIPU-contract (op datum van onderhavig document) bedraagt 51 kg 
CO2 per GJth of 0,1836 ton/MWh_th voor een standaard STEG-centrale (50% aan 
efficiëntie). 

- CO2 = de dagprijs per ton CO2 op D-1 zoals bepaald in bijlage 6 van het CIPU-contract 
[€/tonCO2]. Op die datum is de index de EEX EU Carbix. 
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Als, voor een bepaalde dag, de CO2-index niet beschikbaar is, wordt de laatst beschikbare 
waarde gebruikt. 

In het geval dat één referentie-index niet meer gepubliceerd wordt of de waarde van de markt niet 
langer weergeeft, komen Elia en de CREG een vervangingsindex overeen. Evenzo, in geval van 
substantiële wijziging aan of opheffing van het CIPU contract, overleggen Elia en de CREG om zo de 
prijzen en indexen aan te passen die daarin gedefinieerd zijn. 

6.2.2 STEG-productiepark waarmee rekening gehouden wordt 

Het STEG-productiepark waarmee rekening gehouden wordt om de evolutie te berekenen van de 
eenheidskost voor de levering van de totale FCR/aFRR wordt gedefinieerd als het geheel van alle STEG-
eenheden aangesloten op het Elia-net die vooraf bestemd zijn als inzetbaar voor de FCR en/of aFRR2 
reserves. 

De lijst van de beschikbare STEG-eenheden wordt opgesteld voor een referentieperiode en dit met 
dezelfde frequentie als deze van de FCR/aFRR veilingen. De in aanmerking genomen 
onbeschikbaarheden voor de STEG-eenheden zijn deze die gekend waren op het ogenblik van de 
veiling. Ingeval van een wekelijkse of nog kortere referentieperiode worden de eenheden die minstens 
12u onbeschikbaar waren, niet meegerekend in het geheel van de beschouwde periode. Voor de 
referentieperiodes die langer zijn dan een week worden de eenheden die (gedeeltelijk) onbeschikbaar 
waren, meegeteld pro rata van hun beschikbaarheid. 

De technische parameters van de eenheden (minimaal stabiel technisch vermogen, maximaal stabiel 
technisch vermogen…) die voor deze berekening gebruikt worden, zijn deze vervat in de bijlagen van 
het CIPU-contract3. Elia zal jaarlijks voor 1 januari van het jaar Y de gegevens over dat jaar Y aan de 
CREG meedelen. 

De maximumvolumes aan FCR en aFRR per centrale en per configuratie die in aanmerking genomen 
worden zijn deze opgenomen in de FCR en aFRR contracten. Elia zal jaarlijks voor 1 januari van het jaar 
Y de gegevens over dat jaar Y aan de CREG meedelen. 

Elia zal binnen de 30 dagen volgend op de wijzigingen in gegevens die zich tijdens de tarifaire periode 
voordoen deze aan de CREG meedelen. Voor het huidig mechanisme kan de wijziging van de gegevens 
enkel effect hebben op voorwaarde dat Elia de CREG binnen de hierboven vermelde termijn heeft 
ingelicht. 

Voor elke referentieperiode bepaalt Elia de “pool” van de STEG-centrales. Deze ligt vast voor de 
volledige duur van de referentieperiode. Daarbij houdt zij rekening met de onbeschikbaarheden 
gekend op het ogenblik van de veiling volgens de hierboven bepaalde regels. Deze zijn in staat om het 
geheel van de behoeften aan FCR en aFRR te leveren en waarvan het totale stabiele minimaal technisch 
vermogen het laagste is4, rekening houdend met de regels die van toepassing zijn voor de levering van 
FCR en aFRR (goedgekeurde regels voor dimensionnering en/of goedgekeurde balancing regels).  

                                                           

2 Eenheden die deelnemen aan de strategische reserve (SGR, Strategic Generation Reserve), de eenheden onder 
cocon, etc. zijn uitgesloten.  
3 In geval van wijziging of opheffing van het CIPU-contract, zullen Elia en de CREG overleggen om de 
gegevensbron voor de technische parameters van die eenheden aan te passen. 
4 In een “must-run” context is de leveringskost het laagst wanneer de totale Pmin van de STEG’s die FCR en aFRR leveren het 
laagst is. 
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In de context van deze stimulans vormt die « pool » de referentie voor de berekening van de 
leveringskost gedurende de beschouwde referentieperiode.  

6.2.3 Eenheidskost van de levering van het totaal aan FCR/aFRR reserve door het Belgische 
centralespark 

Voor elk uur van het jaar, wordt de eenheidskost van de levering van het totaal aan reserves berekend 
als volgt:   

- Indien de clean spark spread (CSS), zoals hierboven gedefinieerd negatief is : 

• wordt de som van de Pmin voor de betreffende referentieperiode en het totaal 
volume (behoeften) aan FCR en aFRR van het betreffende uur vermenigvuldigd met 
de absolute waarde van de CSS. 

• wordt het hierboven bekomen bedrag gedeeld door het totaal volume (behoeften) 
aan FCR en aFRR. 

- Indien de CSS positief is, maar kleiner of gelijk aan 5 EUR/MWh : 

• wordt de som van de Pmin voor de betreffende referentieperiode en het totaal 
volume (behoeften) aan FCR en aFRR van het betreffende uur vermenigvuldigd met 
een theoretische waarde van de CSS vastgelegd op 2,5 EUR/MWh. 

• wordt het hierboven bekomen bedrag gedeeld door het totaal volume (behoeften 
aan FCR en aFRR. 

- Indien de CSS groter is dan 5 EUR/MWh : 

• is de kost gelijk aan de waarde van de CSS 

De eenheidskost voor de levering voor het betreffende jaar is het gemiddelde gedurende het jaar van 
de waarden berekend zoals hierboven beschreven.   

De evolutie van de eenheidskost tussen Y en Y-1 is gelijk aan de kost berekend voor het jaar Y gedeeld 
door de kost berekend voor het jaar Y-1. 
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BIJLAGE 1 – RAPPORTERING VAN DE GEGEVENS OVER DE 
KWALITEIT VAN DE BEVOORRADING  

Maandelijkse rapportering 

- Inhoud : Excel-file met de volgende gegevens : 

• één lijn per onderbroken klant en per incident; 

• kolommen : 

voor alle onderbrekingen : 

o automatische toevoeging van datum en tijdstip van het begin van de onderbreking; 

o het belangrijkste getroffen element (lijn, transfo...), met ingebrip van zijn 
spanningsniveau ; 

o onderbroken klant ; 

o type klant (DNB / directe klant) ; 

o onderbroken vermogen ; 

o duur van de onderbreking ; 

o Energy Not Supplied ; 

o Average Interruption Time (raming want de exacte Yearly Average Power is pas 
gekend op het einde van het jaar) ; 

o Verantwoordelijkheid van de onderbreking (Elia /intrinsiek risico/DNB-klant) ; 

Voor onderbrekingen van minstens 3 minuten : 

o oorzaak van de onderbreking niveau 1 ; 

o oorzaak van de onderbreking niveau 2 ; 

o korte omschrijving ; 

• Het document bevat alle gegevens vanaf het begin van het jaar. 

Jaarlijkse rapportering 

Indicatoren voor onderbrekingen 

- Een meer statistisch beeld wordt gegeven door tabellen met een dubbele ingang met voor het 
gehele jaar een indeling: 

• per verantwoordelijkheid / oorzaak niveau 1 / oorzaak niveau 2 (lijn) : 
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• per type klant (kolom) : 

o Energy Not Supplied ; 

o Average Interruption Time (= Energy Not Supplied / Yearly Average Power); 

o Average Interruption Frequency (= Power Not Supplied / Yearly Average Power); 

o Average Interruption Duration (= Average Interruption Time / Average Interruption 
Frequency); 

o Momentary Average Interruption Frequency Index (= Power Not Supplied for 
interruption shorter than 3 minutes / Yearly Average Power). 

Incidenten 

- totaal aantal incidenten (met inbegrip van de incidenten zonder impact op de klanten) 

Power Quality indicatoren 

Hoewel de norm EN 50160 enkel betrekking heeft op spanningsniveaus tot en met 150 kV, dekken de 
Power Quality indicatoren die hierna worden voorgesteld ook de hogere spanningsniveau’s uitgebaat 
door Elia om zo over een volledig beeld van het net te beschikken. 

Volgens de EN 50160-norm, moet het 95% percentiel van de waarden RMS 10 minuten berekend 
worden per meetpunt : 

- dat geeft 52 waarden per jaar per meetpunt;  

- de site indicator stemt overeen met de maximale waarde gedurende het jaar van deze 
P95 wekelijkse waarden ;  

- de systeemindicator stemt overeen met het 95 percentiel van het geheel van de site 
indicatoren. 

De systeemindicator geeft zo op weekbasis het kwaliteitsniveau weer dat in 95% van de sites niet 
overschreden wordt.  

Twee systeemindicatoren, die het Elia-net 30 kV - 380 kV vertegenwoordigen, zullen jaarlijks 
overgemaakt worden:  

1) de flicker (Plt) :  

2) de totale harmonische vervorming (THD) :  

Wat de spanningsvallen betreft wordt geen precieze indicator bepaald in de EN 50160-norm. Er wordt 
enkel een classificatiemethode voor de spanningsvallen voorgesteld. 

- Voor elk meetpunt wordt de volgende tabel opgesteld. Hij bevat de vaststelling van het 
aantal valequivalenten gemeten gedurende het jaar (overeenkomstig de EN 50160-norm, 
wat betekent dat dergelijke val die meerdere fases beïnvloedt, gekenmerkt wordt door 
één enkele duur (de langste) en één enkele residuele spanning (de zwakste)) : 
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- Vervolgens wordt er een systeemtabel opgesteld op basis van het 95 percentiel voor elk 
van de vakken van deze tabel. De volledige tabel wordt opgeleverd. 

Het aantal meetpunten per spanningsniveau wordt eveneens meegedeeld. 

Herstel- en vervangingstijd 

Dit luik informeert de CREG over de herstel- en vervangingsduur als gevolg van defecten (met inbegrip 
van deze die geen onderbrekingen veroorzaken). De lijst met de netelementen waarvan de herstel- of 
vervangingstijd meer dan 10 dagen bedraagt, wordt samen met volgende informatie overgemaakt : 

- datum en tijdstip van het defect ; 

- defect element ; 

- herstel- en vervangingstijd ; 

- korte omschrijving. 

Indicatoren van geplande onderbrekingen 

Lijst van onderbroken klanten als gevolg van geplande onderbrekingen. Deze onderbrekingen worden 
altijd met de klant besproken en, met uitzondering van de herstelmaatregelen, lang op voorhand 
ingepland. 

- datum en tijdstip van het begin van de onderbreking ; 

- type bevoorrading (enkelvoudig / meervoudig) ; 

- duur van de onderbreking ; 

- datum van het akkoord van de klant. 

Klachten en vragen naar informatie van klanten 

Deze rapportering geeft het aantal dossiers weer dat elk jaar geregistreerd wordt. Ze onderscheiden 
volgende criteria: 

- type dossier : klacht / vraag naar informatie ; 

- federaal net / regionaal net ; 

- aard van de vaststelling :  

• spanningsval ; 

• tijdelijk/overspanning ; 
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• spanningsschommelingen ; 

• flicker ; 

• onevenwicht van de spanning ; 

• harmonische en interhamonische ; 

• onbepaald ; 

• divers. 

Realisatietermijn van studies en aansluitingen 

Deze rapportering geeft voor elke realisatie afgerond binnen het jaar de volgende elementen : 

- aard (oriëntatiestudie, detailstudie, aansluiting) ; 

- aanvrager ; 

- beschrijving van het aansluitingspunt ; 

- datum van de bestelling ; 

- datum van het einde van de realisatie. 

Voor de studies en aansluitingen die het voorwerp zouden uitgemaakt hebben van een klacht 
betreffende de realisatietermijn wordt het volgende opgenomen:  

- de vertraging die het voorwerp uitmaakt van de klacht ; 

- de omstandigheden die deze vertraging verklaren. 

Parameters van het net (einde van het jaar) 

- totale lengte in km van de luchtlijnen per spanningsniveau; 

- totale geografische lengte in km van de luchtlijnen per spanningsniveau; 

- totale lengte in km van de ondergrondse kabels per spanningsniveau ; 

- aantal toegangspunten van rechtstreeks aangesloten klanten per spanningsniveau ; 

- aantal koppelingspunten met distributienetten per spanningsniveau.  


