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- De CREG verwijst in randnummer 5 naar de verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees 

parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese 

energie- infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging 

van de verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 haar 

methodologie en de criteria voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- en 

gasinfrastructuur en de daarbij horende grotere risico’s vastgelegd. FEBEG vraagt zich af in 

welke mate deze bepalingen van toepassing zijn op de MOG aangezien die niet nominatief is 

opgenomen in de lijst gepubliceerd op de site van de Europese Commissie: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/memberstatespci_list_2017.pdf. 

 

 

Opslag 

 

Het groeiende aandeel aan intermitterende hernieuwbare energiebronnen verhoogt de nood aan 

flexibele bronnen in het systeem, d.i. vraagbeheer, opslag en flexibele productiemiddelen. 

 

FEBEG stelt vast – en ondersteunt - dat de CREG allerlei initiatieven neemt om de flexibiliteit in het 

elektriciteitssysteem te bevorderen. Zo heeft de CREG reeds het marktmodel voor de energieoverdracht 

uitgewerkt om vraagbeheer in België te bevorderen. 

 

Met de huidige voorstellen voor aanpassing van de tarifaire methodologie creëert de CREG nu ook een 

kader om de elektriciteitsopslag te bevorderen. Zij geeft daarmee uitvoering aan richtsnoer 27° in 

artikel 12 §5 van de Elektriciteitswet: 

 

‘27° Voor de installaties voor de opslag van elektriciteit die aangesloten zijn op het transmissienet of 

op de netten met een transmissiefunctie, bevat de tariefmethodologie prikkels om op niet 

discriminerende en proportionele wijze de elektriciteitsopslag te bevorderen. Een apart tariefregime 

voor de opslag van elektriciteit kan daarbij worden bepaald door de Commissie.’ 

 

Om de aanpassing van de tariefmethodologie te staven, maakt de CREG onder meer gebruik van het 

instrument van de benchmark. 

 

In het kader van het streven naar een gelijk speelveld tussen alle technologieën roept FEBEG de CREG 

op om een volgende stap te zetten en – naast de maatregelen voor vraagbeheer en opslag – ook een 

gelijkaardig initiatief te nemen voor de bevordering van flexibele productiemiddelen. 

 

FEBEG wenst in dit verband de aandacht te trekken op richtsnoer 17° in datzelfde artikel, dat betrekking 

heeft op productie-installaties: 

 

‘17° de tarieven voor het gebruik van het transmissienet of voor de netten met een transmissiefunctie, 

die van toepassing zijn op productie-eenheden, kunnen verschillen naar gelang van de technologie 

van deze eenheden en van de datum van de ingebruikname ervan. Deze tarieven worden bepaald 

rekening houdend met ieder criterium dat door de commissie relevant wordt geacht, zoals een 

benchmarking met de buurlanden, teneinde 's lands bevoorradingszekerheid door een daling van de 

concurrentiekracht van de betrokken productie-eenheden niet in het gedrang te brengen. In het 

tariefvoorstel vergezeld van het budget bedoeld in § 8, motiveert de netbeheerder deze verschillen’ 

 

FEBEG vraagt de CREG om in uitvoering van deze richtsnoer – en met toepassing van het instrument 

van de benchmark – een gelijkaardige maatregel te nemen ter bevordering van productie-installaties. 

Immers, in buurlanden zoals Duitsland en Nederland worden geen injectietarieven op transmissienet 

toegepast: het is ontegensprekelijk zo dat elke vorm van injectietarief de concurrentiekracht van 

Belgische productie-eenheden vermindert tegenover deze in Duitsland en Nederland. Door alle 

productie-eenheden voor hun injectie op het net vrij te stellen van tarieven, bevordert de CREG op een 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/memberstatespci_list_2017.pdf
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analoge manier de productiemiddelen in het systeem die nog steeds een onmisbare aanvulling zijn – 

als flexibele en back-up-bronnen - op de intermitterende hernieuwbare energiebronnen.  
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