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OVERZICHT 

Onderwerp: 

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2019 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 15.06.2018 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.658E52@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.658E/52@creg.be 
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Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 
2019 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 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 in 2019 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 2019 
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 17 mei 2018. 
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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 
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/45 van 29 juni 2017 had de CREG haar indicatieve voorlopige lijst aangekondigd 
met doelen te bereiken tegen 2019 en de volgende boekjaren: 

i. implementatie van een nieuw marktmodel voor de dienst voor de regeling van de 
spanning en de reactieve energie rekening houdend met de studie uitgevoerd in 2018 en 

                                                           

1http://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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de wijzigingen aangebracht aan het federale technische reglement met toepassing van de 
Europese netwerkcodes; 

ii. operationele implementatie van de selectieve afschakeling; 

iii. verbetering van de transparantie wat het opsporen en het beheer van congesties betreft. 

Gezien de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden lijkt het in 2019 te vroeg voor de 
implementatie van een nieuw marktmodel voor de dienst voor de regeling van de spanning en de 
reactieve energie. Gezien de vervanging van de stimulans 2018 voor de realisatie van een studie 
betreffende de selectieve afschakeling door een andere stimulans die werd ingevoerd door beslissing 
658E/49 van 5 januari 2018 is bovendien de operationele implementatie van de selectieve afschakeling 
in 2019 niet meer haalbaar. 

Tijdens een werkvergadering op 3 mei 2018 werden de elementen uit de voorliggende 
ontwerpbeslissing met Elia besproken. 

3. RAADPLEGING 

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. STIMULANSEN 2019 

Om de afstemming tussen vraag en aanbod te bevorderen en na overleg met Elia beslist de CREG om, 
in de loop van 2019, de toekenning van de financiële stimulans van 2.000.000,00 af te laten hangen 
van het behalen binnen de deadlines van de vijf volgende doelen. 

Vanzelfsprekend en net zoals het geval was voor een stimulans betreffende 2016 en 2018, 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. 

4.1.1. Implementatie van de ToE op de DA- en ID-markten 

- Realisatie van een studie betreffende de voorwaarden om de energieoverdracht op de day-
ahead- en intradaymarkten mogelijk te maken en de maatregelen die moeten uitgevoerd 
worden om de energieoverdracht vanaf eenzelfde leveringspunt op verschillende markten 
mogelijk te maken. De studie zal eveneens de gevallen bekijken van verschillende leveranciers 
en/of verschillende ARP’s en/of verschillende FSP’s per leveringspunt voor de markten waarvoor 
energieoverdracht in de wet voorzien is. Vooraleer deze studie aan de CREG wordt overgemaakt, 
zal ze aan de marktspelers ter raadpleging worden voorgelegd. 

Uitvoeringsdatum : 30 september 2019. 
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- Na raadpleging van de marktspelers zullen alle aanpassingen die aan de regels voor de 
organisatie van de energieoverdracht moeten worden aangebracht en, onder andere, aan het 
contract van de BRP, BSP of gelijkgestelden en, indien nodig, aan de balanceringsregels met het 
oog op een operationele implementatie van de energieoverdracht op de day-ahead- en 
intradaymarkten, in het eerste semester van 2020 aan de CREG ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 

Uitvoeringsdatum : 20 december 2019. 

Betrokken bedrag : 0,5 M€. De toekenning ervan is onderworpen aan het bereiken van 
voormelde doelen en aan de effectieve implementatie van de ToE op de markten voor de 
strategische reserve en de realisatie van de haalbaarheidsstudie voor de openstelling van de 
markt van de R2 voor de ToE. 

4.1.2. Scarcity pricing 

- Elia zal rekening houden met de ervaringen opgedaan uit de “scarcity pricing” stimulans 2018  
die werd vastgelegd in beslissing 658E45 van 29 juni 2017 waaronder de evaluatie van het 
volume van de beschikbare reserves per reservetype in realtime. 

- Elia zal de exacte definitie geven van de verschillende componenten van de “adder” en de 
manier waarop die in functie van de beschikbare gegevens berekend zal worden. Dit geldt in het 
bijzonder voor het aandeel van de vraag. De CREG zal tegen eind 2018 hiertoe de 
basiselementen voor deze berekening leveren (basisformule voor de berekening en 
voorgestelde uurschijven). Elia zal de genormaliseerde verdelingsfuncties van de afwijkingen 
over 2018 bepalen die als input voor de verdere berekening zullen dienen.  

- Elia zal op D+1 op haar website de waarden van de “adder” voor alle kwartieren van de dag 
voordien op basis van de aangenomen formule berekenen en publiceren.  

Uitvoeringsdatum De dagelijkse publicatie van de « adder » waarden voor de dag voordien en 
van de gebruikte berekeningsformule gaat van start in oktober 2019 voor een duur van één jaar. 

Betrokken bedrag : 0,40 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering 
van voormelde taken en hun aanvaarding door de CREG. 

4.1.3. Mededeling van het onevenwichtsvolume per ARP/BRP in quasi realtime 

- Implementatie door Elia van deze mededeling aan de ARP in het kwartier dat volgt op het einde 
van het beoogde kwartier (tussentijdse oplossing die vermeld wordt in het verslag van Elia in 
het kader van de stimulans van 2017 “Mededeling van het onevenwichtsvolume per ARP in quasi 
realtime”). 

Uitvoeringsdatum : einde van de werken op 31/12/2019, mededeling aan de ARP vanaf 1 januari 
2020. 

Betrokken bedrag : 0,5 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van 
voormelde taken en hun aanvaarding door de CREG. 
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4.1.4. Publicatie van het onevenwichtstarief in realtime 

- Elia publiceert momenteel de waarde van de ogenblikkelijke NRV en de gecumuleerde waarde 
ervan sinds het begin van het kwartier evenals de overeenstemmende waarden van het 
onevenwicht van de regelzone in realtime op haar website. 

- De stimulans bestaat eruit dat er in dezelfde tijdspanne, en met dezelfde tijdsresolutie als de 
publicaties van de NRV en het onevenwicht van de zone, het volgende wordt gepubliceerd: 

 de overeenstemmende waarde van het onevenwichtstarief met inachtneming van 
de activeringen sinds het begin van het kwartier; 

 de ogenblikkelijke waarde van de marginale activeringsprijs. 

Uitvoeringsdatum : effectieve publicatie vanaf 1 september 2019. 

Betrokken bedrag : 0,2 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van 
voormelde taken en hun aanvaarding door de CREG. 

4.1.5. Verbetering van de transparantie wat het opsporen en het beheer van congesties 
betreft. 

CREG wil een betere monitoring van de interne congesties in het Elia-netwerk met een specifieke focus 
op de kwaliteit van de voorspellingen en het congestiebeheer. Om dit te realiseren, zijn de volgende 
drie stappen gedefinieerd voor 2019 in deze stimulans naar het eigen inzicht van de CREG: 

- Stap 1 Kwaliteit van voorspelling van de inputs  

Voor congestiebeheer maakt Elia gebruik van netwerkmodellen om de load flows op de lijnen 
te voorspellen, en dit over verschillende tijdshorizonten (D-2 tot intraday). Deze berekeningen 
zijn gebaseerd op voorspellingen van de vraag, de productie en de netwerktopologie.  Elia zal 
een voorstel doen van de data en KPIs die uitgewisseld en gerapporteerd zullen worden om de 
kwaliteit van de voorspellingen van deze inputs te kunnen opvolgen voor de verschillende 
tijdshorizonten (D-2 tot intraday). 

Uitvoeringsdata :  

 Voorstel voor data uitwisseling en KPI rapportering < eind mei 2019 

 Implementatieplan < Eind September 2019 (implementatie voor eind 2019). 

- Stap 2: Kwaliteit van voorspelling van de outputs 

In deze stap wordt de kwaliteit van deze resulterende voorspellingen van de load flows 
gemonitord over de verschillende tijdshorizonten (D-2 tot intraday) en dit op de relevante Elia-
lijnen. Dit zijn onder meer de lijnen beschouwd in de capaciteitsberekening en deze waarvoor 
redispatching zou geactiveerd worden. Elia zal een voorstel doen van de data en KPIs die hiertoe 
uitgewisseld en gerapporteerd zullen worden. 

Uitvoeringsdata : 

 Voorstel voor data uitwisseling en KPI rapportering < eind mei 2019 

 Implementatieplan < Eind September 2019 (implementatie voor eind 2019). 
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- Stap 3: Monitoren van redispatching 

Naast topologische maatregelen (zoals gemonitord in Stap 1), kan Elia beroep doen op 
redispatching voor het beheer van congesties. De CREG wil de noodzaak en effectiviteit van het 
gebruik van redispatching, en de redelijkheid van de hiermee geassocieerde kosten, kunnen 
evalueren. Hiertoe zal Elia een voorstel doen, met inbegrip van transparantie over de detectie 
van congesties en de oplossingen om de voorspelde of opgetreden congestie op te lossen.  

Uitvoeringsdata : 

 Voorstel voor data uitwisseling en KPI rapportering < eind juni 2019 

 Implementatieplan < Eind September 2019 (implementatie voor eind 2019). 

Betrokken bedrag : 0,4 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van 
het geheel aan bovenvermelde stappen, binnen voormelde deadlines, en hun aanvaarding door 
de CREG.  

 

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 


