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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 definitieve modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de 
prestaties van de elektriciteitstransmissie-netbeheerder in de loop van de regulatoire periode 2020-
2023 te verbeteren 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 10.12.2018 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.658E55@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.658E55@creg.be 

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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Ontwerpbeslissing over de definitieve modaliteiten 
voor het bepalen van de stimulansen om de 
prestaties van de elektriciteitstransmissie-
netbeheerder in de loop van de regulatoire periode 
2020-2023 te verbeteren 

Artikel 23, § 1 van het Besluit (Z)1109/10 van 28 juni 2018 tot 
vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteits-
transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023   
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) legt hierna de 
definitieve modaliteiten vast voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de 
elektriciteitstransmissienetbeheerder in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren, 
zoals bedoeld in artikel 23, § 1 van de tariefmethodologie. 

Naast de inleiding bevat deze ontwerpbeslissing vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft het 
wettelijke kader dat aan de grondslag ligt van deze ontwerpbeslissing. De relevante antecedenten en 
het beginsel van de organisatie van een publieke raadpleging worden respectievelijk in hoofdstuk 2 en 
3 toegelicht. Het vierde hoofdstuk bevat dan de eigenlijke ontwerpbeslissing.  

Op 15 november 2018 keurde het directiecomité van de CREG onderhavige ontwerpbeslissing goed. 

1. WETTELIJKE BASIS  

Artikel 23, § 1 van het besluit (Z)1109/10 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de tariefmethodologie 
voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor 
de regulatoire periode 2020-2023 (hierna "de tariefmethodologie") 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. ». 

De artikelen 24 tot en met 28 van de tariefmethodologie vermelden evenwel het volgende: 

« Art. 24.  

§ 1. De voortgang die de netbeheerder realiseert op het vlak van de marktintegratie en 
dat van de bevoorradingszekerheid geeft aanleiding tot de toekenning van drie stimulansen: 

1) de toekenning aan de netbeheerder van een deel van de resultaten uit bepaalde 
financiële deelnemingen die duidelijk bijdragen tot de marktintegratie en/of de 
bevoorradingszekerheid (zie § 2); 

2) de toekenning aan de netbeheerder van een bedrag voor de gemeten verhoging van de 
ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone, bepaald 
door een berekeningsmethode gebaseerd op één of meerdere van volgende elementen: 
(i) de karakteristieken van kritische netelementen opgenomen in de marktkoppeling, (ii) 
het resultaat van de marktkoppeling, (iii) de vraag in de Belgische regelzone, (iv) de 
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kosten voor redispatching en (v) de werken voor de versteviging van het Belgische 
transmissienet (zie § 3); 

3) de toekenning aan de netbeheerder van een bedrag voor de tijdige realisatie van, voor 
elke jaar, tussen veertig à zestig grote infrastructuurprojecten die bijdragen aan de 
marktintegratie (zie § 4). 

§ 2. De volgende bepalingen zijn van toepassing op de stimulans bedoeld in § 1, 1): 

1) de netbeheerder ontvangt elk jaar zestig procent van de geïnde dividenden en 
gerealiseerde meerwaarden op de financiële participaties die hij heeft in ondernemingen 
die bijdragen aan de marktintegratie. Op 1 januari 2018 worden in onderhavige bepaling 
financiële participaties in volgende ondernemingen bedoeld: AMPACIMON, CORESO, 
ENERVALIS, HGRT en JAO. Deze lijst van financiële participaties waaraan deze stimulans 
is verbonden kan het voorwerp uitmaken van wijzigingen mits een goedkeuring van de 
CREG; 

2) het saldo van de geïnde dividenden en gerealiseerde meerwaarden wordt toegewezen 
aan het totaal inkomen van de volgende regulatoire periode; 

3) de minderwaarden die op deze financiële participaties worden gerealiseerd, zijn 
integraal voor rekening van de netbeheerder; 

4) voor deze stimulans is geen specifieke opname in de ex ante rapportering vereist. Dat 
dient wel te gebeuren voor de ex post rapportering. 

§ 3. De volgende bepalingen zijn van toepassing op de stimulans bedoeld in § 1, 2): 

1) Zonder dat dit bedrag evenwel 16.000.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 
0,77%*RAB*minimum(S ; 40%);  

2) Voor elk jaar van de regulatoire periode 2020-2023 voorziet de netbeheerder ex ante in 
zijn tariefvoorstel het bedrag van 7.000.000,00 € als element van zijn totaal inkomen; 

§ 4. De volgende bepalingen zijn van toepassing op de stimulans bedoeld in § 1, 3): 

1) Zonder dat dit bedrag evenwel 5.000.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,24%*RAB*minimum 
(S ; 40%);  

2) Voor elk jaar van de regulatoire periode 2020-2023 voorziet de netbeheerder ex ante in 
zijn tariefvoorstel het bedrag van 2.500.000,00 € als element van zijn totaal inkomen; 

Art. 25.  

§ 1. De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de netbeheerder geeft 
aanleiding tot de toekenning van drie stimulansen. 

De eerste stimulans hangt af van de tevredenheid van de netgebruikers die over een nieuwe 
aansluiting beschikken (of over een substantiële wijziging aan hun bestaande aansluiting) 
voor wat onder meer het respecteren van de termijnen betreft en de budgetten die eerder 
tussen de netbeheerder en de gebruiker werden overeengekomen. Deze stimulans is 
gebaseerd op een jaarlijkse tevredenheidsenquête geadresseerd aan gebruikers van wie de 
aansluiting tijdens het voorgaande jaar afliep. Zonder dat dit bedrag evenwel 
1.350.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het maximale jaarlijkse bedrag voor deze 
stimulans het product van 0,06%*RAB*minimum (S ;40%). De netbeheerder voorziet ex ante 
in zijn tariefvoorstel, voor elk jaar van de regulatoire periode 2020-2023, een bedrag van 
700.000,00 € als element van zijn totaal inkomen.  
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De tweede stimulans hangt af van de tevredenheid van alle netgebruikers. Deze stimulans 
is gebaseerd op twee tevredenheidsenquêtes die tweejaarlijks afwisselend worden 
gehouden. De eerste tweejaarlijkse enquête wordt alleen geadresseerd aan de leden van de 
User Group van de netbeheerder met het oog op de waardering van de kwaliteit van de 
organisatie van deze User Group evenals de kwaliteit van de administratieve opvolging van 
de netbeheerder. De tweede tweejaarlijkse enquête wordt geadresseerd aan alle 
netgebruikers met het oog op de waardering van hun algemene tevredenheid over de 
commerciële relatie met de netbeheerder. Zonder dat dit bedrag evenwel 
2.530.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het maximale jaarlijkse bedrag voor deze 
stimulans het product van 0,12%*RAB*minimum (S ;40%). Voor elk jaar van de regulatoire 
periode 2020-2023 voorziet de netbeheerder ex ante in zijn tariefvoorstel het bedrag van 
1.250.000,00 € als element van zijn totaal inkomen. 

De derde stimulans hangt af van de gegevens die door de netbeheerder ter beschikking va 
de markt gesteld worden op zijn website evenals op de website van ENTSO-E. Zonder dat dit 
bedrag evenwel 5.000.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het maximale jaarlijkse 
bedrag voor deze stimulans het product van 0,24 %*RAB*minimum (S ;40%). Voor elk jaar 
van de regulatoire periode 2020-2023, voorziet de netbeheerder ex ante in zijn tariefvoorstel 
het bedrag van 1.850.000,00 € als element van zijn totaal inkomen. 

Art. 26.  

§ 1. Het verkrijgen van kapitaalsubsidies door de netbeheerder geeft hem recht op een 
stimulans tot beloop van 20 % van de in dat jaar ontvangen kapitaalsubsidies. Zonder dat 
dit bedrag evenwel 1.000.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het maximale 
jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,05 %*RAB*minimum (S ;40%). 

De kapitaalsubsidies moeten verband houden met innoverende projecten. Die karakteriek 
moet duidelijk en objectief blijken in de beschrijving van de gesubsidieerde projecten.  

De CREG zal nagaan of de eventuele voorwaardelijke/opschortende clausules over deze 
subsidies geëerbiedigd worden en dat er geen terugbetaling van subsidies opgelegd wordt. 
Indien de netbeheerder bepaalde subsidies zou moeten terugbetalen, dan wordt dat deel 
van de stimulans in vermindering gebracht van de vergoeding van de onderneming van dat 
jaar waarin de terugbetaling plaatsvond. 

§ 2. Ten laatste op 1 juli van het jaar dat een nieuwe regulatoire periode voorafgaat, kan 
de netbeheerder aan de CREG voor de gehele regulatoire periode een voorstel van 
onderzoeks- en ontwikkelingsplan ter goedkeuring voorleggen. Dat plan moet een 
beschrijving bevatten van de activiteitsdomeinen waarop de netbeheerder voorziet om in de 
loop van de vier volgende jaren onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren. Voor 
elk activiteitsdomein bevat het plan een beschrijving van de verwachte baten alsook een 
planning en het verwacht budget.  

De CREG duidt de domeinen aan waarvoor een stimulans wordt verleend. Die stimulans 
wordt als volgt berekend: 

- Voor de innovatiegerichte activiteiten waarvoor in het betreffend jaar een vermindering 
van de sociale lasten kan worden verkregen, wordt als stimulans aan de netbeheerder 
een bedrag toegekend dat overeenstemt met 25% van de operationele kosten die 
gedurende dat jaar in België voor die projecten werden gedragen;  

- Voor de activiteiten op gebied van onderzoek en ontwikkeling die gericht zijn op de 
waardecreatie voor de gemeenschap, maar waarvan de precieze toepassingen in dat 
vakgebied nog moeten vastgelegd worden en waarvoor in het betreffend jaar een 
vermindering van de sociale lasten kan worden verkregen, wordt als stimulans aan de 
netbeheerder een bedrag toegekend dat overeenstemt met 50% van de directe 
operationele kosten die gedurende dat jaar in België voor die projecten werden 
gedragen. 
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Elk jaar en uiterlijk op 1 juli, kan voor de resterende jaren van de lopende regulatoire periode 
een aangepast voorstel aan de CREG voorgelegd worden. Deze aangepaste voorstellen 
maken eveneens het voorwerp uit van een beslissing van de CREG en dit vóór de aanvang 
van het volgende jaar. 

De projecten bedoeld in § 2 hebben rechtstreeks betrekking op de energietransitie, de 
marktintegratie, de « public acceptance » of het efficiënte beheer van het net. 

Zonder dat dit bedrag evenwel 3.700.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,18 %*RAB*minimum 
(S ;40%). 

Art. 27.  

De bevordering van het systeemevenwicht geeft aanleiding tot de toekenning van een 
stimulans die functie is van het behalen van de objectieven die jaarlijks door de CREG zijn 
vastgelegd. Ten laatste op 31 maart van elk jaar kan de netbeheerder aan de CREG een 
projectenlijst voorstellen waarvan de realisatie in de loop van het daaropvolgende jaar 
volgens hem prioritair is.  Ten laatste op 30 juni van datzelfde jaar bepaalt de CREG de lijst 
van de projecten die in het volgende jaar moeten gerealiseerd worden en beschrijft zij de 
objectieven die voor elk ervan moeten behaald worden. De CREG geeft tevens aan welk deel 
van de stimulans samenhangt met elk objectief, alsook de nagestreefde realisatiedatum (of 
datums). Het gedeelte dat verband houdt met elke stimulans wordt aan de netbeheerder 
toegekend in functie van de realisatiegraad van het objectief en van het respect voor de 
uitvoeringstermijnen. Om de voorspelbaarheid te verhogen en om gebruik te kunnen maken 
van projecten waarvan de realisatietermijn langer is dan één jaar, kan de netbeheerder aan 
de CREG een pre-lijst van te bereiken doelstellingen voor de jaren Y+n voorstellen. De CREG 
stelt jaarlijks dergelijke pre-objectievenlijst op. Zonder dat dit bedrag evenwel 
2.500.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het maximale jaarlijkse bedrag voor deze 
stimulans het product van 0,12%*RAB*minimum (S;40%). 

Voor elk jaar van de regulatoire periode 2020-2023, voorziet de netbeheerder ex ante in zijn 
tariefvoorstel het bedrag van 1.250.000,00 € als element van zijn totaal inkomen. 

Art. 28.  

De verbeteringen op het gebied van de continuïteit van de bevoorrading geven aanleiding 
tot het toekennen van drie stimulansen.  

1) De toekenning aan de netbeheerder van een bedrag in functie van de gemeten evolutie 
van de Average Interruption Time (AIT) 

Voor de berekening van de AIT worden in aanmerking genomen alle onderbrekingen, 
lange en korte, waarvoor Elia verantwoordelijk is, evenals deze die veroorzaakt zijn door 
een intrinsiek risico (meteo, indringing door dieren of een actie door een derde) maar 
met een verminderingscoëfficient van 10% en te beginnen na 9 uur onderbreking.  

De berekening van de stimulans houdt rekening met de gemiddelde AIT van de 7 
volledige jaren die voorafgaan aan het indienen van het tariefvoorstel door de 
netbeheerder . 

Zonder dat dit bedrag evenwel 4.800.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,23%*RAB*minimum 
(S;40%). 

2) De toekenning aan de netbeheerder van een bedrag in functie van de beschikbaarheid 
van het Modular Offshore Grid (MOG). 

Zonder dat dit bedrag evenwel 2.530.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,12%*RAB*minimum 
(S;40%).  
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De toekenning van deze stimulans is eveneens ondergeschikt aan de 
rapporteringsverplichtingen over een aantal aspecten over de kwaliteit van de voeding, 
onder andere over de onderbrekingsindicatoren en over de power quality. 

3) De toekenning aan de netbeheerder van een bedrag voor het uitvoeren van investeringen 
die gericht zijn op de betrouwbaarheid van het net. 

Binnen zijn tariefvoorstel levert de netbeheerder een nauwkeurige en gemotiveerde 
beschrijving van alle investeringen gericht op de betrouwbaarheid van het net die 
uitgevoerd zullen worden in de loop van de regulatoire periode 2020-2023. Als stimulans 
voor de realisering van de investeringen gericht op de betrouwbaarheid van het net 
wordt een bedrag toegekend dat overeenkomt met 2% van de in dat tariefvoorstel 
opgenomen investeringsuitgaven die werkelijk uitgevoerd zijn in de loop van het 
betreffend jaar. 

Zonder dat dit bedrag evenwel 2.000.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,10%*RAB*minimum 
(S; 40%). 

Voor elk jaar van de regulatoire periode 2020-2023, voorziet de netbeheerder voor de som van 
deze drie stimulansen ex ante in zijn tariefvoorstel het bedrag van 4.700.000,00 € als element 
van zijn totaal inkomen.» 

2. ANTECEDENTEN 

In het kader van de publieke raadpleging over ontwerpbeslissing (Z)1109/10, die plaatsvond van 2 tot 
29 mei 2018, publiceerde de CREG een nota over "De modaliteiten van de stimulerende regulering van 
toepassing op Elia voor de periode 2020-2023". Deze nota vermeldt het volgende:  

« 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. ».  

Afgezien van de bepalingen met betrekking tot de stimulansen "Gemeten verhoging van de ter 
beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone", "De kwaliteit van de 
gegevens die ter beschikking van de markt worden gesteld" en "Innovatie", die niet waren opgenomen 
in de door de CREG in mei 2018 gepubliceerde nota, omdat deze op dat moment nog het voorwerp 
waren van besprekingen tussen de CREG en Elia, herneemt dit ontwerpbesluit dus de bepalingen die 
de CREG in haar gepubliceerde nota van mei 2018 heeft opgenomen.  

Over de stimulans "Gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de 
Belgische regelzone", vonden op 15 juni, 23 en 27 juli, op 5 en 25 oktober en op 6 november 2018 
bijkomende werkvergaderingen plaats tussen de CREG en Elia. Tussen deze verschillende 
vergaderingen werd ook heel wat informatie uitgewisseld tussen de CREG en Elia. 

Over de stimulans "De kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden gesteld" 
vonden op 14 mei, 27 juni, 12 juli, 8 augustus en 10 en 27 september 2018 bijkomende 
werkvergaderingen plaats tussen de CREG en Elia. Tussen deze verschillende vergaderingen werd ook 
heel wat informatie uitgewisseld tussen de CREG en Elia. 
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3. PUBLIEKE RAADPLEGING 

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement onderwerpt de CREG de ontwerpbeslissing, met alle 
nuttige documenten, aan een publieke raadpleging die 3 weken duurt. 

4. ONTWERPBESLISSING  

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 
bijzonder de artikelen 12 en 23; 

Gelet op het besluit (Z)1109/10 van de CREG van 28 juni 2018 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023; 

Neemt de CREG zich voor de definitieve modaliteiten voor het vaststellen van de stimulansen om de 
prestaties van de elektriciteitstransmissienetbeheerder tijdens de regulatoire periode 2020-2023 te 
verbeteren, zoals bedoeld in artikel 23, § 1 van de tariefmethodologie, als volgt vast te leggen: 

4.1. STIMULANSEN TOT VERBETERING VAN DE MARKTINTEGRATIE EN DE 
BEVOORRADINGSZEKERHEID BEDOELD IN ARTIKEL 24 VAN DE 
TARIEFMETHODOLOGIE  

4.1.1. Gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit binnen de 
Belgische regelzone  

4.1.1.1. Definities 

Critical Network Element Contigency of CNEC: een netwerkelement dat in rekening gebracht wordt bij 
de bepaling van de beschikbare capaciteit voor de marktkoppeling, en dus de uitgewisselde volumes 
kan beperken. Deze bepaling van de beschikbare capaciteit op het Critical Network Element gebeurt 
rekening telkens houdend met elke mogelijke N-1 situatie of Contingency. Deze term wordt gebruikt 
in de CORE-methodologie. In de CWE-methodologie wordt de term  Critical Branch Critical Outage of 
CBCO gebruikt. 

Interne CNEC: netwerkelement intern in een biedzone. 

Cross-zonale CNEC of XZ CNEC: interconnector tussen twee biedzones of de phase shifter (PST). 

Elia CNEC: CNEC waarvan het Critical Network Element een intern of cross-zonaal netwerkelement is 
beheerd door Elia, of een andere CNEC die Elia in het flowbased domein introduceert.  

Niet-Elia CNEC: CNEC die door een andere CWE of CORE TSO wordt geïntroduceerd.  
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Actieve CNEC: CNEC die de marktkoppeling actief beperkt. Mocht er meer capaciteit zijn op die actieve 
CNEC, dan zouden de uitwisselingen hoger geweest zijn.  

Thermische capaciteit of Fmax: de thermische limiet van het netwerkelement. Deze wordt bepaald op 
basis van seizoenslimieten, bij bijvoorbeeld voor PSTs, of op basis van Dynamic Line Rating, bij 
bijvoorbeeld bovengrondse lijnen.  

Remaining available margin of RAM (MW): capaciteit beschikbaar op een CNEC voor de 
marktkoppeling. Deze wordt berekend als RAM = Fmax – Fref’ – FRM – FAV. Het gebruik van FAV is 
uitzonderlijk en gejustifieerd. De RAM wordt vaak uitgedrukt relatief ten opzichte van Fmax.  

4.1.1.2. Introductie 

Met deze incentive wil de CREG Elia stimuleren om de werking van de day ahead CWE marktkoppeling 
verder te verbeteren. Elia kan dit in de eerste plaats realiseren door zoveel mogelijk capaciteit te 
voorzien op haar eigen netwerk. Dit is echter niet voldoende. Ook de andere CWE TSOs moeten 
maximale capaciteit voorzien. De marktkoppeling wordt immers bepaald door het geheel van 
elementen in de CWE-zone. Ook is het in het belang van de Belgische marktwerking dat deze maximale 
capaciteit bereikt wordt via structurele verbeteringen en innovatie in de methodologieën en 
processen, en dit zowel op nationaal als op Europees niveau. Gezien de benodigde tijdsduur voor de 
realisatie van bovenstaande mogelijkheden wordt de RAM incentive vastgelegd voor de volledige 
tarifaire periode 2020-2023 en beoordeeld per jaar. 

4.1.1.2.1. Een succesvolle marktkoppeling, een combinatie van factoren 

Valoriseren van de capaciteit in de marktrichting 

Omdat het voor de markt belangrijk is dat de capaciteit beschikbaar is daar waar ze het meest 
gevaloriseerd wordt, beschouwt deze incentive enkel de beschikbare capaciteit in de marktrichting, en 
meer specifiek deze op de actieve beperking. De parameter die we bekijken, is dus de remaining 
available margin (RAM) op de actieve critical network element contingency (CNEC). Deze informatie is 
beschikbaar. Voor elk uur kennen we de actieve CNEC en de RAM op deze actieve CNEC.  
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Figuur 1: De RAM op de actieve CNECs wordt als performance indicator gebruikt. Deze bepaalt de beschikbare capaciteit voor 
marktkoppeling in de relevante marktrichting. 

 

 

Valoriseren van de capaciteit op het juiste moment 

Voor de markt is het ook belangrijk wanneer de capaciteit beschikbaar is. Er is geen éénduidig criterium 
om te bepalen wanneer CWE-uitwisselingen de meeste waarde hebben. Het prijsverschil kan een 
criterium zijn. Deze is echter heel volatiel en afhankelijk van marktcondities waar TSOs geen invloed 
op hebben. Bovendien zou de waarde van prijsconvergentie dan nul zijn. De dagmarktprijs in België 
kan ook een criterium zijn. Deze is minder volatiel maar ook weer sterk afhankelijk van marktcondities. 
Daarom kiezen we in deze incentive voor de Elia grid load als proxy voor de waarde van 
grensoverschrijdende handel voor de Belgische consument en producent. De Elia grid load is namelijk 
veel minder afhankelijk van marktcondities en goed voorspelbaar. Bovendien tonen historische 
analyses aan dat bij normale marktwerking, de Elia grid load ook sterk gecorreleerd is met de 
dagmarktprijzen. Deze correlatie geldt zowel op dagbasis (piek/off-peak variaties) als op seizoensbasis 
(zomer/winter-variaties). Dankzij deze wegingsfactor, ligt de focus voornamelijk op de piekuren en 
wintermaanden. Dit laat Elia toe om optimaal het onderhoud en de werken op het netwerk te plannen 
in de daluren en in de zomermaanden. 
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Figuur 2: Op maandbasis geeft de Elia grid load eenzelfde weging als de Belgische dagmarktprijs (BE DAM). Het 
maandprofiel is minder uitgesproken en minder volatiel dan een weging op basis van het prijsverschil tussen België en de 
andere biedzones (BE Spread).   

  

Figuur 3: Ook op dagbasis geeft de Elia grid load eenzelfde weging als de Belgische dagmarktprijs (BE DAM). Bij een weging 
op basis van het prijsverschil met de andere biedzones (BE Spread) zouden de piekuren ’s ochtends en ’s avonds minder 
sterk doorwegen.   
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Locatie van de congestie 

Alle uren van het jaar worden opgedeeld in vijf clusters. We maken een onderscheid tussen congestie 
op een Elia-netwerkelement en congestie elders in de CWE of CORE regio. Verder maken we een 
onderscheid tussen congestie op een intern netwerkelement en een congestie op een cross-zonaal 
netwerkelement. Wanneer er prijsconvergentie is, is er geen actieve CNEC. Er is dan namelijk geen 
netwerkelement dat de CWE-uitwisselingen beperkt. 

Figuur 4: Alle uren van het jaar worden opgedeeld in vijf clusters, afhankelijk van de locatie van de actieve beperking of 
‘CNEC’. We maken onderscheid tussen actieve beperkingen op interne versus cross-zonale lijnen (‘XB’), en tussen actieve 
beperkingen op het Elia-netwerk of elders in de regio. Wanneer er geen actieve beperking is, is er prijsconvergentie. Dit vormt 
de laatste cluster.  

  

4.1.1.2.2. Onderdelen van de incentive 

Deze incentive bestaat uit drie delen, die bovenstaande elementen meeneemt. Een eerste deel, “V1”, 
dat focust op de capaciteit die Elia ter beschikking stelt voor de marktintegratie, een tweede deel, 
“V2”, dat focust op de capaciteit die andere TSOs ter beschikking stellen, en een derde deel, “V3”, dat 
door middel van een bonus/malus in functie van de redispatching kosten, redispatching penaliseert. 

Het grootste deel van de incentive (80%) ligt op het verhogen van de capaciteit die Elia beschikbaar 
stelt op het Belgische netwerk, met focus op de meest beperkende uren. Hiertoe wordt een absoluut 
aantal uren beschouwd, namelijk 2190 uur of 25% van het jaar. Als Elia meer dan 2190 uur actief is, 
worden de uren met de laagste score geëvalueerd. Als Elia minder dan 2190uur actief is, worden de 
uren dat Elia actief is, aangevuld met uren prijsconvergentie. Bij uren met prijsconvergentie wordt een 
score van 100% toegekend. Bij uren met een of meerdere actieve CNECs van Elia, wordt een 
gemiddelde score bepaald op basis van de RAM-waarden van de actieve CNECs (zie Detailberekening, 
4.1.1.3).  De CREG verwacht dat voornamelijk het geval uitgebeeld in Figuur 5 (b) zich zal voordoen. 
Elia en de CREG verwachten namelijk dat door de invoering van de 20%minRAM of hogere minRAM-
waarden, de congesties naar België zullen verschuiven. Terwijl in 2016 en 2017 Belgische CNECs relatief 
weinig beperkend waren, verwachten we nu veel vaker actieve Belgische CNECs. Dit is omdat in 2016 
en 2017 interne lijnen in Duitsland de CWE uitwisselingen heel vaak beperkt hebben omwille van heel 
lage RAM-waarden (lager dan 20% van Fmax). Door de invoering van de minRAM-maatregel zijn de 
Duitse interne lijnen minder vaak beperkend en verwachten we dat daardoor lijnen met hogere PTDF, 
zoals de Belgische CNECs, vaker beperkend zullen zijn.   

Een kleiner deel van de incentive (20%) ligt op het verhogen van de capaciteit beschikbaar gesteld op 
de andere netwerken in de flow-based marktkoppeling. Dit wordt in het tweede deel “V2” 
meegenomen. Hierbij worden de resterende uren van het jaar beschouwd, zijnde 75% van de uren. Bij 
uren met actieve CNECs wordt de gemiddelde score per uur genomen. Bij uren met prijsconvergentie 
wordt score 100% toegekend. Bij uren met een of meerdere actieve CNECs, wordt een gemiddelde 
score bepaald op basis van de RAM-waarden van de actieve CNECs (zie Detailberekening, 4.1.1.3). 

De bonus/malus in functie van de redispatching kosten komt bovenop het totaal, tot een maximum 
van 100%. 
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Figuur 5: De uren van het jaar worden opgedeeld in twee delen: Een eerste deel (V1) focust op 25% van de uren met minstens 
één  actieve CNEC in de Elia-zone. Als Elia CNECs minder dan 25% van de tijd beperkend waren, wordt V1 aangevuld met uren 
prijsconvergentie (Figuur 5 a). Als Elia CNECs meer dan 25% van de tijd beperkend waren, wordt V1 aangevuld met de Elia 
CNECs met laagste score, geëvalueerd in functie van de RAM. Een tweede deel (V2) beschouwt de andere 75% van de uren 
met al dan niet ook actieve CNECs van de Elia-zone. Op V1 kan 80% van het maximum bedrag behaald worden, op V2 20%.  
Een bonus-malus in functie van de redispatching kosten, vormt het derde luik van de incentive.  

 

4.1.1.2.3. Sterke prikkel tot verbetering 

De CREG bepaalde de parameters met het volgende doel: 

- de parameters zijn zo gekozen dat de CREG verwacht dat Elia in normale omstandigheden 
ruim 52% van de maximale remuneratie voor deze incentive moet halen; 

- robuust ten opzichte van implementatie minimum RAM maatregel; 

- sensitief ten opzichte van verhoging van de RAM op actieve CNECs. 

Om deze incentive te kalibreren, werden verschillende historische datasets en gesimuleerde scenario’s 
onderzocht.  

De CREG controleerde de coherentie en robuustheid van de voorgestelde parameters op basis van 
scenario’s geleverd door Elia, met name: 

- Scenario 2017 met minimum 20% RAM voor alle CWE CNECs 

- Scenario 2017 met minimum 25% RAM voor alle CWE CNECs 

- Scenario 2017 met minimum 30% RAM voor alle CWE CNECs 

Deze simulaties schatten de impact van de implementatie van een minimum RAM – vereiste op CWE-
niveau, op de CWE uitgewisselde volumes en op de locatie van de actieve CNECs. De gecombineerde 
impact van de huidige 20%minRAM, LTA-inclusie en de DE/AT-biedzone split kon echter niet 
meegenomen worden omdat de historische data en de simulatiedata ontbreken. Ook het effect van 
de geplande versterking van de Elia backbone Mercator-Horta-Rodenhuize-Avelgem en de 
indienstname van NEMO-link en Allegro konden niet worden meegerekend.  
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Om de parameters voor de incentive te kalibreren, heeft de CREG een ruwe schatting van de impact 
van LTA-inclusie en HTLS in de simulaties gemaakt (expected CNEC 20, expected CNEC 25, expected 
CNEC 30). Hiertoe werden in de originele CNEC simulaties alle RAM-waarden op interne lijnen en cross-
zonale lijnen of PSTS opgetrokken tot de 5% percentiel waarden op basis van de historische 2017 data 
en werd op de Elia backbone Mercator-Horta-Rodenhuize-Avelgem de thermische capaciteit 
opgetrokken tot 2768 MW. De CREG verwacht op basis van deze schatting en met de bestaande 
operationele processen dat Elia ruim 52% van de maximale remuneratie voor deze incentive kan halen.  

De CREG gebruikte deze scenario’s verder ook om de sensitiviteit van de remuneratie te controleren. 
Bij een verhoging van de RAM op de Elia-lijnen met gemiddeld 10%, verhoogt de remuneratie op het 
incentive deel in de verschillende scenario’s telkens met minstens 10%. Elia heeft dus door in te zetten 
op hogere RAM-waarden op de Belgische CNECs, een rechtstreekse impact op het resultaat.  

De CREG beoogt met deze incentive een sterke financiële prikkel te geven voor innovatie, 
procesoptimalisatie en samenwerking tussen TSO’s en Regional Security Centers (RSC’s) om de werking 
van de marktkoppeling te verbeteren.  

4.1.1.2.4. Intraday-marktkoppeling 

Het eerste jaar van de tarifaire periode is het volledige bedrag van de incentive voorbehouden voor de 
werking van de day ahead marktkoppeling. De daaropvolgende jaren kan tot 20% van de incentive 
gealloceerd worden om de werking van de intraday marktkoppeling te verbeteren. Het ontwerp van 
deze intraday-incentive gebeurt dan in het jaar voorafgaand aan de implementatie ervan.  

4.1.1.3. Detailberekening van de incentive 

4.1.1.3.1. Onderdelen 

De stimulans wordt ingedeeld in drie componenten: 

1) evaluatie van congestie in de Elia zone en prijsconvergentie (V1); 

2) evaluatie van congestie buiten de Elia zone (V2); 

3) bonus-malus in functie van de redispatching kosten (V3). 

De CREG kan beslissen om na het eerste jaar ook een stimulans voor de intraday marktkoppeling te 
introduceren voor de laatste drie jaar van de tarifaire periode. Deze kan tot maximum 20% van het 
totaalbedrag van deze stimulans bedragen.  

4.1.1.3.2. Frequentie van de berekening 

De stimulans wordt jaarlijks bepaald.  

4.1.1.3.3. Inputdata 

1) Elia grid load (MW/h) 

2) day-ahead marktprijzen van België, Frankrijk, Nederland en Duitsland (€/MWh) 
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3) karakteristieken van de actieve kritische netwerkelementen (hierna: CNEC): 

a) thermische capaciteit (hierna: Fmax), in MW 

b) commercieel beschikbare capaciteit (hierna: RAM), in MW 

c) verantwoordelijke TSO: Elia of niet-Elia 

4) redispatching in de Elia-zone 

a) kosten ingediend bij de CREG ter doorrekening in de tarieven 

b) rapportering door Elia aan de CREG 

4.1.1.3.4. Berekeningsmethode 

De berekening gebeurt in de volgende stappen.  

Stap 1: Evaluatie van de actieve constraints  

In een eerste stap wordt voor elk uur van het jaar een score toegekend tussen +1 en -1, op basis van 
de RAM-waarde op de actieve CNEC. Er zijn volgende gevallen mogelijk.  

- Prijsconvergentie of minder dan 1 €/MWh prijsverschil met CWE-landen (FR, NL, DE, LU). 
In dit geval is de waarde van de incentive +1.  

- Een externe constraint op import of export. In dit geval is de waarde van de incentive 0.  

- Congestie op een netwerkelement. In dit geval wordt de waarde van de incentive bepaald 
op basis van de RAM-waarde van de actieve CNEC op dat uur. De evaluatie gebeurt lineair 
ten opzichte van de referentiewaarden RAM0  en RAM* volgens de volgende formule: 

 

Score = 
𝑅𝐴𝑀 – 𝑅𝐴𝑀0

𝑅𝐴𝑀∗ – RAM0
  

De score wordt gelimiteerd tot -1 en +1, zoals in onderstaande figuur weergegeven. 

- Voor Belgische CNECs van 220kV wordt de bekomen waarde gehalveerd. Omdat ze een 
lage Fmax hebben, is hun absolute RAM immers ook bij hoge relatieve RAM-waarden laag 
en beperken ze sterk de Belgische import/export. 

- Bij activatie van de intuitiveness patch, gelden de actieve CNECs van de flow-based plain.  

- Bij congestie op meerdere netwerkelementen en/of externe beperkingen. In dit geval 
wordt eerst de score per beperking bepaald, en wordt vervolgens een gemiddelde 
genomen. 
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Figuur 6: Bij congestie wordt de score bepaald op basis van de RAM op de actieve CNEC. Deze wordt geëvalueerd ten opzichte 
van RAM0 en RAM*. De score gaat van -1 tot +1. Bij een RAM groter of gelijk aan RAM* is de score maximaal, bij een RAM 
lager dan RAM0 is de score negatief 

 

De waardes voor RAM0 en RAM* zijn afhankelijk van: 

1) het type netwerkelement (interconnector/PST  versus interne lijn) 

2) de locatie (Elia netwerk of niet).  

Voor interconnectoren liggen de RAM0 en RAM* waarden hoger dan voor interne lijnen. Voor Elia-
lijnen liggen de waarden hoger dan voor de niet-Elia lijnen.  

Stap 2: Bepaling van de wegingsfactor 

In een tweede stap wordt voor elk uur van het jaar een wegingsfactor bepaald. Deze wegingsfactor 
dient de waarde te reflecteren van grensoverschrijdende handel voor België. Op basis van historische 
data blijkt dat deze waarde, gereflecteerd in de prijsverschillen met de buurlanden, typisch hoger is 
wanneer de vraag hoger is (winter, piekuren). Daarom wordt de wegingsfactor bepaald op basis van 
de Elia grid load. Om de seizoensvariaties en dag-nacht-variaties van de waarde van de 
grensoverschrijdende handel beter te reflecteren, wordt een fractie X van de baseload van de Elia load 
afgetrokken.  

Stap 3: Clusteren van resultaten 

In een derde stap worden de uren ingedeeld in twee delen: 

- V1: 25% van de uren met congestie op een Belgische CNEC, gerangschikt van lage naar 
hoge RAM-score, en indien van toepassing, aangevuld met uren met prijsconvergentie, 
gerangschikt van hoge naar lage wegingsfactor 

- V2: Andere 75% van de uren  

Stap 4: Bepaling van de score  

In een vierde tap wordt de score voor beide categorieën de gewogen som berekend. Dit geeft: 

- Score V1: Gewogen som van de scores. Dit geeft een getal tussen -1 en 1.  
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- Score V 2: Gewogen som van de scores voor de laatste (1-Y%) van de uren. Indien negatief, 
wordt de waarde gekapt op 0 (geen malus). Dit geeft een getal tussen 0 en 1.  

De bruto waarde van de RAM-incentive wordt bepaald door voor elk deel deze gewogen som te 
vermenigvuldigen met de maximale remuneratie per deel: 

- Bruto V1: Score deel 1 x Max deel 1, in €.  

- Bruto V2: Score deel 2 x Max deel 2, in €.  

Stap 5: Bepaling van extra bonus/malus op basis van redispatching kosten 

In de vijfde stap, wordt de netto waarde van de RAM-incentive bepaald op basis van de bruto waarden 
waarvan een deel van de redispatching kosten in vermindering wordt gebracht. Dit bedrag dat in 
vermindering wordt gebracht, hieronder “V3”, wordt bepaald op basis van de stijging van de 
redispatching kosten ten opzichte een referentiebedrag. Dit omvat alle redispatching kosten die in de 
Belgische netwerktarieven worden doorgerekend (inclusief mogelijke sharing van redispatchingkosten 
vanwege andere TSOs), met uitzondering van redispatching kosten die het gevolg zijn van geplande 
netwerkinvesteringen en die vooraf aan de CREG zijn medegedeeld en gejustifieerd. Een fractie van de 
stijging van de redispatching kosten ten opzichte van dit referentiebedrag, wordt in vermindering 
gebracht.  

De fractie die in vermindering wordt gebracht, is bepaald zodanig dat een toename van de RAM door 
redispatching, door deze penalty zou worden teniet gedaan en zelfs afgestraft wordt.  

- Totaal RAM incentive = Bruto V1 + V2 + V3 

4.1.1.3.5. Parameters 

Op basis van een kalibratie op de waarden van 2016 en 2017, werden de parameters voor de 
berekening van deze RAM-incentive als volgt bepaald:  

- RAM0 - RAM* voor de verschillende categorieën van lijnen  

Actieve CNEC Elia Active CNEC niet-Elia 

Intern Cross-zonal Intern Cross-zonal 

30% - 60% 45% - 70% 20%- 40% 45% - 75% 

 

- De parameter X voor het bepalen van de wegingsfactoren op basis van de Elia load: 70% 

- De verdeling van het totaal budget over de twee delen, Max V1 en Max V2 : 80%/20% 

- Het referentiebedrag voor redispatching wordt vastgelegd op 9,7M€. Dit bedrag is 
bepaald via een door Elia uitgevoerde berekening van de kosten indien een toename van 
5% RAM enkel door redispatching zou worden gerealiseerd.  

- De parameter Z voor het bepalen van de fractie van de stijging van de redispatching 
kosten die in vermindering worden gebracht: 10% 

Onder voorbehoud van belangrijke wijzigingen op vlak van productiemix, netwerktopologie of 
Europese regelgeving die vandaag niet voorzien worden en die zouden nopen tot een grondige 
herziening van de RAM-methodologie en/of de parameters, is het de bedoeling dat deze parameters 
constant blijven over de volledige tarifaire periode 2020-2023.  
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De waarden voor RAM0 en RAM* in de incentives is ook onder voorbehoud van de versterking van de 
PSTs op de Belgische noordgrens. Elia zal de nodige PSTs installeren zodanig dat bij de versterking van 
de Belgische backbone dankzij HTLS en/of het gebruik van DLR, de PSTs niet het blokkerende element 
vormen. Als de CREG vaststelt dat aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal de CREG een aparte en 
hogere minimum target voor PSTs opstellen.  

4.1.2. Tijdige realisatie van belangrijke infrastructuurprojecten 

4.1.2.1. 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.   

4.1.2.2. Belangrijke infrastructuurprojecten en referenties van tijdslimieten 

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 

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 

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 
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- 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 

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 

4.1.2.3. 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; 

- 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. 

4.2. STIMULANSEN TOT BEVORDERING VAN DE KWALITEIT VAN DE 
DIENSTVERLENING BEDOELD IN ARTIKEL 25 VAN DE 
TARIEFMETHODOLOGIE  

4.2.1. 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 
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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 de planning 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? 

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. 

4.2.2. De tevredenheid van alle netgebruikers 

4.2.2.1. 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 ? 
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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. 

4.2.2.2. 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. 

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. 

4.2.3. De kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden gesteld  

4.2.3.1. Definities 

Gegeven: het kleinste meetniveau dat in een cel van een Excel-spreadsheet kan worden opgenomen 

(bijv.: de positieve onbalansprijs van 19 januari 2015 tussen 7u45 en 8u00). 

Gegevensreeks: alle gegevens met betrekking tot dezelfde variabele (bijv.: gegevens over de Belgische 

kernenergieproductie van januari 2015 tot december 2015). 

Gegevensitem: komt overeen met een element van de Cartografie en een bestand van de Test Reports. 
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4.2.3.2. Database 

Er moeten drie databases (bronnen) in aanmerking worden genomen:  

- Gegevens van het Transparantieplatform van Elia (SFTP Elia, SFTP JAO, SFTP EEX), hierna 
SFTP Elia genoemd (in CET/CEST)(*). 

- Gegevens van het Transparantieplatform van ENTSO-E (GUI en FTP ENTSOE), hierna FTP 
ENTSOE genoemd (in respectievelijk CET/CEST of UTC)(**). 

- Terugkerende rapporteringsgegevens met betrekking tot de Transparantie die Elia aan 
het datawarehouse van de CREG aanlevert, hierna CREG Reports genoemd (***). 

De CREG onderscheidde drie gegevensstromen of 'Streams': 

- Stream 1: Niet-gevalideerde gegevens: d.w.z. gegevens die beschikbaar zijn op SFTP Elia 
en FTP ENTSOE, maar die Elia nog niet naar de CREG heeft doorgestuurd. De scope van de 
gegevens in Stream 1 betreft de gegevens uit de rapporten die in de artikelen 6 tot en met 
17 van Verordening (EU) nr. 543/2013 vermeld worden, hierna Cartografie genoemd. 

- Stream 2: Gevalideerde gegevens: d.w.z. gegevens van de CREG Reports die maandelijks 
naar de CREG worden doorgestuurd als input voor haar datawarehouse, evenals de 
transparantiegegevens (SFTP Elia en FTP ENTSOE) voor de maand waarvoor de CREG de 
door Elia gevalideerde gegevens ontvangt. De scope van de gegevens die maandelijks naar 
de CREG worden doorgestuurd, wordt uitvoerig beschreven in de Test Reports, terwijl de 
scope van de transparantiegegevens in de Cartografie is opgenomen. 

-  Stream 3: Historische gegevens: d.w.z. de gegevens die beschikbaar zijn op SFTP Elia, FTP 
ENTSOE en in de CREG Reports/Test Reports1 vóór de laatste maand van de rapportering 
van gegevens die Elia aan de CREG heeft doorgegeven tot 1 januari 2015, of, indien het 
gegeven/rapport niet voorhanden is op 1 januari 2015, tot de aanmaak van het 
gegeven/rapport. De scope van de gegevens in Stream 3 wordt uitvoerig beschreven in 
de Cartografie. Het deel van de rapporteringsgegevens die Elia doorgeeft aan de CREG, 
dat betrekking heeft op de transparantiegegevens, zal eveneens worden getest in 
Stream 3. 

De Cartografie en de Test Reports kunnen tijdens de stimulansperiode evolueren afhankelijk van de 
marktontwikkelingen. De daaruit voortvloeiende wijzigingen zullen ontwikkeld worden door de CREG 
en gecommuniceerd aan Elia met een deadline van twee kalendermaanden voor de toepassing van de 
wijzigingen. 

4.2.3.3. Validatietests 

In onderstaande tabel worden voor iedere Stream afzonderlijk de kenmerken m.b.t. frequentie en 
toepassingsvenster van de validatie- en coherentietests weergegeven die zullen worden toegepast op 
SFTP Elia, FTP ENTSOE en de CREG Reports.  

  

                                                           

 De Test Reports omvatten de validatietests tussen en binnen bestanden die de CREG uitvoert op de CREG Reports die door 
Elia worden meegedeeld. 
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  Stream 1 Stream 2 Stream 3 

Tijdspanne voor het 
uitvoeren van de 

validatietests 

Van dag D tot 
dag M+2+15D 

Van maand M+2+15D tot 
maand M+3+15D 

Van 05JAN2015 tot 
maand M+4+15D 

Testperiode 
Alle gegevens 

binnen de 
tijdspanne 

Alle gegevens binnen de 
tijdspanne 

Een willekeurige 
maand2 uit alle 

gegevens binnen de 
tijdspanne. Er wordt 
een interval van één 
week gelaten tussen 

twee tests op 
gegevens die 

betrekking hebben 
op dezelfde maand. 

Testfrequentie Dagelijks Maandelijks Dagelijks 

(*) Test van gegevens van 
de Cartografie op SFTP 

Elia? 
Ja Ja Ja 

(**) Test van gegevens 
van de Cartografie op FTP 

ENTSOE 
Ja Ja Ja 

(***) Test van gegevens 
van de Cartografie 

opgenomen in de CREG 
Reports/Test Reports 
m.b.t. transparantie 

Nee Ja Ja 

(***) Test van gegevens 
van de CREG Reports zoals 

beschreven in de Test 
Reports 

Nee Ja Nee 

 

De validatietests worden hieronder in detail beschreven. 

- De validatietests voor Stream 1 hebben betrekking op de gegevens van de Cartografie 
beschikbaar op SFTP Elia en FTP ENTSOE. Die validatietests worden elke dag van het jaar 
uitgevoerd tussen de gegevens van SFTP Elia en FTP ENTSOE. 

De CREG beschouwt een niet-gevalideerd gegeven als correct indien het aan alle volgende 
criteria voldoet: 

• Het is gedefinieerd en nauwkeurig (d.w.z. niet ontbrekend, in het juiste formaat en 
met inachtneming van de afrondingsregel zoals bepaald in het punt 
"Afrondingsregel" hieronder), op het gedefinieerde tijdstip t, d.w.z. tussen dag D 
waarop het is gedownload en de gegevens van dag M+2+15D die overeenkomt met 
de verzending van de laatste CREG Reports die aan de CREG werden doorgestuurd 
voor maand M. Om praktische redenen die verband houden met het uploaden van 
de gegevens van Elia door ENTSO-E wordt op deze gegevens een tolerantie van één 
uur toegepast: wanneer het gegeven wordt gedownload kunnen de gegevens van 
het uur voor het downloadtijdstip ontbreken in de gegevensreeksen van ENTSO-E 

                                                           

2 De continue uniforme wiskundige verdeling wordt toegepast om een willekeurige testmaand te selecteren
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of Elia. Wanneer de CREG bijvoorbeeld 's ochtends begint met het downloaden van 
de gegevens die het dichtst bij de reële tijd liggen tussen 9u00 en 9u59, worden de 
coherentietests op de gegevens van Elia-ENTSO-E uitgevoerd tot het tijdstip u-2, 
d.w.z. van 7u00 tot 7u59 op de dag waarop de gegevens worden gedownload; 

• Het is geslaagd voor de coherentietests. Aan de hand van deze tests wordt 
nagegaan of de waarde van het gegeven op SFTP Elia gelijk is aan de waarde van 
dezelfde gegeven op FTP ENTSOE door de hieronder beschreven afrondings- en 
afwijkingsregels te volgen. Indien het onmogelijk is om de gegevens op SFTP Elia en 
FTP ENTSOE rechtstreeks te vergelijken omdat de granulariteit van de gegevens 
anders is (bijv. de gegevens worden uitgedrukt in kwartuurformaat op FTP ENTSOE 
en in uurformaat op SFTP Elia, of de gegevens zijn beschikbaar per productie-
eenheid op SFTP Elia en de gegevens zijn voor alle eenheden samengevoegd op FTP 
ENTSOE), zal de CREG een door Elia meegedeelde omzettingsformule toepassen die 
het mogelijk maakt om de gegevens te vergelijken. Indien Elia voor één van de 
mogelijke validatietests geen omzettingsformule aan de CREG meedeelt, zal de 
CREG ervan uitgaan dat ze deze test niet kan uitvoeren en wordt er een fout voor 
deze test geregistreerd;  

• Het is gelijktijdig beschikbaar op SFTP Elia en FTP ENTSOE.  

- De validatietests voor Stream 2 worden maandelijks uitgevoerd en hebben betrekking op 
de gegevens die naar de CREG worden doorgestuurd (CREG Reports/Test Reports), de 
gegevens van de Cartografie op SFTP Elia en FTP ENTSOE. 

De CREG beschouwt een gevalideerd gegeven als correct indien het aan alle volgende 
criteria voldoet: 

• Het is gedefinieerd en nauwkeurig (d.w.z. niet ontbrekend, in het juiste formaat en 
met inachtneming van de afrondingsregel zoals bepaald in het punt 
'Afrondingsregel' hieronder) op het gedefinieerde tijdstip t: het betreft dus 
gegevens met betrekking tot maand M voor gegevens ontvangen in M+2+15D. De 
CREG verwacht bijvoorbeeld dat alle gegevens die Elia aan de CREG meedeelt met 
betrekking tot januari 2020 uiterlijk op 15 april 2020 naar haar worden 
doorgestuurd. 

• Het is geslaagd voor de coherentietests die de CREG heeft uitgevoerd: 

o Op de gegevens van de CREG Reports: de coherentietests komen overeen 
met alle tests die in de Test Reports worden beschreven; 

o Op de gegevens van de Cartografie aanwezig op SFTP Elia, FTP ENTSOE en 
eventueel in de CREG Reports/Test Reports: aan de hand van de 
coherentietests wordt nagegaan of de waarde van het gegeven op SFTP Elia 
gelijk is aan de waarde van dezelfde gegeven op FTP ENTSOE en eventueel 
aan de waarde van het gegeven in de CREG Reports, waarbij de hieronder 
beschreven afrondings- en afwijkingsregels worden gevolgd. Indien het 
onmogelijk is om de gegevens op SFTP Elia, FTP ENTSOE en/of in de CREG 
Reports rechtstreeks te vergelijken omdat de granulariteit van de gegevens 
anders is, zal de CREG een door Elia meegedeelde omzettingsformule 
toepassen die het mogelijk maakt om de gegevens te vergelijken. Indien Elia 
voor één van de mogelijke validatietests geen omzettingsformule aan de 
CREG meedeelt, zal de CREG ervan uitgaan dat ze deze test niet kan uitvoeren 
en wordt er een fout voor deze test geregistreerd. 
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De validatietests met inbegrip van de gegevens van de CREG Reports worden pas 
geactiveerd nadat de gegevens door Elia werden doorgestuurd. Een gegevensreeks die 
niet binnen de voorgeschreven termijn (M+2+15D) door Elia aan de CREG wordt 
meegedeeld, wordt voor de berekening van de stimulans als ontvangen beschouwd en er 
wordt voor deze test een fout geregistreerd. 

- De validatietests voor Stream 3 hebben betrekking op gegevens die dateren van vóór de 
laatste maand van rapporteringsgegevens die Elia naar de CREG heeft doorgestuurd. De 
tests worden dagelijks uitgevoerd op de gegevens van de Cartografie die aanwezig zijn op 
SFTP Elia, FTP ENTSOE en in de CREG Reports/Test Reports. 

De CREG beschouwt een historisch gegeven als correct indien het aan alle volgende 
criteria voldoet: 

• Het is gedefinieerd en nauwkeurig (d.w.z. niet ontbrekend, in het juiste formaat en 
met inachtneming van de afrondingsregel zoals bepaald in het punt 
'Afrondingsregel' hieronder) op het gedefinieerde tijdstip t, rekening houdend met 
het feit dat één gegevensmaand van de mogelijke historische gegevens dagelijks zal 
worden getest.  

• Het is geslaagd voor de coherentietests die de CREG heeft uitgevoerd. Aan de hand 
van deze tests wordt nagegaan of de waarde van het gegeven op SFTP Elia gelijk is 
aan de waarde van dezelfde gegeven op FTP ENTSOE en eventueel aan de waarde 
van het gegeven in de CREG Reports/Test Reports, waarbij de hieronder beschreven 
afrondings- en afwijkingsregels worden gevolgd. Indien het onmogelijk is om de 
gegevens op SFTP Elia, FTP ENTSOE en/of de CREG Reports rechtstreeks te 
vergelijken omdat de granulariteit van de gegevens anders is, zal de CREG een door 
Elia meegedeelde omzettingsformule toepassen die het mogelijk maakt om de 
gegevens te vergelijken. Indien Elia voor één van de mogelijke validatietests geen 
omzettingsformule aan de CREG meedeelt, zal de CREG ervan uitgaan dat ze deze 
test niet kan uitvoeren en wordt er een fout voor deze test geregistreerd;  

• Het is gelijktijdig aanwezig op SFTP Elia, FTP ENTSOE, en indien het gegeven ook is 
opgenomen in de Test Reports, in de CREG Reports. 

Afrondingsregel 

Momenteel hanteert het platform van ENTSO-E verschillende afrondingsregels voor volumes, 
afhankelijk van het gebruikte kanaal. Zo worden de gegevens die beschikbaar zijn via het 
weergavescherm, de datadownload en GUI afgerond op MW/MWh, terwijl de gegevens die 
beschikbaar zijn via FTP niet worden afgerond en twee decimalen na de komma vertonen. De weergave 
van de gegevens op de FTP van ENTSO-E kan tussen nu en het ogenblik dat de tool definitief in gebruik 
wordt genomen nog veranderen. Het zal dus nodig zijn om de afrondingsregel te bepalen om deze af 
te stemmen op die van ENTSO-E. 

Afwijkingsregel voor coherentietests 

Voor gegevens over elektriciteitsvolumes staat de CREG een afwijking toe van minder dan 15 kW(h), 
terwijl voor gegevens over elektriciteitsprijzen geen afwijking wordt toegestaan. Het is mogelijk dat 
deze regel aan de later gekozen afrondingsregels moet worden aangepast. 
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Mededeling van resultaten 

Op dag D deelt de CREG aan Elia de resultaten mee van de op dag D uitgevoerde tests, alsook de lijst 
van gegevens die als onjuist werden geïdentificeerd, in een formaat dat vooraf tussen Elia en de CREG 
werd overeengekomen. De resultaten worden volledig en eenmalig doorgestuurd met een dagelijkse 
frequentie voor Streams 1 en 3 en maandelijks voor Stream 2. Elia heeft het recht om de resultaten te 
controleren en te betwisten volgens een met de CREG overeengekomen procedure. 

Gegevens afhankelijk van externe bronnen buiten Elia 

Voor gegevens waarvoor Elia niet de Primary Data Owner is of waarvoor Elia afhankelijk is van externe 
bronnen, zal Elia door de CREG op de hoogte worden gebracht van inconsistenties die vanaf Stream 1 
worden vastgesteld en zal Elia, om dit gegeven uit het toepassingsveld van de stimulans uit te sluiten, 
moeten aantonen dat ten minste twee keer schriftelijk (kennisgevingsbrief en een herinnering) aan de 
gegevensverstrekker werd gevraagd om het onjuiste gegeven te corrigeren. Het schriftelijke antwoord 
van de gegevensverstrekker moet naar de CREG worden bezorgd. 

4.2.3.4. Berekening van de stimulans 

Voor alle Streams en om het vooraf door Elia geplande en aan de CREG meegedeelde IT-onderhoud 
mogelijk te maken, kan de CREG beslissen om geen validatietests uit te voeren gedurende een beperkt 
aantal periodes van onbeschikbaarheid als gevolg van dit onderhoud, waarvan de duur, zoals 
meegedeeld door Elia, eveneens beperkt moet zijn. Buiten de geplande onderhoudsperiodes zal de 
CREG deze dagelijkse tests uitvoeren tijdens een tussen de partijen overeengekomen tijdspanne. 

Voor Stream 1 wordt elke dag van het jaar het percentage juiste gegevens van de door de CREG 
gecontroleerde gegevens berekend. Voor het berekenen van de stimulans die gedeeltelijk evenredig 
is voor Stream 1 en gelet op de mogelijke fouten die verband houden met de gegevens die het dichtst 
bij de reële tijd liggen hanteert de CREG een methode: zo wordt elke dag van het jaar het aantal 
onjuiste en juiste gegevens voor alle gecontroleerde gegevensreeksen berekend om het percentage 
juiste gegevens te bepalen. Hieronder worden de percentages van het stimulansbedrag voor Stream 1 
gekoppeld aan het percentage juiste gegevens. 

% juiste gegevens % stimulans toegekend 

[0% - 90%[ 0 

[90% - 91%[ 10 

[91% - 92%[ 20 

[92% - 93%[ 30 

[93% - 94%[ 40 

[94% - 95%[ 50 

[95% - 96%[ 60 

[96% - 97%[ 70 

[97% - 98%[ 80 

[98% - 99%[ 90 

[99% -100% 100 

 

Een score van 90% of meer juiste gegevens per dag resulteert in een percentage groter dan nul voor 

het voor die dag toegekende gedeelte van de stimulans. Er valt dus iedere dag ofwel 1/365ste of 1/366ste 

van de stimulans voor Stream 1 te behalen. Stel bijvoorbeeld dat op dag D uit de controles van de CREG 
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blijkt dat 92% van de gegevens van Stream 1 juist zijn, dan zou Elia 30% van 1/365ste (of 1/366ste) van 

1/3 van het totale bedrag van de aan Stream 1 toegekende stimulans toegewezen krijgen. Het jaarlijks 

aan Elia toegekende bedrag is gelijk aan de som van de dagelijkse bedragen die voor het jaar Y in 

kwestie worden bekomen. 

Voor Stream 2 wordt een punt toegekend indien alle gegevens van alle datareeksen van Stream 2 voor 
de betreffende maand juist zijn en wordt er omgekeerd een score van nul toegekend als de CREG 
minstens één onjuist gegeven voor een gegevensitem van Stream 2 aantreft. Elia zal dus een score op 
een schaal van 12 behalen. Het maximumbedrag dat Elia kan ontvangen, is dus 12/12sten van het bedrag 
van de aan Stream 2 toegekende stimulans. Het minimumbedrag voor Stream 2 is dus gelijk aan "0" 
van het bedrag van de aan Stream 2 toegekende stimulans en de tussenbedragen worden verkregen 
door lineaire extrapolatie. Voor het jaar Y bijvoorbeeld, uitgaande van de veronderstelling dat Elia een 
score van 11/12 behaalt, zou Elia dus 11/12den van 1/3 van het totale bedrag van de aan Stream 2 
toegekende stimulans ontvangen. 

Voor Stream 3 wordt elke dag van het jaar een punt toegekend indien alle gegevensitems van Stream 
3 binnen de geselecteerde tijdspanne juist zijn. Omgekeerd wordt een score van nul toegekend als de 
CREG minstens één onjuist gegeven voor een gegevensitem van Stream 3 aantreft. Indien Elia in een 
schrikkeljaar een score van 326 voor Stream 3 behaalt, zou Elia 326/366sten van 1/3 van het totale 
bedrag van de aan Stream 3 toegekende stimulans ontvangen. 

Wanneer er geen fouten door de CREG worden vastgesteld of niet konden worden vastgesteld wegens 
een storing van de hardware of de softwareprogramma's die de controles uitvoeren zal de CREG 
daarom voor Streams 1 en 3 een score '1' voor die dag in het voordeel van Elia toekennen.  

4.3. STIMULANSEN TER BEVORDERING VAN DE INNOVATIE BEDOELD IN 
ARTIKEL 26 VAN DE TARIEFMETHODOLOGIE  

4.3.1. Stimulans ter bevordering van innovatie bedoeld in artikel 26 §1 van de 
tariefmethodologie 

4.3.1.1. Definitie 

Innoverend project: een project dat nieuwe kennis en tools aan Elia biedt waarvan de (toekomstige) 
toepassingen gekoppeld zijn aan één of meer van haar activiteiten en die Elia in staat stellen om op 
lange termijn een veilig, betrouwbaar en efficiënt net te ontwikkelen en in stand te houden. 

4.3.1.2. Rapportering en toekenning van de stimulans 

De rapportering van de kapitaalsubsidies voor innoverende projecten gebeurt ieder jaar in het kader 
van het jaarlijkse ex post tariefverslag. De verkregen kapitaalsubsidies moeten gekoppeld zijn aan 
innoverende projecten. Dit kenmerk moet op transparante en objectieve wijze blijken uit de 
beschrijving van de gesubsidieerde projecten en/of het besluit van de subsidiërende overheid. 

Het verkrijgen van die kapitaalsubsidies door de netbeheerder geeft recht op een stimulans van 
maximaal 20% van de kapitaalsubsidies die hij in de loop van het jaar heeft ontvangen. 
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Op basis van het ex post tariefverslag: 

- controleert de CREG het innoverende karakter van de projecten die kapitaalsubsidies 
hebben ontvangen; 

- gaat de CREG na of de eventuele voorwaardelijke/opschortende bepalingen van de 
subsidies worden nageleefd en of er geen terugbetaling van de subsidies wordt opgelegd. 
Indien er subsidies door de netbeheerder moeten worden terugbetaald, wordt het deel 
van de stimulans dat op dit subsidiebedrag betrekking heeft in mindering gebracht op zijn 
vergoeding voor het jaar waarin de terugbetaling plaatsvindt; 

- beslist de CREG over het bedrag van de stimulans dat Elia ontvangt in het kader van de 
jaarlijkse ex-post tariefbeslissingen. 

4.3.2. Stimulans ter bevordering van innovatie bedoeld in artikel 26 §2 van de 
tariefmethodologie 

4.3.2.1. Definities 

Onderzoeks- en ontwikkelingsplan: plan van de netbeheerder voor een volledige regulatoire periode, 
met inbegrip van een beschrijving van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die hij voor ieder 
activiteitendomein wil ondernemen tijdens de betrokken regulatoire periode. De beoogde 
activiteitendomeinen houden rechtstreeks verband met energietransitie, marktintegratie, public 
acceptance of efficiëntie van het netbeheer. Het plan bevat voor ieder activiteitendomein een 
beschrijving van de verwachte voordelen en een voorlopige planning en budget. Een in het 
onderzoeks- en ontwikkelingsplan opgenomen innovatieactiviteit kan in het ene jaar beginnen en in 
een ander jaar van de regulatoire periode eindigen.  

Innovatieactiviteit (of onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit): een activiteit die nieuwe kennis en tools 
aan Elia aanlevert waarvan de (toekomstige) toepassingen gekoppeld zijn aan één of meer van haar 
activiteiten en die Elia in staat stellen om op lange termijn een veilig, betrouwbaar en efficiënt net te 
ontwikkelen en in stand te houden. 

Operationele kosten voor innovatieactiviteit (of onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit): de 
operationele kosten die in de loop van het jaar worden gemaakt en die rechtstreeks verband houden 
met de innovatieactiviteiten, beperkt tot personeelskosten en de aankoop van externe diensten 
(advies en andere externe uitgaven in verband met het project). 

4.3.2.2. Rapportering en toekenning van de stimulans 

Elia neemt ieder jaar in het jaarlijkse ex post tariefverslag de werkelijk gemaakte operationele kosten 
voor de innoverende projecten en innovatieactiviteiten op waarvoor de stimulans wordt toegekend, 
evenals de werkelijke einddatum van iedere innovatieactiviteit. 

In het kader van de beslissing over het jaarlijkse ex post tariefverslag keurt de CREG de toekenning van 
de stimulans voor elk vooraf geselecteerd innoverend project al dan niet goed. De beslissingscriteria 
zijn als volgt:  

- naleving van de voorlopige planning. Overschrijdingen zijn toegestaan, mits ze naar 
behoren gemotiveerd worden; 
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- naleving van het budget.  De werkelijke operationele kosten van elke innovatieactiviteit 
die voor de berekening van de stimulans in aanmerking worden genomen, mogen het aan 
die activiteit toegewezen budget met niet meer dan 50% overschrijden; 

- het effectieve innoverende karakter van de uitgevoerde of lopende projecten. 

4.4. STIMULANS TER BEVORDERING VAN DE CONTINUÏTEIT VAN DE 
BEVOORRADING BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE 
TARIEFMETHODOLOGIE  

4.4.1. Average Interruption Time (AIT) 

4.4.1.1. 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; 

- 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. 
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4.4.1.2. Berekending 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 

4.4.1.2.1. Berekening van het onderbroken vermogen 

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

4.4.1.2.2. 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). 

4.4.1.3. 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 : 

• die 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; 
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• die 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 : 

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

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

• die 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 ; 

• 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. 

4.4.1.4. Rapportering aan de CREG 

4.4.1.4.1. 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. 

4.4.1.4.2. 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 
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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). 

4.4.1.5. 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. 

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/kWh3 

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

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

4.4.2. Beschikbaarheid van het Modular Offshore Grid (MOG)  

4.4.2.1. 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...). 
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4.4.2.2. 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.  

 

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

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
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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) : 

• per type klant (kolom) : 

o Energy Not Supplied ; 

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

• spanningsschommelingen ; 

• flicker ; 

• onevenwicht van de spanning ; 

• harmonische en interhamonische ; 

• onbepaald ; 

• divers. 
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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.  

 

 


