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REMARQUE PRÉALABLE 

Toute consultation est soumise aux dispositions du règlement d’ordre intérieur du comité de direction 
de la CREG. Ceci vaut également pour le traitement et la publication des observations reçues. Le  
règlement d’ordre intérieur ainsi que ses modifications ont été publiés au moniteur belge du 
14 décembre 2015 et du 12 janvier 2017. Vous trouverez ici plus d’informations ainsi que les liens vers 
ces publications. 

 

 

APERCU 

Objet : 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) fixe ci-après les objectifs à 
atteindre par Elia en 2019 dans le cadre de l’incitant à l’intégration du marché visé à l’article 24, § 1er, 
2) et § 3 de la méthodologie tarifaire.  

Modalités de la consultation : 

1) Période de consultation : 

Cette période de consultation compte 3 semaines et se termine le 06.12.2018 à 23.59 CET inclus. 

2) Mode de transmission des observations : 

- Par courriel à consult.658E57@creg.be et/ou 

- Par lettre au membre indiqué du Comité de direction de la CREG : 

CREG 
Monsieur Laurent JACQUET 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 BRUXELLES 

Si le répondant estime que sa réponse comporte des informations confidentielles, ces informations 
doivent être indiquées précisément et sans ambiguïté dans la réponse comme étant confidentielles. 
En outre, cette réponse doit stipuler les raisons de la confidentialité et l'éventuel désavantage ou 
préjudice que pourrait subir le répondant si ces informations confidentielles étaient malgré tout 
publiées. Si le répondant (autre qu’une personne physique) estime avoir une raison valable pour que 
son nom ne soit pas divulgué, il le motive dans sa réponse.  

3) Personne de contact et/ou coordonnées de contact pour tous renseignements : 

Brice Libert, +32 2 289 76 11, consult.658E57@creg.be 

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous
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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) fixe ci-après les objectifs à 
atteindre par Elia en 2019 dans le cadre de l’incitant à l’intégration du marché visé à l’article 24, § 1er,2) 
et § 3 de la Méthodologie Tarifaire. 

Outre l’introduction, ce projet de décision s'articule autour de cinq chapitres. Le premier chapitre 
comporte la description du cadre juridique dans lequel intervient le présent projet de décision. Les 
antécédents pertinents ainsi que la consultation publique réalisée sont exposés dans, respectivement, 
les deuxième et troisième chapitres. Le quatrième chapitre reprend l’analyse de la CREG et le 
cinquième chapitre reprend le projet de décision de la CREG concernant les objectifs à atteindre par 
Elia en 2019.  

Le présent projet décision a été approuvé par le Comité de direction de la CREG le 8 novembre 2018. 

1. CADRE LEGAL  

L’article 24, § 1er, 2) et § 3 de l’Arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 de la CREG du 18 décembre 2014 fixant 
la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une 
fonction de transport (ci-après : la méthodologie tarifaire) dispose ce qui suit :  

« §1er. La promotion de l’intégration du marché par le gestionnaire de réseau donne lieu à 
l’octroi de trois incitants : 

(…) 

2) l’allocation au gestionnaire de réseau d’un montant pour l’augmentation mesurée de la 
capacité d’interconnexion mise à disposition dans la zone de réglage belge, déterminé par 
une méthode de calcul convenue entre la CREG et le gestionnaire de réseau basée sur un ou 
plusieurs niveaux de référence prédéterminés et sur les jours durant lesquels la zone de 
réglage belge a été importatrice nette du courant électrique (voir §3) ; 

(…) 

§3. Les dispositions suivantes s’appliquent au deuxième incitant visé au §1, 2) ; 

1) le montant annuel maximal de cet incitant s’élève à 6.000.000,00 EUR ; 

(…) 

3) en concertation avec le gestionnaire de réseau, la CREG établit chaque année les valeurs 
de référence pour la capacité visée par l’incitant. Dans ce cadre, il est tenu compte, entre 
autres, de la réalisation des investissements qui ont pour effet d’augmenter cette capacité » 

L’article 23 de la méthodologie tarifaire précise notamment que :  

« […] Sans préjudice des dispositions de l’Art 24 à l’Art 28, la CREG définit d’un commun 
accord avec le gestionnaire de réseau les rubriques et/ou les projets sur lesquels porte cette 
régulation incitative. Les modalités finales de détermination des incitants, notamment leur 
durée, mode de calcul, modes de contrôle, etc., sont fixées dans ce même accord. Cet accord 
est conclu entre la CREG et le gestionnaire de réseau avant l’introduction de la proposition 
tarifaire et est publié sur le site web de la CREG. Le cas échéant, la suite qu’y donne la CREG 
est reprise dans la décision tarifaire publiée. » 
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En application de l’article 23 de la méthodologie tarifaire, la CREG a conclu avec Elia, le 25 juin 2015, 
un « accord sur les modalités de la régulation incitative applicable à Elia pour la période 2016-2019 » 
(ci-après : l’accord du 25 juin 2015)1. Concernant l’incitant précité, cet accord précise notamment :  

i. la méthode de calcul de l’indicateur utilisé; 

ii. que pour l’année 2016, le lien entre l’indicateur et le montant de l’incitant est défini 
comme suit : le montant de l’incitant est de 0 € si l’indicateur calculé conformément à la 
méthode visée au point i. est inférieur ou égal à 3.800 MW (= la valeur de référence 
minimale) et est de 6.000.000,00 € si l’indicateur calculé est supérieur ou égal à 4.400 MW 
(= la valeur de référence maximale). Pour les valeurs de performances intermédiaires 
(cf. entre 3.800 et 4.400 MW), le montant de l’incitant est obtenu par extrapolation 
linéaire. 

iii. pour les années 2017 à 2019, la CREG fixera ultérieurement le lien entre l’indicateur et le 
montant de l’incitant après concertation avec Elia.  

 

2. ANTECEDENTS 

Dans sa décision 658E/39 du 22 décembre 2016, la CREG a décidé d’augmenter les objectifs à atteindre 
par Elia. Ainsi, le montant de l’incitant pour l’année 2017 est de 0 € si l’indicateur calculé est inférieur 
ou égal à 4.100 MW et est de 6.000.000,00 € si l’indicateur calculé est supérieur ou égal à 4.700 MW. 
Pour les valeurs de performances intermédiaires (cf. entre 4.100 et 4.700 MW), le montant de l’incitant 
est obtenu par extrapolation linéaire. 

Dans sa décision 658E/46 du 21 décembre 2017, par rapport aux objectifs fixés pour l’année 2017, la 
CREG a décidé de maintenir inchangés les objectifs à atteindre par Elia pour l’année 2018. 

Le tableau ci-dessous résume les objectifs fixés pour les années 2016 à 2018. 

 

Afin de fixer les valeurs de référence pour l’année 2019, la CREG a  demandé à Elia de lui fournir avant 

le 31 août 2018 un rapport analysant les résultats obtenus au cours du premier semestre 2018 pour 

l’octroi de cet incitant. Ce rapport doit au minimum comprendre les éléments suivants :   

- une série temporelle reprenant les valeurs réalisées de l’indicateur ; 

- un aperçu des facteurs limitatifs, y compris (si d’application) :  

• la valeur des “external constraints” ; 

• les CBCOs internes ; 

• les CBCOs cross-border ; 

                                                           

1 http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeFR.pdf  

0 MEUR 1 MEUR 2 MEUR 3 MEUR 4 MEUR 5 MEUR 6 MEUR

2016 3.800 MW 3.900 MW 4.000 MW 4.100 MW 4.200 MW 4.300 MW 4.400 MW

2017 4.100 MW 4.200 MW 4.300 MW 4.400 MW 4.500 MW 4.600 MW 4.700 MW

2018 4.100 MW 4.200 MW 4.300 MW 4.400 MW 4.500 MW 4.600 MW 4.700 MW

http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeFR.pdf
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• les CBCOs externes ; 

• les coupures ; 

- un aperçu de la répartition des market corners:  

• pour le max BE import ; 

• pour le BE import effectif ; 

- un aperçu des principales actions entreprises par Elia (au niveau de la méthodologie, de 
la coordination, des opérations, des investissements, …) pour diminuer l’impact de ces 
facteurs limitatifs: 

• au niveau interne ; 

• au niveau régional ; 

Cet aperçu peut se limiter aux facteurs qui ont un impact limitatif sur les imports effectifs 
(dans le likely market corner).  

- un aperçu des moments auxquels d’un point de vue théorique un conflit peut apparaître 
entre la maximalisation des imports effectifs et une maximalisation de l’indicateur. 

Par courrier daté du 30 août 2018, Elia a communiqué à la CREG son analyse des résultats obtenus au 
cours du premier semestre 2018 pour l’octroi de cet incitant. Une version non-confidentielle de cette 
analyse est reprise en annexe au présent projet de décision. 

Le 25  octobre 2018, une réunion de concertation s’est tenue entre des représentants de la CREG et 
des représentants d’Elia. Lors de cette réunion, les représentants de la CREG ont demandé à Elia de 
fournir une démonstration que la mise en service de NEMOLINK n’aura aucun impact sur le montant 
de l’indicateur en 2019. Cette démonstration doit aborder l’impact de NEMOLINK sur la limite d’import 
pour assurer la stabilité de la tension ainsi que la synchronicité du fonctionnement de NEMOLINK et 
des coupures prévues sur le réseau pour l’installation de la technologie HTLS sur l’axe Mercator-France. 

Le 26 octobre 2018 , Elia a communiqué à la CREG un rapport tarifaire intermédiaire « sur le calcul de 
la performance en vue de l’attribution d’incitants » qui reprend notamment les résultats obtenus par 
Elia au cours des trois premiers trimestres 2018 pour l’octroi de cet incitant, ainsi qu’une estimation 
des résultats qui seront obtenus sur la totalité de l’année 2018. 

3. CONSULTATION PUBLIQUE 

Conformément à son Règlement d’Ordre Intérieur, la CREG soumet le projet de décision, accompagné 
de tous les documents utiles, à une consultation publique durant une période de 3 semaines. 
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4. ANALYSE  

4.1. LES RESULTATS OBTENUS EN 2016 ET 2017 

La valeur de l’indicateur mesurée au cours de l’année 2016 a été de 4.288 MW et de 4.337 MW pour 
l’année 2017. 

4.2. LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2018 

La valeur de l’indicateur attendue par Elia au cours de l’année 2018 est de 4.826 MW. 

Comme visualisable sur la base du graphique repris ci-dessous, la CREG constate que, par rapport au 
niveau observé en 2017, la valeur mensuelle de l’indicateur observée entre juin et septembre 2018 est 
entre +811 et +1.233 MW supérieure à la valeur mensuelle de l’indicateur observée entre juin et 
septembre 2017. 

Cette importante augmentation de la valeur mensuelle de l’indicateur trouve son origine dans une 
augmentation de la limite d’importation introduite par Elia dans le flow based market coupling afin de 
garantir la stabilité dynamique de son réseau. Suite à la réalisation d’études par Elia et à la modification 
de certains de ses processus internes, cette limite qui était de 4.500 MW avant juin 2018 a été 
augmentée par Elia à 5.500 MW à partir de juin 2018. 
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4.3. CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES 

4.3.1. Le maintien de la limite d’importation à minimum 5.500 MW en 2019 

Bien qu’Elia estime que cette limite d’importation n’est pas susceptible d’augmenter au cours de 
l’année 2019, la CREG constate qu’Elia ne conteste pas le maintien de la limite d’importation pour 
assurer la stabilité de la tension à 5.500 MW au cours de l’année 2019. 

En extrapolant à l’année 2019 la valeur de l’indicateur observée au cours du troisième quadrimestre 
de l’année 2018 (cf. 5.294 MW) et celle attendue selon Elia au cours du quatrième quadrimestre de 
l’année 2018 (cf. 5.200 MW), la CREG estime qu’en situation business as usual Elia devrait 
raisonnablement être en mesure d’atteindre une valeur de l’indicateur de 5.246 MW au cours de 
l’année 2019. 

Dans la mesure où cette estimation est pour moitié basée sur des projections formulées par Elia, la  
CREG souligne que le résultat de ce calcul doit nécessairement être considéré comme une estimation 
prudente. 

4.3.2. L’impact de la mise en service de NEMOLINK en 2019 

Selon Elia, la mise en service de NEMOLINK n’aura aucun impact sur le montant de l’indicateur en 2019. 
Lors de la réunion du 25 octobre 2018, les représentants de la CREG ont demandé à Elia de démontrer 
ce postulat :   

i. en détaillant leur calcul démontrant que l’impact de NEMOLINK sur la limite d’import pour 
assurer la stabilité de la tension est nul (ou quasi nul); et  

ii. en démontrant la synchronicité du fonctionnement de NEMOLINK et des coupures 
prévues en 2019 sur le réseau pour l’installation de la technologie HTLS sur l’axe 
Mercator-France.  

Au moment de la rédaction du présent projet de décision, la CREG n’avait pas reçu cette démonstration 
d’Elia. 

4.3.3. La nécessité d’inciter Elia en fin d’année 

La CREG est soucieuse qu’Elia aie en toutes circonstances un incitant financier à mettre à la disposition 
du marché le maximum des capacités de transport disponibles.  

Dans sa décision du 22 décembre 2016, et bien que cela n’avait pas encore été constaté sur la base 
des données disponibles à ce moment, la CREG avait souligné qu’il existait une probabilité significative 
qu’Elia dépasse à l’avenir la valeur de 4.400 MW et n’aie plus un incitant financier à mettre à la 
disposition du marché le maximum des capacités disponibles notamment au cours des dernières 
semaines de l’année. Ainsi, à supposer que l’objectif maximal fût fixé à seulement 4.400 MW, que 
l’indicateur fût de 4.500 MW sur les onze premiers mois de l’année et que le pourcentage d’heures 
d’import au cours des onze premiers mois de l’année fût égal à celui observé au cours du dernier mois 
de l’année, alors Elia aurait pu se contenter d’un indicateur de 3.300 MW au cours du dernier mois de 
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l’année afin de quand même bénéficier du montant maximal de l’incitant2. Vu la nécessité de disposer 
d’un maximum de capacité d’importation durant la période hivernale pour contribuer à la sécurité 
d’approvisionnement, la CREG avait estimé qu’un tel constat n’était pas acceptable. 

 Vu les difficultés actuellement rencontrées au niveau de la sécurité d’approvisionnement, la CREG est 
d’avis que la nécessité d’inciter Elia en fin d’année reste  critique dans le cadre du présent projet de 
décision.  

Le niveau des valeurs de référence en terme de capacité d’import qui déterminent le montant de 
l’incitant attribué à Elia en 2019 doit donc être suffisamment élevé pour garantir qu’Elia aie un incitant 
financier à mettre à la disposition du marché le maximum des capacités de transport disponibles 
durant la fin de l’année 2019. 

4.4. CONCLUSION 

Pour les raisons qui précèdent, la CREG estime que, pour 2019 , il est nécessaire d’augmenter 
sensiblement les valeurs de référence en terme de capacité d’import qui déterminent le montant de 
l’incitant attribué à Elia. 

5. PROJET DE DECISION  

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en particulier les articles 12 
et 23 ; 

Vu l’Arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 de la CREG du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie tarifaire 
pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une fonction de transport, en 
particulier l’article 24, §1er, 2) et §3 ; 

Vu « l’Accord sur les modalités de la régulation incitative applicable à Elia pour la période 2016-2019 » 
conclu par la CREG et Elia le 25 juin 2015 ; 

Vu l’analyse d’Elia du 30 août 2018 qui reprend les résultats obtenus au cours du premier semestre 
2017 pour l’octroi de cet incitant ; 

Vu l’analyse de la CREG qui précède ; 

  

                                                           

2 4.400 MW = 11/12 * 4.500 MW + 1/12 * 3.300 MW 
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La CREG décide que le montant de l’incitant pour l’année 2019 est de 0 € si l’indicateur calculé est 
inférieur ou égal à 5.300 MW et est de 6.000.000,00 € si l’indicateur calculé est supérieur ou égal à 
5.900 MW. Pour les valeurs de performances intermédiaires (cf. entre 5.300 et 5.900 MW), le montant 
de l’incitant est obtenu par extrapolation linéaire. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Analyse communiquée par Elia le 30 août 2018 
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1 INLEIDING 

Als onderdeel van de “incentive regulation” werd voor de tariefperiode 2016-2019 een incentive voor Elia 

ingevoerd op de Belgische Max Import. Deze getalwaarde is een resultaat van de Day-Ahead Flow-Based 

marktkoppeling en geeft de maximaal haalbare import voor België weer voor een bepaalde dag en uur. 

Voor de berekening van de incentive wordt de gemiddelde waarde over een periode van één jaar bepaald, 

hierbij enkel deze uren in rekening brengend waarbij België effectief een import-positie had na de Day-Ahead 

clearing. Voor het jaar 2018 werd het objectief vastgelegd in de vork 4100-4700 MW waarbij een bedrag tussen 

0 en 6 miljoen € behaald kan worden. 

 

BE Max Import incentive 2018 

6 M€  -4700 MW 

5 M€ -4600 MW 

4 M€  -4500 MW 

3 M€ -4400 MW 

2 M€ -4300 MW 

1 M€ -4200 MW 

0 M€ -4100 MW 

 

Het oogmerk van dit document is een zicht geven op de resultaten voor het eerste semester van 2018, het 

aangeven van enkele verklarende factoren ter interpretatie van deze resultaten, en een vooruitblik te geven op 

de verwachtingen voor het tweede semester.  

1.1. BE MAX IMPORT - TERMINOLOGIE 

Wanneer men spreekt over de Belgische Max Import is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de 

gebruikte terminologie. Omdat dit een verder inzicht geeft in de factoren die het uiteindelijke resultaat qua 

maximale importcapaciteit van België bepalen wordt deze terminologie kort beschreven in dit inleidende 

hoofdstuk. 

 

Figuur 1: Schematische weergave bepalende factoren voor Belgische Max Import 

Zoals schematisch weergegeven in Figuur 1 kunnen er drie factoren onderscheiden worden die uiteindelijk de 

Belgische Max Import uur per uur zullen bepalen. Elk van deze factoren hebben afzonderlijk een belangrijke 

invloed op de BE Max Import, maar moeten steeds in combinatie beschouwd worden om een volledig beeld te 

krijgen. Uiteindelijk zal namelijk elk van deze factoren een maximale waarde bepalen, en zal – uur per uur – de 

laagste van deze drie limieten de uiteindelijke BE Max Import bepalen. 

mailto:4M@
mailto:4M@
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De BE stabiliteitslimiet geeft de limietwaarde weer op de totaal toelaatbare import voor België die voortvloeit 

uit de noodzaak om voldoende middelen (bijvoorbeeld draaiende conventionele productie-eenheden) op het 

Belgische grondgebied te verzekeren, teneinde de dynamische stabiliteit en het beheer van de spanningen te 

kunnen garanderen. 

Daarnaast geven de BE statische
1
 stroomlimieten de limietwaarden weer bepaald door de technische 

stroomlimieten van de Belgische netelementen. Hierbij worden steeds het N-1 principe, eventuele ongelijke 

stroomverdelingen over parallelle paden, onzekerheden verbonden aan gemaakte inschattingen alsook 

eventuele andere invloeden in rekening gebracht. 

Wat betreft de externe factoren kunnen deze – net zoals de Belgische limieten – ook voortvloeien uit twee 

types van limieten: globale import- en exportlimieten enerzijds en statische stroomlimieten anderzijds. Ook al 

bevinden de betreffende netelementen zich buiten het Belgische grondgebied, toch kunnen deze in bepaalde 

omstandigheden een limiterende factor zijn in de uiteindelijke Belgische Max Import. 

Naast deze limieten wat betreft de beschikbare interconnectie-capaciteit hangt het uiteindelijke gerealiseerde 

importniveau voor de Belgische biedzone ook af van de beschikbare energie op de markt (of met andere 

woorden van de orderboeken ingediend door de marktpartijen in de verschillende hubs).  

                                                                 

1
 De term “statisch” wordt hier gebruikt ter aanduiding van het statische gedrag van het systeem (in 

tegenstelling tot de dynamische stabiliteit van het systeem). Hierbij wordt geen indicatie gegeven van het al 
dan niet constant zijn in de tijd van deze stroomlimieten. 



Max Import incentive: rapport 1
ste

 semester 2018  

 

 
 

4 
 

2 MANAGEMENT SUMMARY 

Tot en met eind juni werd een gemiddelde Belgische Max Import van 4489 MW
2
 bereikt. Wanneer de 

vergelijking met 2017 gemaakt wordt (waarde voor het eerste semester was toen 4344 MW), ligt de behaalde 

gemiddelde Belgische Max Import in de eerste zes maanden van 2018 gevoelig hoger dan deze in 2017. 

De belangrijkste redenen voor de hogere importmogelijkheid van de Belgische biedzone zijn 

- Implementatie van bijkomende capaciteiten en bijkomende installaties van “dynamic line rating” door 

Elia en de collega TSOs in West-Europa. 

- In dienst name van het mechanisme “MinRAM” waarbij, op enkele uitzonderingen na, op alle 

netwerkelementen minstens 20% van de capaciteit gereserveerd wordt voor de mark, vooral dankzij 

de inspanningen die Elia leverde om haar collega TSOs te overtuigen van de noodzaak van dit 

mechanisme 

- De verhoging van de stabiliteitslimiet van de Belgische biedzone van 4500 naar 5500 MW import in 

Juni 

Naast de redenen die de verhoging van de maximale import van België verklaren zijn er nog steeds elementen 

die een limiet betekenen voor de import: 

 Het effect van snijdingen (noodzakelijk voor onderhoud en investeringsprojecten) heeft een zichtbaar 

negatieve invloed op de Max Import; 

 Het economisch optimum voor de CWE zone dat niet op ieder moment overeen stemt met een 

maximalisering van de Belgische import. Ook op dagen waar België netto importeert heeft de markt 

niet noodzakelijk baat bij een Flow-Based domein dat de Belgische importcapaciteit maximaliseert, 

maar kan het optimaliseren van andere uitwisselingen, met een negatieve impact op de maximale 

Belgische import, meer bijdragen aan de globale welvaart. 

 In de huidige context zijn de Power Shifts die nodig zijn om een Max Import te bereiken vaak 

onrealistisch, hetgeen tot beperkingen leidt die totaal niet meer representatief zijn; 

 Ook buitenlandse Critical Branches (waarop Elia geen rechtstreekse invloed heeft) beperken de 

Belgische Max Import; 

 Een eventuele verlaging van lange termijn capaciteiten op CWE grenzen (niet enkel BE-NL en/of BE-FR) 

kan, omwille van het mechanisme van inclusie van deze lange termijn capaciteiten (“LTA inclusion”), 

een negatieve invloed hebben op de Belgische Max Import. 

  

                                                                 

2
 Voor deze getalwaarde werden zoals voorzien voor het incentive enkel de uren in rekening gebracht waarin 

België – na de Day-Ahead marktkoppeling – globaal gezien importeerde. 
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3 ANALYSE VAN DE MAX IMPORT RESULTATEN JANUARI – JUNI 2018 

Over het eerste semester van 2018 (januari tot en met juni) werd gemiddeld gezien een Max Import van 

4479 MW bereikt wanneer alle uren in rekening gebracht worden, en een gemiddelde van 4489 MW enkel over 

de importerende uren. 

Figuur 3 geeft een gedetailleerde weergave uur per uur van de bereikte Max Import. Op te merken valt dat er 

in de maanden januari-februari-maart quasi geen impacterende snijdingen op het Elia-net ingepland werden 

om de Max Import maximaal te kunnen vrijwaren. Desalniettemin vallen er toch regelmatig beperkingen van de 

BE Max Import lager dan de BE stabiliteitslimiet op te merken. 

In de maanden april-mei-juni echter vonden er een groot aantal snijdingen op het Elia-net plaats om de 

geplande onderhouds- en infrastructuurwerken te kunnen realiseren. Zoals uit Figuur 2 opgemerkt kan worden 

heeft dit geen weerslag gehad op de BE Max Import. Dit is vooral te verklaren door de invoering van de 

Minimale RAM van 20% op alle begrenzende lijnen en de verhoging van de stabiliteitslimiet van 4500 MW naar 

5500 MW. 

De invoering van de Minimale RAM heeft echter wel ertoe geleid dat er vaker actie moest genomen worden in 

real-time om congesties veroorzaakt door hogere marktactiviteit op te lossen. Gedurende Q2 werden deze 

congesties opgelost door een grotere coördinatie met de naburige TSOs voor het nemen van een grotere 

hoeveelheid stappen op de dwarsregeltransformatoren. 

In het onderste gedeelte van Figuur 2 wordt ook het percentage van de uren weergegeven waarbij de finale 

Day-Ahead netto positie van België importerend was. Na een eerste trimester waarbij dit percentage 

schommelt rond 90%, verhoogt dit tot 100% in april, mei en juni.  
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Figuur 2: BE Max Import en representativiteit: overzicht per maand. 
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Figuur 3: overzicht BE Max Import per uur. 
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3.1 OVERZICHT IMPACTERENDE SNIJDINGEN 

In deze paragraaf wordt per maand een overzicht van de snijdingen gegeven die mogelijk een significante 

impact op het Flow Based-domein bij Belgische Max Import kunnen hebben. De eerste drie maanden van 2017 

kunnen beschouwd worden als een quasi volledig net voor wat de BE Max Import betreft: er zijn weinig 

snijdingen met een significante impact op de Max Import. Vanaf april vonden ten gevolge van belangrijke 

investeringen in het net een aantal impacterende snijdingen plaats die geleid hebben tot belangrijke reducties 

van de Max Import. Telkens wordt ook een zeer ruwe inschatting gegeven van de impact op de Max Import 

door de gemiddelde gerealiseerde Max Import tijdens de snijdingen te vergelijken met de globale gemiddelde 

Max Import tijdens de eerste drie maanden van het jaar. 

3.1.1 JANUARI 

 

 Beperkt aantal snijdingen met impact op Max Import. 

3.1.2 FEBRUARI 

 

 Beperkt aantal snijdingen met impact op Max Import. 
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3.1.3 MAART 

 

 Snijding 380.21 Massenhoven – Meerhout: beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.25 Doel – Zandvliet : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.80 Avelgem – Avelin : beperkte impact op Max Import  

3.1.4 APRIL 

 

 Snijding 380.25 Doel – Zandvliet : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.32 Courcelles – Gramme : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.56 Champion – Courcelles: beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.73 Horta – Mercator : beperkte impact op Max Import;  
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3.1.5 MEI 

 

 Snijding 380.25 Doel – Zandvliet : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.26 Doel – Zandvliet : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.30 Borssele – Zandvliet : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.32 Courcelles – Gramme : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.36 Mercator – Bruegel : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.56 Champion – Courcelles: beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.73 Horta – Mercator : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding DRT1 Zandvliet : impact op Max Import 

(Max Import gemiddeld 4363 MW – 119 MW reductie); 

 Snijding DRT2 Zandvliet : impact op Max Import 

(Max Import gemiddeld 4363 MW – 119 MW reductie); 

3.1.6 JUNI 

 

 Snijding 380.26 Doel – Zandvliet : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.35 Mercator – Bruegel : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.36 Mercator – Bruegel : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.73 Horta – Mercator : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding 380.91 Lixhe – Van Eyck : beperkte impact op Max Import; 

 Snijding DRT1 Zandvliet : impact op Max Import 

(Max Import gemiddeld 4363 MW – 119 MW reductie); 
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3.2 IMPACT SNIJDINGEN OP BE MAX IMPORT 

Figuur 4 geeft de monotone curve van de bereikte Max Import weer voor het eerste en tweede trimester. Zoals 

hierboven aangehaald kunnen de eerste drie maanden beschouwd worden als een situatie met een quasi 

volledig net voor wat betreft de Max Import; er werden geen sterk impacterende snijdingen op het 380 kV net 

gepland om de importcapaciteiten tijdens de winterperiode maximaal te vrijwaren. 

Om de investeringsportefeuille te realiseren vonden echter vanaf april belangrijke snijdingen in het Belgische 

380kV netwerk plaats. Deze hadden echter slechts een beperkte invloed op de Max Import zoals aangegeven in 

het detailoverzicht van de snijdingen. De redenen waarom de Max Import zeer hoog bleef tijdens deze 

snijdingen worden aangegeven onder punten 3.6 en 3.7. 

In de eerste drie maanden werd een gemiddelde Max Import bereikt van:  

 alle uren: 4369 MW; 

 enkel importerende uren: 4381 MW. 

 Beperking van de maximale import is voor 90 % door de stabiliteitslimiet en verder vooral door 

buitenlandse lijnen 

In de volgende twee maanden werd een gemiddelde Max Import bereikt van: 

 alle uren: 4448 MW; 

 enkel importerende uren: 4448 MW. 

 Beperking van de maximale import is voor 90 % door de stabiliteitslimiet en verder vooral door 

Belgische lijnen 

In de laatste maand werd een gemiddelde Max Import bereikt van: 

 alle uren: 4875 MW; 

 enkel importerende uren: 4875 MW. 

 Beperking van de maximale import is voor 15 % door de stabiliteitslimiet en verder vooral door 

Belgische lijnen 

 

Figuur 4: monotone curve van de Belgische Max Import. 
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3.3 BEPERKENDE NETELEMENTEN  

In het driedimensionale Flow-Based domein wordt de BE Max Import steeds door 3 Critical Branches begrensd 

(in het geval dat de Belgische stabiliteitslimiet niet wordt bereikt). Eénzelfde Critical Branch kan bij meerdere 

Critical Outages (“N-1’s”) beperkend zijn, en dus meermaals voorkomen als begrenzend voor één bepaald uur. 

Figuur 5 geeft weer in hoeveel procent van de uren een bepaalde Critical Branch beperkend was voor de 

Belgische Max Import
3
. De uren waarin de Belgische stabiliteitslimiet bereikt werd zijn uitgesloten aangezien in 

die gevallen geen unieke combinatie van 3 beperkende Critical Branches bepaald kan worden.  

Voor het eerste trimester (januari – maart) is in totaal over alle uren heen meer dan 85% van de limiterende 

Critical Branches een element buiten België (ter vergelijking: voor Q1 2017 was dit 57%). Dit betekent dat, 

zonder snijdingen en wanneer de Belgische stabiliteitslimiet niet beperkend is, de impact die Elia zou kunnen 

uitoefenen op de maximale import beperkt is. Echter is het vooral op de momenten dat buitenlands lijnen 

beperkend worden, dat ook de maximale import sterk reduceert, dus de impact die Elia kan hebben blijft 

hierdoor nog steeds beperkt. Dit effect is getoond op Figuur , deze grafiek bevat alle limiterende Critical 

Branches in geval van een Max Import resultaat kleiner dan 3500MW, meer dan 97% van deze Critical Branches 

zijn buiten België.  

 

Figuur 5: Critical Branches die vaakst limiterend zijn (in %) voor de Belgische Max Import tijdens het eerste trimester (januari – maart). 

                                                                 

3
 Aangezien er per uur 3 Critical Branches het Flow-Based domein limiteren in het punt waar de Max Import het 

grootst is, sommeren de percentages in totaal tot 300%. 
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Figuur 6 : Critical Branches die vaakst limiterend zijn (in %) voor de Belgische Max Import (als Max Import sterk beperkt is) tijdens het 

eerste trimester (januari – maart) 

Voor het tweede trimester (april - juni) zien we een heel andere trend (figuur 7). Na de invoering van de 

minimale RAM van 20% op alle kritieke netwerkelementen in flow based is de frequentiegraad van de Belgische 

lijnen die beperkend zijn op de maximale import sterk toegenomen. 

Tijdens het tweede trimester zijn de beperkende lijnen voor 66 % binnen België (tegen 15 % voor het eerste 

trimester) en ook de sterke beperkingen van de maximale import zijn vaker te wijten aan Belgische lijnen. De 

invoering van de minimale RAM van 20% heeft er namelijk vooral voor gezorgd dat de buitenlandse lijnen die 

door een zeer kleine RAM, veel kleiner dan 20%, vaak de maximale import beperkten nu niet meer beperkend 

zijn 
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Figuur 7: Critical Branches die vaakst limiterend zijn (in %) voor de Belgische Max Import tijdens het tweede trimester (april – juni). 

3.4 EFFICIENTIE VAN DE MARKTRICHTING 

Het economisch optimum voor de CWE zone stemt zeer vaak niet overeen stemt met een maximalisering van 

de Belgische import. Ook op dagen waar België netto importeert heeft de markt niet noodzakelijk baat bij een 

Flow-Based domein dat de Belgische importcapaciteit maximaliseert, maar kan het optimaliseren van andere 

uitwisselingen, met een negatieve impact op de maximale Belgische import, meer bijdragen aan de globale 

welvaart. 

De figuur hieronder toont de marktrichtingen zoals ze gerealiseerd werden op de day-ahead markt na de 

economische optimalisatie door de beurzen, en de marktrichting die nodig is voor de maximalisering van de 

Belgische import. 

De marktrichtingen zijn aangegeven onderaan (Groen = Max Export; Rood = Max Import; Blauw = rondom 0).  
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Figuur 8: marktrichtingen van de marktkoppeling (rood) en van de maximale BE import (groen) 

Deze figuur toont duidelijk dat een maximalisering van de Belgische import vaak sterk afwijkt van de 

economische optimalisatie van de CWE regio.  

Minder dan 5% van de tijd is er dezelfde marktrichting voor zowel de marktkoppeling als de maximale import.  

De marktrichting die het vaakst voorkomt voor de maximale import (60%) komt slechts uitzonderlijk voor bij de 

marktkoppeling (2%) 

De vijf meest voorkomende marktrichtingen van de marktkoppeling (80%) komen slechts zelden voor bij de 

berekening van de maximale import (16%) 

Dit alles betekent dat de berekening van de maximale import zeer sterk afwijkt van het economische optimum 

van de CWE regio en dat in de huidige context de Power Shifts die nodig zijn om een Max Import te bereiken 

vaak onrealistisch zijn, hetgeen tot beperkingen leidt die totaal niet meer representatief zijn. Zo mogen we 

stellen op basis van bovenstaande figuur dat een optimalisatie van de maximale import van België voor het 

merendeel van de tijd conflicteert met de optimalisatie van de marktkoppeling die de meest efficiëntie import 

bepaalt rekening houdend met de economische optimalisatie van de CWE regio.  

3.5 LTA INCLUSIES 

Het principe van LTA-inclusie zorgt ervoor dat de lange termijn allocaties altijd binnen het finale Flow-Based 

domein vallen. Dit heeft een positieve impact op het domein, maar dit betekent ook dat indien lange termijn 

capaciteiten op grenzen buiten België verlaagd zou worden, dit een significante impact op zowel het Flow-

Based domein in het algemeen als op de Belgische Max Import kan en zal hebben. 
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Figuur 9 geeft het procentuele aantal uren weer waarbij LTA inclusies plaatsvonden op limiterende Critical 

Branches. Hierbij werden enkel uren weerhouden waarbij de Belgische stabiliteitslimiet niet bereikt werd, 

aangezien bij bereiken van deze stabiliteitslimiet de drie limiterende Critical Branches niet steeds uniek bepaald 

kunnen worden. 

In 19% van de uren waarin de Belgische stabiliteitslimiet niet bereikt werd, werd de Belgische Max Import 

bepaald door minstens één buitenlandse Critical Branch waarop een LTA-inclusie plaatsvond. Deze uren zijn 

potentieel blootgesteld aan een beperking van LTA’s op niet-Belgische grenzen met als gevolg een limitering 

van de Belgische Max Import. Ter vergelijking, voor 2017 bedroeg deze waarde nog 47%. 

Een verlaging van lange termijn capaciteiten op CWE-grenzen (niet enkel BE-NL en/of BE-FR) kan dus een zeer 

negatieve invloed hebben op de Belgische Max Import. 

 

Figuur 9: percentage uren waarbij LTA-inclusie op limiterende Critical Branches heeft plaatsgevonden. 
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Figuur  toont de evolutie in de tijd sinds de go-live van de Flow-Based marktkoppeling van het aantal LTA-

inclusies op Critical Branches voor waarschijnlijke marktrichtingen (zogenaamde “Likely Corners”). Hierbij is 

duidelijk een stijgende trend op te merken, vooral tijdens de wintermaanden. Dit toont nogmaals het belang 

aan van LTA-inclusies en de mogelijk sterke impact op de Belgische Max Import, mochten deze lange termijn 

capaciteiten in de toekomst verlaagd worden op buitenlandse grenzen. 

 

Figuur 10: evolutie in de tijd van het aantal LTA-inclusies voor waarschijnlijke marktrichtingen. 

3.6 EFFECT VAN MINRAM 

Tijdens de eerste jaarhelft van 2018, meer bepaald op 26 April 2018, hebben de CWE TSOs het principe van 

Minimum RAM toegevoegd aan de flow based market coupling. Volgens dit principe is op alle kritieke netwerk-

elementen tenminste 20% van de fysische capaciteit beschikbaar voor de markt.  Uitzonderingen op de regel 

zijn toegestaan als kan aangetoond worden dat de veiligheid van het net in gevaar komt en de voorkomende 

overbelasting niet redelijkerwijs kan opgelost worden met topologische maatregelen en redispatching van 

productie. 

Het gevolg van de invoering van dit principe is dat lijnen met een lage vermogen transfer distributie factor 

(ptdf, Power Transfer Distribution Factor) die in het verleden vaak beperkend waren, na deze invoering veel 

minder vaak de eerste beperkende lijn zijn. Indien lijnen met lage ptdf beperkend waren, was dit voornamelijk 

omdat de RAM van deze lijnen ook vrij laag was. Maar met een minimum RAM van 20% verdwijnt deze 

beperking. 

Dus zien we dat een aantal beperkingen in het net later optreden en er meer capaciteit vrijkomt voor de markt. 

Dit heeft uiteraard ook een positieve impact op de maximale import capaciteit van België, waardoor de cijfers 

in Q2 vrij goed zijn ondanks het groot aantal snijdingen met impact op marktstromen in het Belgische net. 

Daartegenover staat dat er vaker actie moet genomen worden in real-time om congesties veroorzaakt door 

hogere marktactiviteit op te lossen. Gedurende Q2 werden deze congesties opgelost door een grotere 

coördinatie met de naburige TSOs voor het nemen van een grotere hoeveelheid stappen op de 

dwarsregeltransformatoren. 
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3.7 AANPASSING BELGISCHE STABILITEITSLIMIET  

Elia gebruikt in de flow based methode een limietwaarde als beperking op de import (Belgische 

stabiliteitslimiet) en die de dynamische stabiliteit van het netwerk vertaalt.  

Deze beperking wordt bepaald met offlinestudies die op regelmatige basis worden uitgevoerd. De offlinestudie 

omvat een spanningsinstorting-analyse en een stabiliteitsanalyse uitgevoerd in overeenstemming met artikel 

38 van SOGL. Als een relatief kleine marktzone met een zeer hoge interconnectiegraad heeft Elia namelijk te 

kampen met spanningsbeperkingen en risico's door instorting van de spanning in het geval van zeer lage 

elektriciteitsproductie binnen het Belgische net.  

Daarom vereist Elia dat er binnen België een bepaalde hoeveelheid vermogen moet worden opgewekt om 

spanningsproblemen te voorkomen (d.w.z. om te voorkomen dat de spanning daalt tot onder de minimale 

veiligheidslimiet). De risico's van dynamische instabiliteit worden ook geanalyseerd om de hoeveelheid 

gevraagde productie-eenheden binnen het Elia-net te beoordelen om een minimale dynamische stabiliteit te 

bieden om transiënt-fenomenen te vermijden. Deze analyse en resultaten hebben geleid tot het gebruik van 

een limiet op de maximale import (BE stabiliteitslimiet).  

Vóór juni 2018: Belgische stabiliteitslimiet was vastgelegd op 4500 MW om een bepaalde hoeveelheid energie 

(benodigd voor dynamische reactieve vermogensregeling) te genereren binnen België samen met het gebruik 

van eigen statische spanningssturingsmiddelen (condensatorbanken, shunt reactoren)  

Vanaf juni 2018: Belgische stabiliteitslimiet toegenomen tot 5500 MW omdat onze offline onderzoeken hebben 

bevestigd dat een waarde van 5500 MW haalbaar is, rekening houdend met spanning en dynamische stabiliteit. 

De belangrijkste reden voor deze toename is het feit dat verschillende belangrijke kabels (inclusief shuntreactor 

voor kabelcompensatie) in gebruik zijn genomen en extra reactieve vermogens creëren. Daar bovenop heeft 

Elia een proces geïnstalleerd om een (dagelijkse) voorspelling van de spanning uit te voeren om must-runs te 

identificeren (als dit ooit als laatste redmiddel nodig zou zijn)  

Elia gaat deze limiet de komende jaren verder opvolgen, en zodra mogelijk verder verhogen.  

In 2019 zal de stabiliteitslimiet op 5500MW behouden blijven. Nadien, vanaf 2020, hebben uitgevoerde studies 

aangetoond dat er mits beperkte bijkomende investeringen een verhoging van de stabiliteitslimiet naar 6500 

MW gerealiseerd kan worden na de voltooiing van het ALEGrO project. Dit project levert via de 

regelmogelijkheden van het conversiestation intrinsiek een belangrijke bijdrage tot de spanningsregeling in de 

regio. Hiernaast is een investering in extra statische spanningsregelingsmiddelen, meer specifiek 3 

condensatorbatterijen (samen 225 Mvar), voor de injectie van reactief vermogen in het net noodzakelijk. Meer 

details hierover zijn te vinden in het Federaal Ontwikkelingsplan 
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4 OUTLOOK 

4.1 OUTLOOK 2018 

Voor de tweede helft van 2018 zullen de tendensen van de afgelopen maanden zich doorzetten. De Belgische 

stabiliteitslimiet is verhoogd van 4500 naar 5500 MW zoals uiteengezet hierboven en zal een positieve impact 

hebben op de maximale importcapaciteit van België. 

Daarnaast zullen er zeker tot de winter belangrijke snijdingen zijn die de marktstromen beïnvloeden en de 

maximale importcapaciteit beperken. 

De invoering van MinRAM blijft een positieve invloed hebben op de grootte van het flow based domein voor de 

markt, maar toont dat nu vaker de lijnen met een grote ptdf beperkend zijn en dit zijn voornamelijk de lijnen 

die zich in het midden van de CWE marktzone bevinden, dus België. 

We mogen er dus vanuit gaan dat de maximale import in de tweede jaarhelft hoger zal liggen dan in de eerste 

jaarhelft. 

4.2 OUTLOOK 2019 

Begin 2019 zien we de in dienst name van de lijn Nemo Link tussen België en UK. Deze lijn zal geen directe 

impact hebben op de Belgische stabiliteitslimiet, vermits deze laatste gebaseerd is op de dynamische limieten 

van het Belgische net, die niet wijzigen enkel door de in dienst name van de NemoLink kabel. 

De realisatie van Nemo Link gebeurt in een periode waar Elia volop bezig is de as Mercator – Frankrijk om te 

vormen naar HTLS. Dit gaat gepaard met de nodige snijdingen die een impact hebben op de statische 

stroomlimieten.  

Beide redenen hierboven maken dat de realisatie van Nemo Link slechts een vrij beperkte invloed zal hebben 

op de maximale Belgische import. 

Een aangekondigd investeringsplan (cfr. Federaal Ontwikkelingsplan) in bijkomende statische reactieve 

regelmogelijkheden zou het mogelijk moeten maken om de limiet verder op te trekken naar 6500MW. Op dit 

moment zijn de vooruitzichten dat dit mogelijk is vanaf de in dienst name van Alegro.  

4.3 EFFECT VAN NEMOLINK 

Deze paragraaf gaat dieper in op het effect van de toevoeging van transportcapaciteit op NemoLink op de 

capaciteitsberekenings-mechanismen. De Belgische stabiliteitslimiet geldt voor de totale import op alle 

Belgische grenzen. Voor de in dienst name van de Nemo Link verbinding zijn alle Belgische biedzonegrenzen 

omvat in de CWE flow-based capaciteitsberekeningsregio (BE-FR en BE-NL). Dit zorgt ervoor dat de 

stabiliteitslimiet eenvoudig en efficiënt geïmplementeerd kan worden als een limiet in het flow-based 

capaciteitsdomein. Het flowbased allocatieproces zal er automatisch voor zorgen dat, in geval de 

stabiliteitslimiet bereikt wordt, de import zich zal realiseren op de grenzen waarbij het meeste sociale welvaart 

gecreëerd wordt. 

Na de in dienst name van de Nemo Link verbinding wordt de situatie complexer, aangezien de grens tussen 

België en Groot-Brittannië niet omvat is in de CWE regio. In dat geval zijn er twee mogelijkheden om de 

stabiliteitslimiet te implementeren: 
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 Het invoeren van een limiet op de (import) transmissiecapaciteit: hierbij wordt de stabiliteitslimiet ex-

ante gesplitst in een importlimiet toegekend aan de Nemo Link verbinding (Channel regio) enerzijds en 

de CWE regio anderzijds. Een dergelijke implementatie heeft enkele belangrijke nadelen: 

o In geval van export over Nemo Link, zal de Belgische biedzone globaal gezien (netto) minder 

kunnen importeren; en 

o Er kan niet gegarandeerd worden dat, in geval de stabiliteitslimiet bereikt wordt, de import 

zal gebeuren op de grenzen waarbij het meeste sociale welvaart gecreëerd wordt.  

 

Bovenstaande kan eenvoudig aangetoond worden met onderstaand cijfervoorbeeld: 

o Stel dat de stabiliteitslimiet van 5500 MW ex-ante als volgt verdeeld wordt: 

 maximaal 1000 MW import op Nemo Link; en 

 maximaal 4500 MW import op de Belgische CWE grenzen. 

o In geval van (volledige) export over Nemo Link van België naar Groot-Brittannië, kan België in 

dergelijk geval netto slechts 3500 MW importeren (zijnde 4500 MW import vanuit CWE – 

1000 MW export over Nemo Link). Dit terwijl de Belgische biedzone technisch gezien 5500 

MW zou kunnen importeren. 

o Het is ook mogelijk dat, bij het bereiken van de stabiliteitslimiet, de Belgische import niet 

plaatsvindt op de grenzen waarbij het meeste sociale welvaart gecreëerd wordt (bijv. niet 

mogelijk om de volledige 5500 MW te importeren op de CWE grenzen). 

 

 Het invoeren van een limiet in het allocatie-algoritme (Euphemia): in dergelijk geval is er geen ex-ante 

splitsing van de Belgische stabiliteitslimiet over Nemo Link en de andere CWE grenzen. Daarentegen 

wordt er tijdens het allocatieproces opgelegd dat de som van de Belgische import over Nemo Link en 

de andere CWE grenzen de stabiliteitslimiet niet mag overschrijden. Er kan eenvoudig aangetoond 

worden dat een dergelijke implementatie efficiënter is: 

o In geval van (volledige) export (1000 MW) over Nemo Link naar Groot-Brittannië zal België in 

dergelijk geval (afhankelijk van de beschikbare capaciteit) tot 6500 MW kunnen importeren 

over de CWE grenzen, om zo netto tot 5500 MW te kunnen importeren; en 

o Het allocatie-algoritme zal, bij het bereiken van de stabiliteitslimiet, ervoor zorgen dat de 

import toegekend wordt op de grenzen waarbij het meeste sociale welvaart gecreëerd wordt. 

Op basis van bovenstaande heeft Elia beslist om een aanvraag tot wijziging in te dienen in het PCR (Price 

Coupling of Regions) project om de Belgische stabiliteitslimiet te implementeren in Euphemia na de in dienst 

name van de Nemo Link verbinding. 

Het is momenteel echter niet duidelijk of deze wijzigingsvraag tijdig geïmplementeerd zal zijn in Euphemia 

(gezien de grote hoeveelheid wijzigingsvragen die momenteel geïmplementeerd worden in het algoritme). 

Indien dit niet het geval zou zijn, zal Elia tijdelijk (en dit tot de implementatie van de wijzigingsvraag) volgende 

stabiliteitslimiet implementeren op de transmissiecapaciteit in de CWE regio: 

 5500 MW vermeerderd met de in D-2 (dag-2) verwachte positie van Nemo Link (export) 

Dit betekent dat, indien er in D-2 verwacht wordt dat Nemo Link 1000 MW zal exporteren naar Groot-

Brittannië, de Belgische stabiliteitslimiet in de CWE capaciteitsberekening. Daarentegen zal er, indien er in D-2 

1000 MW import verwacht wordt op Nemo Link, slechts 4500 MW import toegelaten worden op de CWE 

grenzen. 

Elia wenst op die manier ervoor te zorgen dat –in afwachting van een meer optimale implementatie- de 

Belgische biedzone steeds 5500 MW netto kan importeren (afhankelijk van de beschikbare 
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transmissiecapaciteit). Dit in tegenstelling tot een éénvoudigere ex-ante opsplitsing van de stabiliteitslimiet 

over Nemo Link en de CWE grenzen. 

Tot slot stelt Elia voor om, zolang de implementatie in Euphemia niet heeft plaatsgevonden, voor de 

berekening van de Max Import incentive een correctie toe te passen op de berekening omdat deze anders in 

sommige omstandigheden een onrealistisch hoog resultaat zou kunnen geven. Meer bepaald stellen we voor 

dat de stabiliteitslimiet voor de berekening van de maximale import incentive gelijk te stellen aan de 

stabiliteitslimiet voor de CWE regio, gecorrigeerd voor de verwachte positie van de Nemo Link verbinding in 

dag-2. Dit ten einde de toegelaten maximum netto import correct te weerspiegelen. 

 

 


