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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 doelstellingen die de nv Elia System Operator in 2020 moet behalen in het 
kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht bedoeld in artikel 27 van de 
tariefmethodologie 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 25.10.2019 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.658E63@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: 

Gilles Wilmart, +32 2 289 76 11, consult.658E63@creg.be 

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) legt hierna de 
doelstellingen vast die Elia System Operator nv (hierna: Elia) in 2020 moet behalen in het kader van de 
stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de 
tariefmethodologie. 

Naast de inleiding bevat deze ontwerpbeslissing vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk omschrijft 
het wettelijk kader dat aan de grondslag ligt van deze ontwerpbeslissing. Het tweede hoofdstuk zet de 
antecedenten uiteen en het derde hoofdstuk beschrijft het kader van de raadpleging. Het vierde 
hoofdstuk bevat de ontwerpbeslissing van de CREG over de doelstellingen die Elia in 2020 moet 
behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in 
artikel 27 van de tariefmethodologie.  

Deze ontwerpbeslissing werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd op 3 oktober 2019. 
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1. WETTELIJK KADER 

Artikel 27 van het besluit (Z)180628-CDC-1109/10 van de CREG van 28 juni 2018 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteits-transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie (hierna "de tariefmethodologie") bepaalt het volgende:  

“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%). 

Met het oog op de ex-ante tariefberekening voorziet de netbeheerder hiertoe voor elk jaar 
van de regulatoire periode 2020-2023 ex ante in zijn tariefvoorstel het bedrag van 
2.000.000,00 EUR als element van zijn totaal inkomen.”. 

2. ANTECEDENTEN 

Op 29 mei 2019 heeft Elia de CREG een brief gestuurd om een afwijking te vragen om extra tijd te 
krijgen voor haar projectvoorstel waarvan de realisatie in 2020 volgens haar prioritair is. Daardoor zou 
het voorstel van Elia tegen 17 juni 2019 moeten worden ingediend. 

Op 6 juni 2019 heeft de CREG per brief met de vraag van Elia ingestemd. De CREG verduidelijkt dat het 
beslissingsproces, met inbegrip van de openbare raadpleging over de ontwerpbeslissing, gezien de 
zomerperiode, zal worden verschoven naar het tweede semester van 2019, in afwijking van de 
bepalingen van artikel 27 van de tariefmethodologie. 

Op 17 juni 2019 heeft Elia aan de CREG een projectvoorstel voorgelegd waarvan de realisatie in 2020 
volgens haar prioritair is. 

Op 19 augustus 2019 heeft de CREG haar opmerkingen en commentaar bij het voorstel van 17 juni 
2019 aan Elia overgemaakt. De brief van de CREG bevatte daarenboven een bijkomend project over 
scarcity pricing. 

Op 21 augustus 2019 zijn Elia en de CREG samengekomen om de opmerkingen en commentaar bij het 
voorstel van 17 juni 2019 te bespreken. 

Op 30 augustus 2019 heeft Elia de CREG een aangepast projectvoorstel overgemaakt dat naast de 
initiële projecten ook een beschrijving van het project betreffende scarcity pricing bevatte. 
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3. RAADPLEGING  

Het directiecomité van de CREG heeft beslist om over deze ontwerpbeslissing gedurende drie weken 
een openbare raadpleging te organiseren via de website van de CREG. 

4. ONTWERPBESLISSING 

4.1. STIMULANSEN 2020 

Om het evenwicht van het elektriciteitssysteem te bevorderen en na raadpleging van Elia beslist de 
CREG om de toekenning van de financiële stimulans van € 2.500.000,00 te onderwerpen aan het 
behalen van de 7 hiernavolgende doelen (of projecten), in de loop van 2020, binnen de deadlines. 

De gedetailleerde beschrijving van de projecten is opgenomen in het aangepaste voorstel van Elia dat 
als bijlage bij deze ontwerpbeslissing is gevoegd.  

De ontwerpbeslissing beperkt zich tot de evaluatie van deze projecten door de CREG, met inbegrip van 
de planningen en de bijhorende bedragen van de stimulans en bevat geen beschrijving van de 
projecten. 

De CREG behoudt zich natuurlijk het recht voor om, na raadpleging van Elia, het doel betreffende de 
stimulans te wijzigen indien dit noodzakelijk is als gevolg van gebeurtenissen die niet konden worden 
voorzien. 

 Vergoeding van aFRR- en mFRR-reserves: pas-as-bid vs pay-as-cleared 

De CREG aanvaardt het projectvoorstel van Elia, onder voorbehoud van het feit dat de derde zin van 
de eerste paragraaf (“De studie zal tevens ….  Picasso platform(aFRR)”) als volgt wordt 
geherformuleerd: 

“De studie zal tevens de compatibiliteit onderzoeken van de twee mechanismen met de 
verwachte Europese evoluties met betrekking tot de uitwisseling en het delen van 
balanceringscapaciteit, en in het bijzonder een beschrijving van de stand van zaken van de 
besprekingen betreffende de implementatie van een grensoverschrijdende samenwerking in 
de CORE-regio voor de uitwisseling van belanceringscapaciteit, evenals een raming van de 
winst die België zou kunnen halen uit een deelname aan een dergelijke samenwerking, 
onafhankelijk van het feit of er al dan niet wordt overgeschakeld van een pay-as-
bidmechanisme naar een pay-as-clearedmechanisme.” 

Uitvoeringsdata:  

- openbare raadpleging vanaf 1 september 2020;  

- werkzaamheden afgerond op 23 december 2020. 

Betrokken bedrag: € 300.000. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de 
bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door de CREG. 
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 Afschaffen of afzwakken van de day-ahead-evenwichtsverplichting van de BRP’s 

De CREG aanvaardt het projectvoorstel van Elia. Toch benadrukt de CREG sterk het feit dat ze er enkel 
van zal uitgaan dat het doel van de stimulans bereikt is als Elia, in het geval dat ze het opportuun vindt 
om de verplichting voor de BRP om nominaties in day ahead opnieuw in evenwicht te brengen af te 
schaffen, concrete maatregelen voorstelt om de risico’s van strategische gedragingen van de BRP’s  die 
kunnen leiden tot aanzienlijke onevenwichten in realtime af te zwakken.  

De CREG beslist bijgevolg om het ontwerp te behouden mits de bovenvermelde verduidelijking.  

Uitvoeringsdata:  

- openbare raadpleging vanaf 15 oktober 2020;  

- werkzaamheden afgerond op 23 december 2020. 

Betrokken bedrag: € 400.000. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de 
bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door de CREG. 

 Smarttesten van de beschikbaarheid van de reserves 

De CREG aanvaardt het projectvoorstel van Elia. Ze vindt echter dat het vertrouwelijke deel van de 
studie zo beperkt mogelijk moet zijn. De principes moeten transparant blijven. De CREG geeft wel toe 
dat sommige implementatiedetails en de numerieke waarde van de parameters van de methodologie 
vertrouwelijk mogen blijven als ze geval per geval worden gerechtvaardigd.  

Bovendien vindt ze dat de evaluaties van de onbeschikbaarheid van de reserves vallen onder een 
contractuele en wettelijke verplichting van Elia (artikel 8 van de elektriciteitswet: erop toezien dat de 
ondersteunende diensten beschikbaar zijn).  

De CREG verwacht met andere woorden dat Elia garandeert dat de contracten met de aanbieders van 
reserve worden nageleefd, los van het feit of er een stimulans wordt toegekend.  

De CREG erkent wel de complexiteit van het proces en de voordelen van een verbetering van de 
beschikbaarheidstesten van de reserves voor de marktspelers.  

De CREG beslist bijgevolg om het ontwerp te behouden, maar om het bedrag van de bijhorende 
stimulans te verminderen. 

Uitvoeringsdata:  

- openbare raadpleging vanaf 15 september 2020;  

- werkzaamheden afgerond op 23 december 2020. 

Betrokken bedrag: € 200.000. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de 
bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door de CREG. 
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 Methodologie voor de dimensionering van de aFRR-behoeften 

De CREG vindt dat het project in lijn ligt van de verplichting van Elia om een methodologie voor de 
dimensionering van haar behoeften aan FRR-reserves op te nemen in de operationele overeenkomst 
voor het RFP-blok van Elia, met toepassing van artikel 157 van de SOGL-verordening. 

Bijgevolg vindt de CREG dat het doel van de stimulans enkel zal bereikt worden als het ontwerp voldoet 
aan de voorwaarden betreffende het doel van het project, die zullen opgenomen worden in de 
beslissing van de CREG betreffende een nieuwe versie van de operationele overeenkomst voor het 
RFP-blok van Elia dat momenteel wordt opgesteld en dat Elia binnenkort aan de CREG ter goedkeuring 
zal voorleggen.  

Bovendien vindt de CREG dat het bedrag voor dit project lager moet zijn gezien het sterke verband 
tussen het project en de verplichtingen van Elia als gevolg van de SOGL-verordening. De CREG erkent 
wel dat het project complex is en zij erkent tevens de eventuele voordelen van het project voor de 
BRP’s en de andere eindafnemers, in het kader van een betere aanpassing van de capaciteiten van 
aFRR-reserves die Elia nodig heeft.  

De CREG beslist bijgevolg om het ontwerp te behouden, maar om het bedrag van de bijhorende 
stimulans te verminderen.  

Uitvoeringsdata:  

- openbare raadpleging vanaf 30 juni 2020;  

- werkzaamheden afgerond op 30 september 2020. 

Betrokken bedrag: € 300.000. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de 
bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door de CREG. 

 Studie en oplossing van de deterministische frequentie-afwijkingen  

De CREG aanvaardt het projectvoorstel van Elia. De CREG verduidelijkt echter dat ze begrijpt dat de 
studie elke optie overweegt, in het bijzonder vanuit het oogpunt van een evaluatie van de fysieke en 
financiële impact voor de Belgische zone en tevens vanuit een kwantitatieve verantwoording van haar 
bijdrage aan het doel om de deterministische frequentie-afwijkingen van de synchrone zone 
continentaal Europa te beperken. Onder fysieke impact verstaat de CREG de eventuele extra te 
contracteren reservevolumes, evenals andere eventuele elementen die in fysieke hoeveelheden 
kunnen worden uitgedrukt. De CREG verwacht eveneens dat de studie de financiële impact voor de 
Belgische zone van het gebrek aan individuele metingen of het gebrek aan deelname aan collectieve 
maatregelen van België kwantificeert.  

Uitvoeringsdata:  

- openbare raadpleging vanaf 1 juli 2020;  

- werkzaamheden afgerond op 23 december 2020. 

Betrokken bedrag: € 300.000. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de 
bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door de CREG. 
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 Technisch-economische impactstudie voor de integratie van 4GW offshore 

De CREG aanvaardt het projectvoorstel van Elia.   

Uitvoeringsdata:  

- openbare raadpleging vanaf 1 juni 2020;  

- openbare raadpleging vanaf 1 oktober 2020; 

- werkzaamheden afgerond op 23 december 2020. 

Betrokken bedrag: € 500.000 De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de 
bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door de CREG. 

 Scarcity pricing 

De CREG aanvaardt het projectvoorstel van Elia onder voorbehoud van de herformulering van de 
beschrijving van het project in overeenstemming met punt 1) hieronder en de toevoeging van punt 2);  

1) Uitvoering van een kritische studie “Study on the general design of a mechanism for the 
remuneration of reserves in scarcity conditions”, die op vraag van de CREG is uitgevoerd 
door het CORE (Center for Operation Research, Université catholique de Louvain) en op 
de website van de CREG is gepubliceerd. Deze analyse zal de volgende elementen 
omvatten: 

 algemene beschouwing van de studie, haar uitgangspunten en haar conclusies, in 
het licht van de specifieke Belgische en Europese context; 

 voor alle in de studie opgelijste designevoluties of -varianten: 

o bespreking van de voor- en nadelen rekening houdend met het bestaande of 
verwachte Belgische en Europese marktdesign en regulatoir kader; 

o inschatting van de haalbaarheid van de voorgestelde variant. Onder meer de 
link met lopende projecten MARI en PICASSO zullen expliciet worden 
geanalyseerd; 

o voorstelling van mogelijke alternatieven/implementatieplannen in de mate 
dat deze alternatieven meer voordelen of minder nadelen, dan wel een 
betere haalbaarheid vertonen, zonder het oorspronkelijk voorstel te 
vervormen.  

2) Op basis van de kritische analyse van de studie die het CORE heeft uitgevoerd in punt 1) 
hierboven en de meest veelbelovende voorstellen tot wijzigingen zal Elia een 
gedetailleerd design voorstellen voor de implementatie van het door het CORE 
voorgestelde model evenals een plan voor een eventuele implementatie tegen eind 2021. 
Dit plan en de voorgestelde wijzigingen aan het design zullen in het bijzonder rekening 
houden met de verplichtingen van de projecten MARI en PICASSO. Het gedetailleerde 
designvoorstel zal samen met het CORE opgemaakt worden.   

De CREG beslist bijgevolg om het bedrag van de bijhorende stimulans te vermeerderen. 

Uitvoeringsdata:  

- openbare raadpleging vanaf 1 oktober 2020; 

- werkzaamheden afgerond op 23 december 2020. 



 

Niet-vertrouwelijk  9/10 

Betrokken bedrag: € 500.000. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de 
bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door de CREG. 

 

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 

  



 

Niet-vertrouwelijk  10/10 

BIJLAGE 

Aangepast projectvoorstel overgemaakt door Elia 




































