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1. Inleiding 

 

Dit document beschrijft de principes tot regeling van de toegang tot de intradaymarkt (hierna 
"ID-markt") van elektriciteit door Elia System OperatorTransmission Belgium (hierna "Elia") 
in het kader van het compensatiemechanisme in geval van redispatching en countertrading 
gebruikt om congesties in het Elia-net op te lossen. DeDeze gebruiksregels worden 
voorgesteld en verduidelijkt met enkele concrete gevallen. Dit document is meer specifiek 
bedoeld om de regels en modaliteiten te bepalen waarmee Elia toegang krijgt tot de ID-markt 
om de energie die wordt gebruikt in het kader van de processen voor countertrading op 
Nemo Link te compenseren, op vraag van Elia of de Engelse netbeheerder.  

Aangezien countertrading op Nemo Link aanleiding kan geven tot grote  volumes  die 
gecompenseerd worden, zal het moeilijker zijn om deze compensatievolumes te vinden via 
de middelen die momenteel gebruikt worden. De toegang tot de ID-markt maakt het mogelijk 
om de liquiditeit te verhogen en is een aanvulling op de middelen die momenteel beschikbaar 
zijn om de energie te compenseren die tijdens het countertradingproces wordt gebruikt. Dat 
maakt het ook mogelijk om de compensatiekosten te optimaliseren aangezien de lokale 
CIPU-eenheden1 door de regionale koppeling van de ID-markten in concurrentie treden met 
eenheden die beschikbaar zijn in andere landen, rekening houdend met de beschikbare 
capaciteit op de grenzen. 

Er zalTijdens een testperiode worden gehoudenvan 1 mei 2019 tot 30 april 2020 was het 
mogelijk om het proces en de resultaten van de toegang tot de ID-markt te testen. DeDeze 
regels die in dit document worden uitgelegd, zijnhouden rekening met de feedback uit de 
testperiode en vormen een uitbreiding van/ toelichting bij het aantal concrete gevallen 
waarop de toegang tot de ID-markt van toepassing tijdens deze testperiodekan zijn. 

Naast deze inleiding is dit document onderverdeeld in zes andere hoofdstukken: 

• De definities die van toepassing zijn in het kader van dit document; 

• De wettelijke verwijzingen; 

• De inwerkingtreding en de duurgeldigheidsduur van de testperiodedeze regels; 

• De regels voor het gebruik van de ID-markt in het kader van congestiebeheer; 

• De specifieke voorwaarden van toepassing op de toegang tot de ID-markt door Elia; 

• De regels met betrekking tot monitoring en transparantie. 

 

2. Definities 

Alle definities in de Network Codes, de wet betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt van 29 april 1999 ("Elektriciteitswet") en het koninklijk besluit houdende 
een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de 
toegang ertoe van 19 december 200222 april 2019 ("Technisch reglement") zijn in dit 
document van toepassing. Voor alle duidelijkheid zijn de belangrijkste definities die nodig zijn 
om dit document te begrijpen, hieronder vermeld. 

"ID-markt": intradaymarkt van de elektriciteit die opent op de dag vóór de beschouwde dag, 
na de koppeling van de dagmarkt en het mogelijk maakt om van 0.00 tot 23.59 uur energie 

 

1 CIPU = Coordination of the Injection of the Production Units 
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uit te wisselen. De ID-markt verwijst zowel naar de Belgische lokale markt (lokale ID) als de 
Europese grensoverschrijdende markt (Cross-border ID Market - XBID). 

"Redispatching": verandering van het productieniveau van een eenheid door de 
netbeheerder om een congestieprobleem in het net op te lossen zonder het totale 
productieniveau in de regelzone te wijzigen. De redispatching gebeurt dus via een congestie 
bid en een eraan gekoppelde compensatie of via twee congestie bids in tegengestelde 
richting met een positieve impact op de congestie.    

"Countertrading": verandering van de uitwisseling tussen twee marktzones gevraagd door 
een netbeheerder om een congestieprobleem tussen die twee zones op te lossen. 

"Redispatching": zoals bepaald in artikel 2, 26) van Verordening (EU) nr. 543/2013 van de 
commissie van 14 juni 2013 betreffende de toezending en publicatie van gegevens inzake 
de elektriciteitsmarkten;   

“Bidding zone” of “Biedzone”: zoals bepaald in artikel 2, 3) van Verordening (EU) nr. 
543/2013 van de commissie van 14 juni 2013 betreffende de toezending en publicatie van 
gegevens inzake de elektriciteitsmarkten; 

"Countertrading": zoals bepaald in artikel 2, 13) van Verordening (EU) nr. 543/2013 van de 
commissie van 14 juni 2013 betreffende de toezending en publicatie van gegevens inzake 
de elektriciteitsmarkten; 

"Congestie bid": vraag tot verandering van het programma van een eenheid door Elia in het 
kader van redispatching om een congestieprobleem in het net te regelen.   

"Compensatie bid": vraag tot verandering van het programma van een eenheid door Elia in 
het kader van redispatching en  countertrading om de controlezonebelasting-
frequentieregelzone in evenwicht te houden. In geval van redispatching heeft (hebben) de 
compensatie bid(s) hetzelfde totale volume als de congestie bid maar in tegengestelde 
richting. In geval van countertrading heeft (hebben) de compensatie bid(s) hetzelfde totale 
volume als de verandering van uitwisseling tussen de twee zones. 

“Belasting-frequentieregelzone” of “LFC Area”: zoals bepaald in artikel 3, 2.(12) van 
Verordening (EU) nr. 2017/1485 van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (ook SOGL genoemd); 

"D-bid": congestie/compensatie bid om de productievermindering van een eenheid te 
vragen. 

"I-bid": congestie/compensatie bid om de productieverhoging van een eenheid te vragen. 

“CIPU-contract”: contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-
eenheden; voor dit document betekent de term CIPU-contract het CIPU-contract of elk ander 
door de CREG goedgekeurd contract ter vervanging van het CIPU-contract conform de 
bepalingen van het Technisch Reglement. 

“CIPU technische eenheid”: Productie -eenheid met een CIPU contract (Contract for the 
coordination of injection of production units)-contract 

"CIPURedispatchingprocedure in DA for redispatching": procedure beschreven in het 
CIPU-contract, tot regeling van de mogelijkheid voor Elia om de productieplanning van de 
CIPU-eenheden op D-1 te veranderen (tot 18 uur) om congesties in het net en tussen de 
zones weg te werken. 

"CIPURedispatchingprocedure in ID for redispatching": procedure beschreven in het 
CIPU-contract, tot regeling van de mogelijkheid voor Elia om de productieplanning van de 
CIPU-eenheden in ID te veranderen om congesties in het net en tussen de zones weg te 
werken. 
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3. Wettelijke verwijzingen 

Deze regels zijn opgesteld door de netbeheerder conform artikel 8, §1, 14° van de 
Elektriciteitswet dat bepaalt dat: 

"Het beheer van het transmissienet wordt waargenomen door één enkele beheerder, 
aangewezen overeenkomstig artikel 10. Hiertoe wordt de netbeheerder onder meer met de 
volgende taken belast: 

[…] 

   14° het publiceren van een algemene beschrijving van de methode voor het beheer van 
de congestie die in verschillende omstandigheden wordt toegepast om de capaciteit die op 
de markt beschikbaar is te maximaliseren, evenals een algemeen plan voor de berekening 
van de interconnectiecapaciteit op de verschillende vervaldata, gebaseerd op de elektrische 
en fysische karakteristieken van het net;" 

Deze regels zijn een gedeeltelijke uitwerking van deze algemene beschrijving. Enerzijds 
zullen deze regels immers in verschillende fasen uitgewerkt worden om een gefaseerde 
ontwikkeling van de congestieregels na een testperiode mogelijk te maken, anderzijds zijn 
de elementen die verbonden zijn aan het algemene plan voor de berekening van de 
interconnectiecapaciteit voor de verschillende termijnen beschreven in andere documenten, 
meer bepaald "Channel TSOs' proposal for the coordinated Redispatching and 
Countertrading methodology in accordance with Article 35 of the CACM Regulation and 
submitted toapproved by the NRAs of the Channel Region for approval on 17/03/2018 and 
updated on 23/11/2018 following a request for amendment from Channel 
NRAs01/2019 (hierna "Channel RD and CT Methodology" genoemd)" en "Core TSOs' 
proposal for the coordinated Redispatching and Countertrading methodology  in accordance 
with Article 35 of the CACM Regulation that was publicly consulted on Entso-e’s website 
between 5th of September and 5th of October 2018 (hierna "Core RD and CT Methodology" 
genoemd)" volgens de netcodes die beschreven zijn in Verordening (EU) 2015/1222 van de 
Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en 
congestiebeheer (hierna "CACM-verordening" genoemd). 

 

Bovendien geven deze regels uitvoering aan artikel 23 §2, 36° van de elektriciteitswet, 
dewelke stelt dat: 

 

 § 2. De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake 
de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene taak 
van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, 
anderzijds. 
Te dien einde zal de commissie : 

[…] 36° toezien op het congestiebeheer van het transmissienet, met inbegrip van de 
interconnecties, en de invoering van de regels voor het congestiebeheer. De commissie 
brengt de Algemene Directie Energie hiervan op de hoogte. De netbeheerder dient bij de 
commissie, ten behoeve van dit punt, zijn ontwerp van regels voor congestiebeheer in, met 
inbegrip van de toewijzing van capaciteit. De commissie kan hem op een met redenen 
omklede wijze verzoeken om zijn regels te wijzigen, met inachtneming van de 
congestieregels die werden vastgelegd door de buurlanden waarvan de interconnectie 
betrokken is en in samenspraak met het ACER; 

4. De inwerkingtredingInwerkingtreding en de 
duurgeldigheidsduur van de testperiodedeze regels 
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DezeVanaf 1 mei 2020 treden deze regels voor de toegang tot de ID-markt in het kader van 
de compensatie bij redispatching en countertrading worden ingevoerd voor een testperiode 
die ingaat na goedkeuring door de CREG voor een periode van een jaarin werking voor 
onbepaalde duur. 

Deze testperiode maakt het mogelijk om de toegevoegde waarde te beoordelenOm op een 
efficiënte manier rekening te houden met de evoluties van de toegang totmarkt en het gebruik 
van de ID-markt. De testperiode moet voldoende lang zijn om genoeg ervaring op te doen 
overde eventuele behoeften inzake het gebruik van de toegang tot de ID-markt. Deze periode 
is bedoeld ter evaluatie van: 

• de toegevoegde waarde van, kunnen, naargelang de toegang tot de ID-markt 
behoeften, op het vlak van flexibiliteit, liquiditeit en kosten; 

• de mogelijke gevolgen voor de betrokken spelers. 

Tegen het einde van de testperiode zal een rapport ter beschikking worden gesteldinitiatief 
van Elia of op vraag van de CREG en de marktpartijen om deze doelstellingen te evalueren. 
In dit rapport, zal Elia ook informatie opnemen over het gebruik van de ID markt in 
anderewijzigingen worden aangebracht aan de regels voor toegang tot de ID-markt in het 
kader van de compensatie bij redispatching/ en countertrading situaties dan deze die 
toegelaten worden conform de huidige regels. Deze informatie kan desgevallend gebruikt 
worden om het toepassingsgebied van deze regels uit te breiden na de test periode.  

 

Elke latere wijziging van de regels voor toegang tot de ID-markt in het kader van de 
compensatie bij redispatching en countertrading zal vooraf door Elia worden voorgesteld met 
het oog op de goedkeuring ervan door de CREG. 

5. Regels voor het gebruik van de ID-markt in het kader van 
congestiebeheer 

5.1. Inleiding 

Het proces voor congestiebeheer bestaat uit een reeks acties en maatregelen die de 
netbeheerder moet nemen om congesties in het net en tussen twee zones te vermijden om 
een veiligheidsniveau van het net te garanderen overeenstemmend met de operationele 
regels die beschreven zijn in artikel 35 van de CACM-verordening en in Verordening (EU) 
2017/1485 tot vaststelling van een richtsnoer voor betreffende het beheer van elektriciteits-
transmissiesystemen.  

Het proces voor congestiebeheer is het gevolg van analyses van de veiligheid van het net 
gebaseerd op een lijst van onvoorziene gebeurtenissen. Het doel bestaat erin de veiligheid 
van het net te behouden op basis van het principe N-1 met een beperkte impact op de 
naburige netten. Elk congestiebeheer start met een identificatie van de behoeften inzake 
congestiebeheer. De congestie kan vervolgens worden opgelost door verschillende 
middelen die ter beschikking staan van de netbeheerder.  

Het congestiebeheer begint tijdens de langetermijnanalyses via aanpassingen van de 
beschikbaarheidsplanning van de productie-eenheden (status) en de elementen van het net 
en vervolgens op D-1 via topologische maatregelen en/of het gebruik van taps op de 
dwarsregeltransformatoren. Indien deze middelen niet volstaan om de congestie te regelen, 
kunnen interne redispatching, cross-border redispatching en/of countertrading 
worden gebruikt. De gebruikte middelen hangen vooral af van het moment waarop de 
behoeften worden geïdentificeerd en het gebruik van de verschillende middelen kan worden 
beslist in verschillende periodes in de tijd.  
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Redispatching is een verandering van productieniveau van een eenheid voor: 

• een bepaald vermogen (MW); 

• een bepaalde tijdspanne op een specifiek moment. 

De redispatching kan door de netbeheerder worden geactiveerd om congestieproblemen op 
te lossen. Er zal dan een congestie bid naar een productie-eenheid worden gestuurd om de 
productie ervan gedurende een bepaalde periode te verminderen (D-bid) of te verhogen (I-
bid).  

De interne redispatching is neutraal op het vlak van het evenwicht van de 
controlezonebelasting-frequentieregelzone, wat betekent dat de activering die nodig is om 
een congestie op te lossen gevolgd wordt door een activering van hetzelfde nettovolume in 
tegengestelde richting (compensatie bid), behalve wanneer er geen bids meer beschikbaar 
zijn op de resterende productie-eenheden.. Het is ook mogelijk om twee congestie bids in 
tegengestelde richting te gebruiken om een congestie weg te werken, en de zone in 
evenwicht te houden indien deze twee bids een positieve impact hebben op de congestie. 
Momenteel is de vraag naar redispatching en gekoppelde compensatie mogelijk vanaf dag-
1 tot in real time via: 

• de CIPUredispatchingprocedure in DA-procedure indien de behoefte aan 
redispatching op D-1 vóór 18 uur wordt gedetecteerd. De redispatching gebeurt tegen 
een prijs die gelijk is aan de kost via de formule die bepaald is in het CIPU-contract.  

• de CIPUredispatchingprocedure in ID-procedure indien de behoefte aan 
redispatching op D-1 na 18 uur wordt gedetecteerd. De redispatching gebeurt dan 
tegen vrije prijzen. 

Cross-border redispatching bestaat erin de waarde van de uitwisseling tussen twee 
marktzonesBidding zones te veranderen op verzoek van een netbeheerder om een 
congestieprobleem op te lossen. Dat kan gebeuren op vraag van Elia om interne congesties 
te regelen of op vraag van een andere TNB om zijn eigen congesties te regelen. DeIn 
tegenstelling tot countertrading moeten de middelen die worden gebruikt om de cross-border 
redispatching te realiseren moeten nauwkeurig in de twee marktzonesBidding zones 
gelokaliseerd zijn. Het principe van de cross-border redispatching is geïllustreerd in 
afbeelding 1. 

 

 

Afbeelding 1: Principe van cross-border redispatching tussen twee zones A en B 

 

Countertrading bestaat erin de waarde van de uitwisseling tussen twee marktzonesBidding 
zones (verhoging of vermindering van de import of de export) te veranderen op verzoek van 
een netbeheerder om een congestieprobleem op te lossen. Dat kan gebeuren op vraag van 
Elia of op vraag van een andere TNB om congesties tussen twee zones te regelen. In 
tegenstelling tot cross-border redispatching is het bij countertrading niet noodzakelijk dat de 
verandering van productieniveau van de eenheden nauwkeurig gelokaliseerd is in de twee 
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betreffende marktzones.Bidding zones. Het principe van de countertrading is geïllustreerd in 
afbeelding 2. 

  

 

Afbeelding 2: Principe van countertrading tussen twee zones A en B 

 

In het kader van countertrading en cross-border redispatching op Nemo Link, bestaat de 
verandering van de waarde van de uitwisseling erin uit het veranderen van de stroom op de 
HVDC-kabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk met als doel lokale congesties op te 
lossen. Deze verandering van de uitwisseling zal een compensatie in elke zone vergen om 
het evenwicht in elke zone te bewaren. In geval van cross-border redispatching zullen de 
interne acties - die ondernomen moeten worden bij de TNB en aan de basis liggen van de 
vraag tot redispatching - nauwkeurig gelokaliseerd zijn. In geval van countertrading op Nemo 
Link zal de lokalisatie van deze interne acties in de Belgische en Engelse zones niet 
belangrijk zijn. 

De toegang tot de ID-markt na 18 uur door de netoperator zoumaakt het mogelijk maken om 
rechtstreeks compensatie bids te vinden op de lokale en grensoverschrijdende ID-markt (na 
koppeling met de andere Europese ID-markten). Dat zouheeft verschillende voordelen 
hebben: 

• mogelijke verhoging van het beschikbare volume om de compensatie van de 
redispatching/countertradingmechanismen te realiseren; 

• economische optimalisatie van de compensatie bids via de koppeling van de lokale 
ID-markt met de andere Europese ID-markten; 

• behoud van de reserveverplichtingen om het evenwicht van de zone te regelen 

De compensatiemiddelen in het geval van redispatching anden countertrading zoudenzijn 
dan potentieel talrijker zijn, zoals geïllustreerd in afbeelding 3: 
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Afbeelding 3: Huidige en bijkomende middelen in geval van toegang tot de ID-markt voor de 
compensatie van redispatching en de countertrading 

 

5.2. Beschrijving van de regels voor het gebruik van de ID-markt 

Tijdens de testperiode zoals beschrevenDe volgende regels die in dit document, zijn 
specifieke regels vastgelegd voor het gebruik van de ID-markt door Elia. Deze regels, zijn 
compatibel met de CACM-verordening en alle methodologieën die eruit voortvloeien en in 
het bijzonder met de “Channel RD and CT methodology” in overeenstemming met artikel 74 
van de CACM -verordening. 

In het kader van het congestiebeheer is de toegang tot de ID-markt voor de compensatie 
van congestie bids enkel mogelijk in volgende gevallen tijdens de testperiode: 

a. er wordt op D-1 na 18 uur een behoefte aan countertrading op Nemo Link 
gedetecteerd op vraag van Elia om lokale congesties in het Elia-net op te lossen op 
de as Gezelle-Horta; 

b. er wordt op D-1 na 18 uur een behoefte aan countertrading op Nemo Link 
gedetecteerd op vraag van Elia om lokale congesties in het Elia-net op te lossen op 
de as Mercator-Horta in geval van onderbreking van de as Horta – Avelin naar 
Frankrijk (bij N of N-1) of op de as Horta – Avelin (naar Frankrijk) in geval van 
onderbreking van de as Horta – Mercator (bij N of N-1); 

b.c. er wordt op D-1 na 18 uur een behoefte aan countertrading op Nemo Link 
gedetecteerd op vraag van de Engelse netbeheerder om congesties op te lossen in 
het Verenigd Koninkrijk. 

De toegang tot de ID-markt zal daarentegen niet worden gebruikt in de volgende gevallen: 

a.d. Indien op D-1 vóór 18 uur een behoefte aan redispatching/countertrading 
wordt gedetecteerd aangezien de ID-markt op dit moment nog niet gekoppeld is aan 
de andere Europese ID-markten. De voordelen die voortvloeien uit deze koppeling 
(zoals de beschikbaarheid van bijkomend volume en economische optimalisatie) zijn 
dus niet van toepassing. 

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c,
… + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at:  0,63 cm +
Indent at:  1,27 cm



 

 

 

  10/17 

 

 

b.e. Indien op D-1 na 18 uur een behoefte aan interne redispatching wordt 
gedetecteerd om congesties in het Elia-net op te lossen maar de compensatie moet 
gebeuren op een precieze plaats in het net om de impact van de congestie bid niet 
tegen te gaan en/of om de versterking van de bestaande congestie of het 
veroorzaken van andere congesties te vermijden. 

c.f. cross-border redispatching aangezien hiervoor een niet-willekeurige lokalisatie van 
de compensatiemiddelen nodig is.  

Wanneer de ID-markt wordt gebruikt, zullen(hierboven beschreven) situaties a, b of c zich 
voordoen, gaat Elia over tot de nodige compensatievolumes worden verkregen viaactivering 
van een of meer compensatie bids door gebruik te maken van de volgende middelen en in 
deze volgorde: 

1. volumes beschikbaardie op de ID-markt; 

2.  beschikbaar zijn en/of de volumes beschikbaar via de CIPU ID-procedure en van 
niet-gecontracteerde of indien nodig gecontracteerde reserves om het vereiste 
compensatievolume aan te vullenbalanceringsenergie. De selectie en activering van de 
compensatie bid(s) worden zo snel mogelijk na de activering van de countertrading op Nemo 
Link uitgevoerd. 

Bij de toegang tot de ID-markt is het nodig dat het volume wordt beleverd dat overeenstemt 
met de compensatiebehoefte. Bovendien dient de aanvaardbare maximumprijs worden 
bepaald voor de aankoop van dit volume op de ID-markt. Wat betreft de maximumprijs 
verbonden aan het nodige compensatievolume, zijn de volgende regels van toepassing: 

1. Indien de compensatiebehoefte lager of gelijk is aan de volumes die beschikbaar 
zijn via de CIPUredispatchingprocedure in ID-procedure: de maximumprijs zal de 
gewogen gemiddelde prijs zijn indien het volume beleverd zou worden via de 
CIPUredispatchingprocedure in ID-procedure; 

2. Indien de compensatiebehoefte hoger is dan de volumes die beschikbaar zijn via 
de CIPUredispatchingprocedure in ID-procedure, is er geen maximumprijs. 

Deze regels zijn bedoeld om eerst de beschikbare volumes op de ID-markt te gebruiken 
zodat vermeden wordt dat de noodzakelijke liquiditeit inzake 
balancingreservebalanceringsreserve of van de reserves die gecontracteerd werden, 
gebruikt worden om te voldoen aan de verplichtingen , voor de compensatie van de 
congestiebeheersmechanismes. Anders zou er een risico bestaan voor het systeem dat er 
onvoldoende balancingreservesbalanceringsreserves aanwezig zouden zijn. 

Indien de countertradingbehoefte afkomstig is van een andere TNB dan Elia zullen specifieke 
regels worden toegepast om de kostenoverdracht te beheren van de bids die zijn geactiveerd 
op de ID-markt. Deze regels zijn beschreven in de "Channel RD and CT Methodology" in 
overeenstemming metconform artikel 74 van de CACM-verordening. 

Om de behoefte aan countertrading in het kader van Nemo Link en de geassocieerde 
compensatie te illustreren via een toegang tot het ID-platform, worden hieronder tweedrie 
voorbeelden voorgesteld. Aangezien deze voorbeelden ter illustratie worden gegeven, zal 
de toegang tot de ID-markt niet louter tot die gevallen beperkt zijn en zal hij worden gebruikt 
voor de compensatie van countertrading op Nemo Link volgens de eerder beschreven 
regels. 

5.2.1. Voorbeeld 1: Countertrading op Nemo Link op vraag van de Engelse 
netbeheerder om een lokale congestie in het Verenigd Koninkrijk weg 
te werken 

Beschrijving van het probleem 
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In geval van lokale belastingen in het Verenigd Koninkrijk kan de Engelse netbeheerder 
vragen om countertrading te doen op Nemo Link om de congestie weg te werken. In dat 
geval moet Elia de verandering van stroom op Nemo Link compenseren. 

 

 

Schema van het net en de richting van de stromen aan de basis van de congestie 
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Congestie en oplossing  

In het hierboven voorgestelde geval, zou de belasting in het Verenigd Koninkrijk via de 
volgende acties weggewerkt worden: 
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• countertrading op Nemo Link om de export naar het Verenigd Koninkrijk te 
verminderen; 

• compensatie D-bid zonder voorkeur van herkomst. 

Aangezien de belasting zich voordoet in het Verenigd Koninkrijk heeft de lokalisatie van de 
compensatie geen belang voor Elia en is dat in alle gevallen mogelijk via de ID-markt.  

5.2.2. Voorbeeld 2: Countertrading op Nemo Link op vraag van Elia om een 
lokale congestie in België weg te werken  

Beschrijving van het probleem 

In geval van lokale belastingen in de Belgische zone op de as Gezelle-Horta kan Elia 
countertrading doen op Nemo Link om de congestie weg te werken. In dat geval moet Elia 
ook de verandering van stroom op Nemo Link compenseren in de Belgische zone. 

 

 

 

 

 

 

Schema van het net en de richting van de stromen aan de basis van de congestie 
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Congestie en oplossing  

In het hierboven voorgestelde geval, zou de belasting in België via de volgende acties 
weggewerkt worden: 

• countertrading op Nemo Link om de import naar België te verminderen; 

• compensatie I-bid zonder voorkeur van herkomst. 
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Aangezien countertrading uitgevoerd wordt heeft de lokalisatie van de compensatie geen 
belang voor de Belgische zone en kan via de ID-markt. 

 

5.2.3. Voorbeeld 3: Countertrading op Nemo Link op vraag van Elia om een 
lokale congestie in België op te lossen 

Beschrijving van het probleem 

In geval van onderbreking van de as Mercator-Horta (bij N of N-1) en lokale congesties in 
België op de as Horta – Avelin (Frankrijk) kan Elia een beroep doen op countertrading op 
Nemo Link om de congestie op te lossen. In dat geval moet ook de verandering van de 
stromen op Nemo Link worden gecompenseerd in de Belgische zone. 

 

 

 

 

 

 

Schema van het net en de richting van de stromen aan de basis van de congestie 

 

Congestie en oplossing  

In het hierboven voorgestelde geval zou de belasting in België via de volgende acties worden 
opgelost: 

• Countertrading op Nemo Link om de export naar het Verenigd Koninkrijk te 
verminderen; 
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• Compensatie D-bid zonder voorkeur van herkomst. 

Aangezien het gaat om countertrading en de as Gezelle-Horta in antenne is op de as Avelin 
(FR) – Horta heeft de plaats van de compensatie geen belang voor de Belgische zone en 
kan dit gebeuren via de ID-markt.   

 

6. Specifieke voorwaarden van toepassing op de toegang 
tot de ID-markt door Elia  

Aangezien het om een testfase gaat, zal Elia niet zelf de nodige middelen ontwikkelen om 
rechtstreeks toegang te hebben tot de ID-markt. De toegang tot de markt is ook niet mogelijk 
via een partij die actief is op de Belgische markt Rekening houdend met deze regels en om 
risico’s op marktmisbruik te voorkomen. Dievermijden, gebeurt de toegang zal dus moeten 
verlopentot de ID-markt via een neutrale partij die niet rechtstreeks actief is op de Belgische 
markt, maar die over de nodige expertise en middelen beschikt. 

7. Monitoring en transparantie  

Elia zal maandelijks een rapport naar de CREG sturen., indien in de vorige maand 
activeringen van de ID-markt hebben plaatsgevonden. Dit rapport geeft een samenvatting 
van alle activeringen van countertrading waarvoor de ID markt werd gebruikt in de maand 
voordien en zal ongeveer 10 werkdagen na de betrokken maand beschikbaar zijn. Per 
activering zal de volgende informatie beschikbaar zijn: 

• het geactiveerde volume; 

• de tijdspanne; 

• de gewogen gemiddelde activeringsprijs (inclusief transactiekosten); 

• de reden van de activering (countertrading op Nemo Link op vraag van Elia of de 
Engelse netbeheerder).); 

• Het geactiveerde volume van countertrading op Nemo Link; 

• Als de congestie in de Belgische zone plaatsvindt: 

o Het overbelaste element; 

o Het percentage van de overbelasting; 

o De N-1 die de overbelasting veroorzaakt; 

o Het detectie proces van de congestie (overbelasting die via de 
veiligheidsanalyse op basis van DACF2 werd gedetecteerd en daarna tijdens 
de veiligheidsanalyse op basis van IDCF3/Real-time werd bevestigd)); 

Een samenvatting van deze activeringen zal beschikbaar zijn in hetDit rapport dat tegen het 
einde van de testperiodezal ook ter beschikking worden gesteld aan de marktpartijen zal 
worden gesteld, zoals beschreven in hoofdstuk 4, via een publicatie op de site van JAO in 
de maand die volgt op de betrokken maand. 

 

2 Day-ahead Congestion Forecast 

3  Intraday Congestion Forecast 
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Om de transparantie van het proces van capaciteitsverhoging in ID op de Belgische grenzen 
te waarborgen voor de marktspelers, zal een publicatie plaatsvinden op de site van JAO 
wanneer een dergelijke verhoging beschikbaar zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


