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1. Inleiding 

In februari 2019 heeft Elia bij de CREG een voorstel ingediend voor regels die de toegang 
van Elia tot de intraday elektriciteitsmarkt (hierna “ID-markt”) bepalen in het kader van het 
compensatiemechanisme in het geval van redispatching en countertrading om congesties in 
het Elia-net op te lossen.  
 
Met de beslissing (B)1905 van 4 april 2019 heeft de CREG dit voorstel voor regels 
goedgekeurd voor een testperiode van één jaar vanaf 1 mei 2019 tot 30 april 2020. Deze 
testperiode werd ingevoerd om de toegevoegde waarde van de toegang tot en het gebruik 
van de ID-markt te beoordelen. Deze periode is bedoeld ter evaluatie van: 
 

• De toegevoegde waarde van de toegang tot de ID-markt op het vlak van flexibiliteit, 

liquiditeit en kosten; 

• De mogelijke gevolgen voor de betrokken spelers. 

Zoals de CREG in haar beslissing vraagt, moet Elia tegen 1 februari 20201 een aangepaste 
versie van de regels voor toegang tot de ID-markt voorbereiden, rekening houdend met de 
feedback uit de testperiode, de beoordeling van het door FEBEG geformuleerde voorstel in 
haar antwoord op de consultatie en de opmerkingen van de CREG.  
 
Deze nota geeft een informatieve toelichting over de aangepaste versie van de regels voor 
toegang tot de ID-markt na de testperiode. Het omvat volgende punten: 
 

• Een analyse van de testperiode en een samenvatting van het gebruik van de toegang 

tot de ID-markt tijdens die periode; 

• Uitleg over het voorstel tot uitbreiding van de regels; 

• Een analyse van de punten 56 tot 62 van de beslissing van de CREG; 

• Zoals gevraagd in punt 63 van de beslissing van de CREG, een analyse van het door 

FEBEG geformuleerde tegenvoorstel in het kader van de vorige door de CREG 

georganiseerde publieke consultatie over de regels voor de toegang tot de ID-markt.  

 

1 De termijn werd in overleg verlengd tot 7 februari 2020 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1905
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2. Analyse van de testperiode  

2.1. Activering van 11 augustus 2019 

In de periode van 1 mei 2019 tot de datum van deze nota werd de toegang tot de ID-markt 
één keer gebruikt, op 11 augustus 2019. Dit gebruik van de ID-markt was het gevolg van een 
activering van countertrading op NEMO Link op vraag van de Engelse netbeheerder 
(National Grid System Operator (NGESO)) om lokale congesties in het Engelse net te 
regelen. Bij deze activering: 

• Heeft NGESO een activering van countertrading op NEMO Link gevraagd om de 
Belgische export met 100 MW te verminderen, met een maximumprijs van -89€; 

• Heeft Elia van 0 tot 11 uur 99 MWh geïmporteerd; 

• Om de activering van countertrading te compenseren, had Elia neerwaartse compensatie 
bids nodig (D-bids). Conform de regels die van kracht waren tijdens de testperiode, heeft 
Elia gebruikgemaakt van de ID-markt om een volume van 1089 MWh te verkopen. 

• De gewogen gemiddelde prijs voor de verkoop van het volledige volume was gelijk aan 
9,53 €/MWh, wat overeenkomt met een totaalbedrag van 10381,04 € voor de 
compensatie. De onderstaande Tabel 1 geeft een gedetailleerde analyse van de kosten.  

  Totaal H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 
Volume Traded 

(MWh)   99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 

Revenues (+) / 

Cost (-) (€)   2462,63 1769,63 1247,88 1076,63 977,63 1093,03 1068,08 977,63 1164,75 148,77 -

1605,58 
Total (€) 10381,04                       
Hourly Average 
price (€/MWh)   24,88 17,88 12,60 10,88 9,88 11,04 10,79 9,88 11,77 1,50 -16,22 

Weighted 

Average price 

(€/MWh) 
9,53                       

Tabel 1: analyse van de volumes en kosten verbonden aan de compensatie (D-bids) 2 van de activering van 
countertrading van 11/08/2019 via de toegang tot de ID-markt 

 

2.1.1. Transparantie en monitoring van het proces 

Op het vlak van transparantie en monitoring werden de volgende acties ondernomen in 
overeenstemming met de regels voor de toegang tot de ID-markt: 

• Er werd een rapport met informatie over de volumes en activeringsprijzen naar de 
CREG gestuurd;  

• Er werd op de site van JAO (Joint Auction Office) een boodschap gepubliceerd waarin 
melding werd gemaakt van de toegang tot de ID-markt door Elia. 

 

2 Een positieve prijs voor de neerwaartse compensatie bids stemt overeen met inkomsten terwijl een negatieve 

prijs kosten inhoudt voor de netbeheerder. 
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2.1.2. Analyse van de beschikbaarheid van de reserves 

De dag van 11/08/2019 werd gekenmerkt door een zeer beperkte beschikbaarheid van niet-
gecontracteerde neerwaartse balanceringsenergie op coördineerbare elektriciteitscentrales 
(Decremental Coordinable (DC) bids), maar wel een hoge beschikbaarheid van niet-
gecontracteerde neerwaartse balanceringsenergie op gedeeltelijk coördineerbare 
elektriciteitscentrales (Decremental Limited Coordinable DLC bids). Het totale volume van 
niet-gecontracteerde neerwaartse balanceringsenergie voor de uren waarin de 
countertrading (0 tot 11 uur) van 11/08/2019 werd geactiveerd, wordt weergegeven in Tabel 

2 en Afbeelding1 hieronder. De DC bids en de DLC bids die gebruikt hadden kunnen worden 
voor de compensatie van de activering van de countertrading als toegang tot de ID-markt 
niet mogelijk was geweest, worden voorgesteld (respectievelijk in blauw en oranje) in 
Afbeelding1 en in de twee laatste kolommen van Tabel 2.  

 

Afbeelding1: totaal volume neerwaartse balanceringsenergie beschikbaar voor 11/08/2019 (per type product). 

Bron: website van Elia 3 

 

Quarter Total Downward 
[MW] InterTso_E[MW]4  D_LC [MW] D_C [MW] 

11/08/2019 00:00 -> 00:15 -1344,1 -250 -948,4 -0,7 
11/08/2019 00:15 -> 00:30 -1343 -250 -947,3 -0,7 
11/08/2019 00:30 -> 00:45 -1340,8 -250 -945,1 -0,7 
11/08/2019 00:45 -> 01:00 -1339,7 -250 -944 -0,7 
11/08/2019 01:00 -> 01:15 -1295,2 -250 -885,9 -14,3 
11/08/2019 01:15 -> 01:30 -1279,5 -250 -884,5 0 

 

3 De volumes van niet-gecontracteerde reserves op pompopslagcentrales worden in deze afbeeldingen niet 
meegerekend. 

4 “Niet-gewaarborgd” tertiair reservevermogen in de vorm van noodvermogen bij andere netbeheerders zoals 
bepaald in de “Marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten” 

https://eliagroup.sharepoint.com/sites/MD/Market_Development/Ballancing%20Ancillary%20Services/ID%20Market%20Access/New%20Proposal%2002-2020/(https:/www.elia.be/en/grid-data/balancing/energy-available-volumes-and-prices)
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11/08/2019 01:30 -> 01:45 -1279 -250 -884 0 
11/08/2019 01:45 -> 02:00 -1279,7 -250 -884,7 0 
11/08/2019 02:00 -> 02:15 -1282,3 -250 -882,4 -4,9 
11/08/2019 02:15 -> 02:30 -1277,7 -250 -882,7 0 
11/08/2019 02:30 -> 02:45 -1278,8 -250 -883,8 0 
11/08/2019 02:45 -> 03:00 -1277,4 -250 -882,4 0 
11/08/2019 03:00 -> 03:15 -1277 -250 -881,7 -0,3 
11/08/2019 03:15 -> 03:30 -1276,5 -250 -881,2 -0,3 
11/08/2019 03:30 -> 03:45 -1276,5 -250 -881,2 -0,3 
11/08/2019 03:45 -> 04:00 -1276,1 -250 -880,8 -0,3 
11/08/2019 04:00 -> 04:15 -1273,2 -250 -878,1 -0,1 
11/08/2019 04:15 -> 04:30 -1274,4 -250 -879,3 -0,1 
11/08/2019 04:30 -> 04:45 -1275,3 -250 -880,2 -0,1 
11/08/2019 04:45 -> 05:00 -1275,8 -250 -880,7 -0,1 
11/08/2019 05:00 -> 05:15 -1260,7 -250 -865,6 -0,1 
11/08/2019 05:15 -> 05:30 -1259,9 -250 -864,8 -0,1 
11/08/2019 05:30 -> 05:45 -1260,5 -250 -865,4 -0,1 
11/08/2019 05:45 -> 06:00 -1261,3 -250 -864,8 -1,5 
11/08/2019 06:00 -> 06:15 -1259 -250 -849,3 -14,7 
11/08/2019 06:15 -> 06:30 -1248 -250 -849 -4 
11/08/2019 06:30 -> 06:45 -1243 -250 -848 0 
11/08/2019 06:45 -> 07:00 -1241,9 -250 -846,9 0 
11/08/2019 07:00 -> 07:15 -1224,2 -250 -829,2 0 
11/08/2019 07:15 -> 07:30 -1223,4 -250 -828,4 0 
11/08/2019 07:30 -> 07:45 -1224,5 -250 -827,3 -2,2 
11/08/2019 07:45 -> 08:00 -1232,6 -250 -826,2 -11,4 
11/08/2019 08:00 -> 08:15 -1204,8 -250 -809,8 0 
11/08/2019 08:15 -> 08:30 -1203,1 -250 -808,1 0 
11/08/2019 08:30 -> 08:45 -1201,6 -250 -806,6 0 
11/08/2019 08:45 -> 09:00 -1200 -250 -805 0 
11/08/2019 09:00 -> 09:15 -1183,9 -250 -788,9 0 
11/08/2019 09:15 -> 09:30 -1181,4 -250 -786,4 0 
11/08/2019 09:30 -> 09:45 -1179 -250 -784 0 
11/08/2019 09:45 -> 10:00 -1176,6 -250 -781,6 0 
11/08/2019 10:00 -> 10:15 -1182,8 -250 -787,8 0 
11/08/2019 10:15 -> 10:30 -1182,7 -250 -787,7 0 
11/08/2019 10:30 -> 10:45 -1182,5 -250 -787,5 0 
11/08/2019 10:45 -> 11:00 -1182,1 -250 -787,1 0 

Tabel 2: volumes neerwaartse balanceringsenergie beschikbaar voor 11/08/20195.  Bron: website van Elia 

Indien de toegang tot de ID-markt die dag niet was gebruikt voor de compensatie van de 
activering van countertrading op NEMO Link, toont de analyse van de beschikbare 
capaciteiten aan niet-gecontracteerde neerwaartse balanceringsenergie dat DLC bids 
gebruikt hadden moeten worden voor die compensatie. Het gebruik van deze DLC bids zou 
hebben geleid tot beduidend hogere compensatiekosten.  

 

 

 

 

 

5 Deze gegevens zijn afkomstig van de website van Elia waarop de beschikbare capaciteiten voor de 
balanceringsenergie in detail worden beschreven  

https://eliagroup.sharepoint.com/sites/MD/Market_Development/Ballancing%20Ancillary%20Services/ID%20Market%20Access/New%20Proposal%2002-2020/(https:/www.elia.be/en/grid-data/balancing/energy-available-volumes-and-prices)
https://www.elia.be/nl/grid-data/balancing/energie-beschikbare-volumes-en-prijzen
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2.1.3. Analyse van de impact op de beschikbare grensoverschrijdende 
capaciteit (ATC = Available Transfer Capacity) 

Tabel3 toont de waarden van de eerste ATC’s in export en vóór de laatste gate voor 
11/08/2019 voor de grenzen België – Frankrijk (BE➔FR) en België – Nederland (BE➔ NL)6. 
De laatste kolom toont het percentage van de potentiële impact van het volume dat via de 
toegang tot de ID-markt vereist is voor de compensatie van de countertrading op NEMO Link 
(op voorwaarde dat het volume afkomstig is van buiten België). De prijzen en volumes van 
de compensatie bids verkregen via de toegang tot de ID-markt worden ter vergelijking ook 
vermeld.  Op 11/08/2019 werd geen enkele verhoging van NTC in ID uitgevoerd. 

 

 

2.1.4. Conclusie van de testperiode 

Op basis van de activering van 11 augustus 2019 werden de volgende voordelen van de 
toegang tot de ID-markt in het kader van de compensatie van de countertrading op NEMO 
Link vastgesteld: 

1. Verhoging van de liquiditeit voor het compensatiemechanisme: bij gebrek aan 
DC bids was het door het gebruik van de toegang tot de ID-markt mogelijk om de 
liquiditeit van de beschikbare bids te verhogen en het gebruik te vermijden van DLC 
bids. 

2. Optimalisatie van de compensatiekosten via de regionale koppeling van de 
markten: indien de toegang tot de markt niet was gebruikt, zou het gebruik van de 
DLC bids hebben geleid tot beduidend hogere compensatiekosten. 

3. Behoud van de verplichtingen inzake balanceringsreserve: het gebruik van de 
toegang tot de ID-markt heeft het mogelijk gemaakt om het gebruik te vermijden van 

 

6 Op de datum van die activering was de ID-markt op de grens België – Verenigd Koninkrijk nog niet 
operationeel. De ID ATC op die grens zijn dus niet opgenomen in deze analyse. 

DATE HOUR 

Volume 
traded 
(MWh) 

Price on 
ID 

market 
(€/MWh) 

 ATC 
BE=>FR 
Initial 

ATC 
BE=>FR 

final 
gate 

ATC 
BE=>NL 
Initial 

ATC 
BE=>NL 

final 
gate 

% of 
initial 
ATC 

11/08/2019 1 99,00 24,88 893 893 0 0 11,09% 

11/08/2019 2 99,00 17,88 795 573 0 218 12,45% 

11/08/2019 3 99,00 12,60 724 373 0 396 13,67% 

11/08/2019 4 99,00 10,88 591 307 4 245 16,64% 

11/08/2019 5 99,00 9,88 693 423 23 287 13,83% 

11/08/2019 6 99,00 11,04 1135 844 33 299 8,48% 

11/08/2019 7 99,00 10,79 1060 699 0 361 9,34% 

11/08/2019 8 99,00 9,88 120 86 0 0 82,50% 

11/08/2019 9 99,00 11,77 631 261 0 298 15,69% 

11/08/2019 10 99,00 1,5 0 0 0 0 / 

11/08/2019 11 99,00 -16,22 0 0 0 0 / 

Tabel3: Beschikbare ATC’s en impact van de toegang tot de ID-markt  op 11/08/2019 
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DLC bids, dat het volume van de beschikbare balanceringsenergie voor het beheer 
van het evenwicht van de zone zou hebben verminderd. 

Op basis van de hierboven vermelde voordelen stelt Elia vast dat de toegang tot de ID-markt 
dus een toegevoegde waarde heeft op het vlak van flexibiliteit, liquiditeit en optimalisatie van 
de kosten. De gevolgen voor de marktspelers zijn beperkt in termen van ATC of impact op 
de balanceringsmarkt.  

3. Uitbreiding van de regels voor de werking van de ID-
markt 

Tijdens de testperiode heeft Elia andere situaties geanalyseerd met countertrading op NEMO 
Link dan die welke momenteel toegelaten zijn door de geldende regels, om een eventuele 
uitbreiding van die regels voor te bereiden. Elia heeft 11 potentiële situaties aangestipt7 
waarvoor het interessant is om de relevantie van de toegang tot de ID-markt te analyseren 
voor de compensatie van een activering van countertrading op NEMO Link als gevolg van 
een congestie op de as Mercator - Avelin. Deze 11 situaties zijn gegroepeerd in 3 
typevoorbeelden die hieronder worden voorgesteld. 

3.1. Situatie 1: Countertrading op Nemo Link op vraag van Elia 
om een lokale congestie in België op de as Mercator - Horta 
weg te werken 

3.1.1. Situatie (voorbeeld: 18/03/2019 van 18 tot 22 uur) 

I. Geplande onbeschikbaarheid op interconnectoren naar Frankrijk  (Avelgem – 
Avelin (FR)) en aanzienlijke elektriciteitsstroom van het noorden naar het zuiden van 
België; 

II. NEMO Link in export naar het Verenigd Koninkrijk en lage productie van windenergie 
aan de kust. De Belgische kustzone wordt enkel gevoed door de lijnen afkomstig van 
Mercator. 

➢ Congestie: een lijn Mercator - Horta is gecongestioneerd in geval van N-1 op de 
andere lijn waaruit deze as bestaat. 

 

7 De datums van deze situaties zijn: 12/02/2019 (9 tot 11 uur), 18/03/2019 (18 tot 22 uur en 10 tot 12.30 uur), 
23/03/2019 (21 tot 22 uur), 26/03/2019 (7 tot 9 uur), 27/03/2019 (7.15 tot 11.30 uur), 28/03/2019 (13 tot 20 uur), 
15/04/2019 (6.30 tot 11 uur), 16/04/2019 (12 tot 17 uur), 22/05/2019 (12 tot 17 uur), 21/10/2019 (12 tot 13 uur), 
28/10/2019 (10 tot 12 uur) 
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Afbeelding2: staat van het net in Situatie 1 

3.1.2. Oplossing van de congestie en gebruikte compensatie 

• Activering van countertrading op NEMO Link (vermindering van de export naar het 
Verenigd Koninkrijk) gerealiseerd tussen 18 en 22 uur (18 tot 19 uur: 200MW – 19 
tot 20 uur: 300MW – 20 tot 22 uur: 100 MW) 

• Compensatie via beschikbare DC bids (ongeveer 600 tot 900 MW beschikbaar zoals 
weergegeven in Afbeelding 3). 

.  

Afbeelding3: totaal volume neerwaartse balanceringsenergie beschikbaar in Situatie 1 

3.1.3. Oplossing van de congestie en mogelijke compensatie via toegang tot 
de ID-markt 

De compensatie van de activering van countertrading was in deze situatie mogelijk geweest 
via toegang tot de ID-markt aangezien de as Avelgem - Avelin onderbroken was. De 
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compensatie kon dus geen negatieve impact hebben op de gerealiseerde countertrading om 
de congestie weg te werken aangezien ze enkel van de kant van Mercator kon komen. Het 
gebruik van de toegang tot de ID-markt zou het in dat geval mogelijk maken om het behoud 
van de verplichtingen inzake balanceringsreserve beter te garanderen, gelet op de hoge 
countertradingvolumes die nodig zijn om de congestie weg te werken.  

3.2. Situatie 2: Countertrading op Nemo Link op vraag van Elia 
om een lokale congestie in België op de as Avelgem - Avelin 
weg te werken 

3.2.1. Situatie (voorbeeld: 22/05/2019 van 21 tot 23.30 uur) 

I. Geplande onbeschikbaarheid van één van de lijnen Mercator- Horta  

II. NEMO Link in export naar het Verenigd Koninkrijk en lage productie van windenergie 
aan de kust 

➢ Congestie: een lijn Avelgem - Avelin is gecongestioneerd in geval van N-1 op de 
andere lijn Mercator - Horta. In geval van N-1 op die lijn wordt de Belgische kuststreek 
enkel gevoed door de lijnen afkomstig van Avelgem. 

 

Afbeelding 4: staat van het net in Situatie 2 

3.2.2. Oplossing van de congestie en gebruikte compensatie 

• I-bids op eenheden in de kuststreek (100 MW) 

• Compensatie via beschikbare DC bids (ongeveer 200 MW beschikbaar zoals 
weergegeven in Afbeelding 5). Ongeveer 50% van de DC bids werd dus gebruikt voor 
de compensatie van het mechanisme voor het beheer van de congestie. 
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Afbeelding 5: totaal volume neerwaartse balanceringsenergie beschikbaar in Situatie 2 

3.2.3. Oplossing van de congestie en mogelijke compensatie via toegang tot 
de ID-markt 

In die situatie had de congestie kunnen worden opgelost door een countertrading op NEMO 
Link met als doel een vermindering van de export naar het Verenigd Koninkrijk. De 
compensatie van de activering van countertrading was mogelijk geweest via toegang tot de 
ID-markt aangezien de as Mercator- Horta onderbroken was bij N-1. De compensatie kon 
dus geen negatieve impact hebben op de gerealiseerde countertrading om de congestie weg 
te werken aangezien ze enkel van de kant van Avelgem kon komen. Het gebruik van de 
toegang tot de ID-markt zou het in dat geval mogelijk maken om het behoud van de 
verplichtingen inzake balanceringsreserve beter te garanderen, gezien het beperkte volume 
aan niet-gecontracteerde neerwaartse balanceringsenergie op gedeeltelijk coördineerbare 
elektriciteitscentrales dewelke die dag beschikbaar waren.  

 

Afbeelding6: mogelijke staat van het net in Situatie 2 in geval van countertrading op NEMO Link 
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3.3. Situatie 38: Countertrading op Nemo Link op vraag van Elia 
om een lokale congestie in België op de as Horta - Mercator op 
te lossen 

3.3.1. Situatie (voorbeeld: 12/02/2019 van 9 tot 11 uur) 

I. NEMO Link in export naar het Verenigd Koninkrijk en lage productie van 
windenergie aan de kust 

➢ Congestie: een lijn Mercator - Horta is gecongestioneerd in geval van N-1 op de 
andere lijn Mercator - Horta.  

 

Afbeelding7: staat van het net in Situatie 3 

 

3.3.2. Oplossing van de congestie en gebruikte compensatie 

• Activering van 300 MW countertrading op NEMO Link (vermindering van de export 
naar het Verenigd Koninkrijk) gerealiseerd tussen 9 en 11 uur; 

• Compensatie via beschikbare DC bids (ongeveer 1500 MW beschikbaar zoals 
weergegeven in Afbeelding 8). 

 

8 Deze situatie wordt op vraag van de CREG beschreven 
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Afbeelding8: totaal volume neerwaartse balanceringsenergie beschikbaar in Situatie 3 

3.3.3. Oplossing van de congestie en mogelijke compensatie via toegang tot 
de ID-markt 

In deze situatie had het gebruik van de toegang tot de ID-markt het mogelijk gemaakt om het 
behoud van de verplichtingen inzake de balanceringsreserve beter te garanderen, gezien 
het hoge countertradingvolume. De lokalisatie van de compensatie bid zou hier echter een 
negatieve impact kunnen hebben op de gerealiseerde countertrading om de congestie weg 
te werken indien de D-bids afkomstig zouden zijn van een plaats dichtbij de Franse grens. 
Deze situatie zal dus niet worden opgenomen in het voorstel tot uitbreiding van de regels 
voor toegang tot de ID-markt. 

3.4. Voorstel tot uitbreiding van de gevallen van gebruik 

Op basis van situatie 1 en 2 die in de voorgaande rubrieken werden beschreven, stelt Elia 
voor om de regels voor het gebruik van de ID-markt uit te breiden met de volgende gevallen: 

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

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

4. Analyse van de beslissing van de CREG 

In haar beslissing (B)1905 van 4 april 2019 vraagt de CREG aan Elia om in haar nieuw 
voorstel rekening te houden met opmerking 56 tot 62 van deze beslissing. 

1. Wat betreft de monitoring van de activeringen van de toegang tot de ID-markt (punt 56 
en 57) stelt Elia voor om de benadering die in het eerste voorstel werd uiteengezet te 
behouden; namelijk de maandelijkse verzending van een rapport naar de CREG wanneer 
in de vorige maand activeringen van de toegang tot de ID-markt hebben plaatsgevonden. 
De geleverde informatie is in overeenstemming met punt 56 van de beslissing (B)1905 
en wordt beschreven in hoofdstuk 7 van het nieuwe voorstel voor regels. 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1905
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2. In haar nieuwe voorstel voor regels stelt Elia voor om de inschakeling van een neutrale 
speler om toegang te krijgen tot de ID-markt (punt 58) te behouden, op basis van en 
volgens de samenwerkingsprincipes zoals bilateraal uitgewisseld met de CREG.  

3. Elia bevestigt het gebruik van de werkelijke capaciteit van de verbindingen volgens de 
meest recente informatie (punt 59) in het kader van de identificatie van de congesties. 

4. Wat de transparantie inzake congestie betreft (punt 60) verwijst Elia naar het document 
“Regels inzake de coördinatie en het congestiebeheer” dat op 25/10/2019 ter 
goedkeuring aan de CREG werd voorgelegd. Artikel 19 van dat document zet uiteen 
welke informatie zal worden gepubliceerd in het kader van het congestiebeheer. 
Bovendien stelt Elia voor om het maandverslag dat aan de CREG wordt bezorgd, ook te 
publiceren op de site van JAO, wanneer in de maand voordien activeringen van de 
toegang tot de ID-markt hebben plaatsgevonden, zoals beschreven in hoofdstuk 7 van 
het nieuwe voorstel voor regels. 

5. Wat betreft de voorrang van elektriciteitsproductie met windturbines op zee op andere 
vormen van elektriciteitsproductie (punt 61) verwijst Elia ook naar de “Regels inzake de 
coördinatie en het congestiebeheer” waar in hoofdstuk 5 de regels inzake prioritaire 
inschakeling worden beschreven.  

6. Wat betreft het verband tussen dit voorstel en de mechanismen met betrekking tot het 
congestiebeheer (punt 62) stelt Elia geen impact vast. Meer bepaald het verband tussen 
het “Clean Energy package” en het congestiebeheer wordt behandeld in de “Regels 
inzake de coördinatie en het congestiebeheer”. 

5. Analyse van het tegenvoorstel van FEBEG in het 
antwoord op de publieke consultatie 

In haar beslissing (B)1905 van 4 april 2019 vraagt de CREG aan Elia om in haar antwoord 
op de publieke consultatie rekening te houden met de beoordeling van het door FEBEG 
geformuleerde voorstel. 

Wat de algemene commentaren van FEBEG betreft, is Elia het niet eens met de verklaring 
van FEBEG over de schending van het scheidingsprincipe in het kader van de toegang tot 
de ID-markt. Elia is van mening dat de toegang tot de ID-markt wel degelijk gebaseerd is op 
een mechanisme dat steunt op de beginselen van een vrije markt, omdat het mogelijk is om 
de bids te zoeken op de ID-markt waar de liquiditeit het hoogst is. Elia vindt ook dat dit 
mechanisme de transparantie waarborgt, aangezien de compensatie bids worden verkregen 
via een uitwisselingsplatform van een NEMO waartoe alle spelers toegang hebben. 

In haar tegenvoorstel stelt FEBEG een benadering in twee fasen voor: 

1. Indien de compensatiebehoeften lager liggen dan de bids die beschikbaar zijn via 
de ID-procedure stelt FEBEG voor om niets te veranderen aan het huidige proces;  

2. Indien de compensatiebehoeften hoger liggen dan de bids die beschikbaar zijn via 
de ID-procedure stelt FEBEG voor om een “call for bids” te organiseren. 

Wat punt 1 betreft, wil Elia erop wijzen dat de beschikbaarheid van de bids via de 
redispatchingprocedure in ID niet gewaarborgd is. Aangezien de compensatie via deze 
procedure dichtbij realtime moet worden uitgevoerd, is de liquiditeit van de 
compensatiemiddelen bovendien uiteraard lager. Het risico bestaat dus dat de nodige 
compensatie bids die door de toegang tot de ID-markt kunnen worden verlaagd, niet worden 
gevonden. Bovendien brengt deze benadering, die enkel gebaseerd is op de bids die 
beschikbaar zijn via de ID-procedure, het risico met zich mee dat de reserves worden 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1905


                 

 

07/02/2020 Verklarende nota bij de regels voor toegang tot de ID-markt  15/16 

 

 

gebruikt die bedoeld zijn om het evenwicht van de zone in geval van onevenwicht te 
garanderen. 

Wat punt 2 betreft, garandeert het door FEBEG voorgestelde mechanisme niet de 
beschikbaarheid van extra volume voor de compensatie, aangezien dat afhangt van de 
deelname van de marktspelers aan de “call for bids”. Bovendien is de optimalisatie van de 
kosten niet gewaarborgd voor het systeem aangezien de marktspelers vrije prijzen kunnen 
voorstellen voor deze bijkomende bids. Het voordeel van de concurrentie tussen de 
marktspelers via de ID-markt gaat dus verloren. 

6.  Besluit 

Uit de resultaten van de testperiode is gebleken dat de toegang tot de ID-markt een 
toegevoegde waarde heeft inzake flexibiliteit, liquiditeit en optimalisatie van de kosten voor 
de compensatie van de activeringen in verband met het beheer van de congesties ondanks 
een gebruikspotentieel dat werd beperkt door de geldende regels tijdens de testperiode. 

Elia stelt dus een nieuwe versie voor van de regels voor toegang tot de ID-markt met daarin 
de volgende wijzigingen: 

• Een uitbreiding van de gebruiksgevallen conform het voorstel in rubriek 3.4 van deze 
nota. 

• Een onbepaalde geldigheidsduur en de mogelijkheid om deze regels te wijzigen op 
initiatief van Elia of op vraag van de CREG.  

 

--------------------------------------- 
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