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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 tot wijziging van beslissing (B)658E/55 over de modaliteiten voor het bepalen van 
de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop 
van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 12.11.2021 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

Per e-mail aan consult.658E55bis@creg.be en/of 

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.658E55bis@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) wijzigt hierna de 
beslissing (B)658E/55 over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van 
de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit  in de loop van de regulatoire periode 2020-
2023 te verbeteren, zoals bedoeld in artikel 23, § 1 van de tariefmethodologie. Deze beslissing geeft 
gevolg aan de vraag tot wijziging van Elia Transmission Belgium (hierna: Elia) van 12 juli 2021, waarvan 
een niet-vertrouwelijke versie als bijlage wordt toegevoegd. 

De wijziging heeft betrekking op de stimulans voor het uitvoeren van grote infrastructuurprojecten 
binnen de termijnen. Deze stimulans maakt deel uit van de stimulansen tot verbetering van de 
marktintegratie en de bevoorradingszekerheid, bedoeld in artikel 24 van de tariefmethodologie. 

Naast de inleiding bevat deze ontwerpbeslissing vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft het 
wettelijke kader dat aan de grondslag ligt van onderhavige ontwerpbeslissing. De relevante 
antecedenten en de bepalingen van de publieke raadpleging worden respectievelijk in hoofdstuk 2 en 
3 toegelicht. In het vierde hoofdstuk analyseert de CREG de vraag van Elia. Het vijfde hoofdstuk 
herneemt beslissing (B)658E/55 met de aanpassingen waarvan een goedkeuring wordt voorgesteld.  

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige ontwerpbeslissing aangenomen tijdens zijn 
vergadering van 21 oktober 2021. 
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1. WETTELIJKE BASIS 

De toepassing van artikel 12, §§ 2, 5 en 8 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt heeft geleid tot het aannemen van besluit (Z)1109/10 van 28 juni 2018 tot 
vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023 (hierna "de 
tariefmethodologie"). Artikel 23, § 1 van de tariefmethodologie bepaalt het volgende: 

« Er kunnen stimulansen aan de netbeheerder worden toegekend om hem ertoe aan te 
sporen: 

1) de marktintegratie en de bevoorradingszekerheid te stimuleren; 

2) de kwaliteit van de dienst te verbeteren; 

3) de innovatie te stimuleren; 

4) het systeemevenwicht te bevorderen; en 

5) de continuïteit van de bevoorrading te vergroten. 

Onverminderd de bepalingen van Art. 23 tot 28 en na overleg met de netbeheerder en de 
marktactoren, bepaalt de CREG, vóór het indienen van het tariefvoorstel, de finale 
modaliteiten ter bepaling van deze stimulansen, met name de berekeningswijze van de 
gebruikte indicatoren en de wijze waarop doelstellingen worden bepaald. ». 

Artikel 24 van de tariefmethodologie vermeldt het volgende: 

« Art. 24.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ANTECEDENTEN 

Op 15 november 2018 heeft de CREG een publieke raadpleging van 3 weken gelanceerd over de 
ontwerpbeslissing (B)658E/55 over de finale modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de 
prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire 
periode 2020-2023 te verbeteren.  

Op 25 april 2019 heeft het directiecomité van de CREG beslissing (B)658E/55 aangenomen over de 
finale modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het 
transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren. 

Op 18 maart 2021 heeft Elia haar vraag tot wijziging van de stimulans voor het uitvoeren van grote 
infrastructuurprojecten binnen de termijnen aan de CREG voorgelegd. 

Tijdens de maanden mei en juni 2021 hebben de CREG en Elia per e-mail over deze vraag tot aanpassing 
gecommuniceerd. 

Op 12 juli 2021 heeft de CREG van Elia het formele aanvraagdossier ontvangen tot aanpassing van de 
stimulans voor het uitvoeren van grote infrastructuurprojecten binnen de termijnen en bijgevolg van 
de beslissing (B)658E/55 over de finale modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de 
prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire 
periode 2020-2023 te verbeteren. 
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3. PUBLIEKE RAADPLEGING 

In overeenstemming met haar intern huishoudelijk reglement legt de CREG de ontwerpbeslissing met 
bijgaand alle nuttige documenten ter publieke raadpleging voor gedurende drie weken. 

4. ANALYSE VAN DE VRAAG VAN ELIA 

De vraag van Elia heeft betrekking op de stimulans voor het uitvoeren van grote infrastructuurwerken 
binnen de termijnen in 2022 en 2023 en betreft twee projecten: 

- ondersteuning van de spanning: fases 3 en 4; 

- gedecentraliseerde productie Noorderkempen: upgrade van de 150 kW lijn Beerse – Mol. 

De aanvraag wordt hierna geanalyseerd. 

4.1. ONDERSTEUNING VAN DE SPANNING 

De vraag tot wijziging heeft betrekking op de investeringen in condensatorbatterijen in 2022 en 2023. 
De beslissing (B)658E/55 voorziet dat elk jaar van de periode 2020-2023 condensatorbatterijen met 
een capaciteit van 150 MVAR in dienst moeten worden gesteld. 

Elia legt in haar verzoek van 12 juli 2021 uit dat het voorzien was om condensatorbatterijen van 
75 MVAR in dienst te stellen in 2022 in de posten van Awirs en Wevelgem. In 2023 was er een 
condensatorbatterij van 150 MVAR voorzien in de post van Zandvliet. 

De procedure voor het opleveren van de vergunning voor de realisatie van alle werken in de 150 
kV post van Wevelgem heeft echter een zodanige vertraging opgelopen dat het project moet worden 
uitgesteld naar 2023. Daarentegen kan de indienststelling van de condensatorbatterij in de post van 
Zandvliet naar 2022 worden gebracht. 

Elia vraagt dat de beslissing (B)658E/55 wordt gewijzigd om een indienstelling te voorzien van 
condensatorbatterijen voor een totale capaciteit van 225 MVAR in 2022 en van 75 MVAR in 2023. 

Volgens de CREG vereist de vraag van Elia geen wijziging van beslissing (B)658E/55. Deze beslissing 
voorziet de indienststelling van condensatorbatterijen voor een totale capaciteit van 150 MVAR voor 
elk jaar van de periode 2020-2023. Voetnoot 12 bepaalt dat bij gebrek aan een studie van Elia die 
vaststelt dat een dergelijke doelstelling niet noodzakelijk is, “de totale behoefte aan 
productiecapaciteit van reactieve energie aan het einde van de regulatoire periode 600 MVAR” 
bedraagt. 

De vraag van Elia komt neer op een overschrijding van de jaarlijkse doelstelling van 150 MVAR in 2022 
en heeft geen impact op de globale indienststelling van 600 MVAR aan condensatorbatterijen 
gedurende de periode 2020-2023. 

Bijgevolg is de CREG van mening dat de vraag van Elia betreffende de spanningsondersteuning 
aanvaard kan worden en dat het niet noodzakelijk is om beslissing (B)658E/55 te wijzigen. 
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4.2. GEDECENTRALISEERDE PRODUCTIE NOORDERKEMPEN 

De regio van de Noorderkempen krijgt bijzondere aandacht van Elia voornamelijk omwille van de 
nakende komst van grote hoeveelheden lokale productiecapaciteiten en de veroudering van bepaalde 
lijnen. Deze aandacht werd omgezet in verschillende projecten voorzien in het federale 
ontwikkelingsplan 2020-2023 (hierna: FOP 20-30). 

Door problemen in verband met het verkrijgen van vergunningen en de aanzienlijke vraag naar 
bijkomende aansluitingscapaciteit moet Elia echter haar visie op het net in die regio herzien. Deze 
nieuwe visie wordt in de bijlage bij de vraag van Elia beschreven en wordt aan onderhavige 
ontwerpbeslissing toegevoegd. 

De CREG stelt vast dat de nieuwe visie van Elia belangrijk is vanuit een elektrisch en ecologisch 
standpunt. De oplossing die wordt overwogen lijkt ook verantwoord op het niveau van de kosten. 

In het bijzonder de verdeling (“split”) van het 150 kV net van de regio Noorderkempen tussen Heze en 
Meerhout zal het beschikbare korsluitingsvermogen in de zone aanzienlijk vergroten en dus ook de 
onthaalcapaciteit van nieuwe hernieuwbare en intermitterende productie. 

In ieder geval, aangezien de visie die het voorwerp uitmaakte van de stimulans voor 2023 niet langer 
door Elia wordt overwogen, is de CREG van mening dat dit deel van de stimulans inderdaad door 
andere projecten moet worden vervangen. 

Elia stelt de volgende projecten voor: 

- versterking van de 70 kV post van Herentals met een nieuwe 150 kV GIS en een nieuwe 
150/70 transformator; 

- installatie van een nieuwe 150 kV kabel tussen Herentals en Heze. 

Het gaat dus om het onder spanning brengen van een nieuwe 150 kV GIS in Herentals en de 
ondergrondse 150 kV verbinding tussen deze nieuwe GIS en de post van Heze. 

Op basis van de informatie waarover zij beschikt, is de CREG van mening dat de vraag van Elia kan 
worden goedgekeurd. 

5. BESLISSING 

Beslissing (B)658E/55 wordt enkel in hoofdstuk 4.1.1.2 gewijzigd als volgt :  

Voor het jaar 2020 : 

- PST Aubange : indienststelling van de 1ste PST; 

- installatie van 40 dieselinstallaties, waarvan de locatie later zal worden bepaald; 

- Noorderkempen gedecentraliseerde productie fase 1: ontmanteling van de 
elektriciteitsinfrastructuren van de lijn Massenhove-Poederlee ; 

- ondersteuning van de spanning - fase 1:  indienstelling van batterijen van 
condensatoren voor een totale capaciteit van 150 MVAR. 

  



 

Niet-vertrouwelijk  8/10 

Voor het jaar 2021 : 

- eventuele voormelde projecten waarvan de referentietermijn 2020 was en die niet 
voor 1 januari 2021 zouden gerealiseerd zijn; 

- PST Aubange : indienststelling van de 2de PST ; 

- lijn Horta-Avelin : indienststelling van het 1ste draadstel Horta-grens in HTLS; 

- installatie van 40 dieselmotoren, waarvan de locatie later zal worden bepaald; 

- Oostlus : indienststelling van de 380/110kV transformator in Brume en 1ste 

110 / 15 kV transformator in Trois-Ponts; 

- Oostlus : reconstructie naar 2 draadstellen gabariet 110 kV van de lijn Bevercé- 
Bronrôme; 

- ondersteuning van de spanning - fase 2: indienststelling van batterijen van 
condensatoren voor een totale capaciteit van 150 MVAR1. 

Voor het jaar 2022 : 

- eventuele voormelde projecten waarvan de referentietermijn 2020 of 2021 was en 
die niet voor 1 januari 2022 zouden gerealiseerd zijn; 

- lijn Horta-Avelin : indienststelling van het 2de draadstel Horta-grens in HTLS; 

- versterking noordgrens : indienststelling van de 4de PST Zandvliet; 

- versterking backbone net – HTLS geleiders : indienststelling van een nieuw draadstel 
Meerhout-Van Eyck in HTLS; 

- installatie van 40 dieselmotoren, waarvan de locatie later zal worden bepaald; 

- Noorderkempen gedecentraliseerde productie :  indienststelling van een nieuwe 
post GIS 150 kV Beerse; 

- ondersteuning van de spanning - fase 3: indienststelling van batterijen van 
condensatoren voor een totale capaciteit van 150 MVAR2. 

Voor het jaar 2023 :  

- eventuele voormelde projecten waarvan de referentietermijn 2020, 2021 of 2022 
was en die niet voor 1 januari 2023 zouden gerealiseerd zijn; 

- versterking van het backbone net – HTLS-geleiders : Meerhout-Van Eyck vervanging 
van bestaand draadstel door een HTLS-geleider; 

- installatie van 40 dieselmotoren, waarvan de locatie later zal worden bepaald; 

- Oostlus : reconstructie tot 2 draadstellen gabariet 110 kV van de lijn Bronrôme-
Brume; 

 

1 Deze doelstelling zal door een beslissing van de CREG kunnen worden aangepast voor jaar Y en/of voor de jaren volgend op 

de regulatoire periode indien Elia dit uiterlijk op 30 september van het jaar Y aan de CREG voorstelt op basis van een studie 
die aan een publieke raadpleging werd onderworpen. Bij gebrek hieraan bedraagt de totale behoefte aan productiecapaciteit 
van reactieve energie aan het einde van de regulatoire periode 600 MVAR. 
2 Cf. voetnoot 1. 
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- Noorderkempen gedecentraliseerde productie : onder spanning brengen van een 
nieuwe 150 kV GIS3 en een nieuwe 150/70 transformator in Herentals, alsook een 
150 kV kabel tussen de 150 kV posten van Herentals en Heze; 

- installatie en indienststelling van een nieuwe 380 / 150 kV transformator in 
Rodenhuize; 

ondersteuning van de spanning - fase 4: indienststelling van batterijen van condensatoren voor een 
totale capaciteit van 150 MVAR4. 

 

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 

 

 

 

3 GIS: Gas Insulated Switch-gear 
4 Cf. voetnoot 1. 
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BIJLAGE 1 

Brief van Elia van 12 juli 2021 – Niet-vertrouwelijke versie 

BIJLAGE 2 

Bijlage bij de brief van Elia dd. 12 juli 2021 – Niet-vertrouwelijke versie  

 

 


