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ADVIES 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

verstrekte op 5 februari 2004 een advies over de heropbouwcode opgesteld door de NV 

ELIA SYSTEM OPERATOR (ref: (A)040205-CDC-247). 

Op 5 februari 2010 verzocht de CREG ELIA haar een kopie van de toestand van de 

urgentieplannen te bezorgen. 

In haar schrijven van 4 mei 2010 deelt ELIA de CREG mee dat het een ontwerp van 

herziening van de heropbouwcode heeft opgestart en dat de CREG zal geraadpleegd 

worden zoals voorzien in het federaal technisch reglement.  

Op 8 december 2010 ontving de CREG per drager een brief van de NV ELIA SYSTEM 

OPERATOR (hierna: ELIA) waarin ELIA verklaart dat ze de CREG wenst te raadplegen over 

het bijwerken van de heropbouwcode die als bijlage aan deze brief is toegevoegd.  

In het kader van deze raadpleging werd op 16 maart 2011 een technische vergadering 

tussen de CREG en ELIA georganiseerd. 

Artikel 314, §1, van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch 

reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe 

(hierna: het technisch reglement) stelt dat de netbeheerder de heropbouwcode opstelt na 

raadpleging van de CREG. De CREG is van mening dat de “raadpleging” die voorzien wordt 

in het voornoemde artikel van het technisch reglement overeenkomt met het inwinnen van 

haar advies. 

Artikel 23, §2, laatste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) dat bepaalt dat de CREG haar adviezen en 

haar voorstellen uitbrengt binnen veertig kalenderdagen nadat het verzoek werd ingediend, 

behalve wanneer de minister een langere termijn bepaalt, is hier echter niet van toepassing 

aangezien uit de bewoordingen van dit artikel kan afgeleid worden dat hier enkel de gevallen 

geviseerd worden waarbij de Minister bevoegd voor Energie een advies aan de CREG 

vraagt. 

Het advies bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van het 

wettelijk kader. Het tweede deel bevat de beschouwingen van de CREG over het ontwerp 

van heropbouwcode. In het derde deel geeft de CREG haar besluit. 
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Tijdens zijn vergadering van 26 mei 2011 verstrekte het directiecomité van de CREG het 

volgende advies. 

 

 

 

WETTELIJK KADER 

1. Overeenkomstig artikel 314, §1, van het technisch reglement stelt de netbeheerder, na 

raadpleging van de CREG, de heropbouwcode op, die, in voorkomend geval, in de 

contracten bedoeld in artikel 312, §1, van het technisch reglement, opgenomen wordt. De 

heropbouwcode en zijn wijzigingen worden aan de CREG meegedeeld. 

Overeenkomstig artikel 314, §2, van het technisch reglement legt de heropbouwcode onder 

meer de operationele procedures vast die toepasselijk zijn op de toegangsverantwoorde-

lijken, op de netgebruikers en op de andere netbeheerders, wanneer het geheel of een deel 

van het elektrisch systeem heropgebouwd moet worden. 

Artikel 314, §3, van het technisch reglement bepaalt dat de heropbouwcode onder meer stelt 

dat, op het eerste verzoek van de netbeheerder, alle beschikbare productie-eenheden op elk 

moment door de toegangsverantwoordelijke opgestart moeten kunnen worden teneinde: 

1° een toevoer van reactief vermogen te leveren; 

2° een toevoer van actief vermogen te leveren. 

Artikel 314, §4, van het technisch reglement stelt dat de netbeheerder het recht heeft om, op 

basis van informatie waarover hij beschikt, op elk moment geheel of gedeeltelijk één of 

meerdere afnamen te herstellen en/of te onderbreken met het oog op het zo snel mogelijk 

heropbouwen van de integriteit van het elektrisch systeem die de bepalingen voorzien in 

artikel 312 van het technisch reglement niet toelaten te redden en, in voorkomend geval, 

zonder uitstel de toepassing van artikel 32 van de elektriciteitswet te vragen. 

Artikel 315 van het technisch reglement bepaalt dat de heropbouwcode op elk moment door 

de netbeheerder kan worden gewijzigd. De aldus aangebrachte wijzigingen hebben slechts 

invloed op het ogenblik van de kennisgeving van deze wijzigingen door de netbeheerder aan 

de partijen met wie hij een contract heeft afgesloten zoals bedoeld in artikel 312, §1, van het 

technisch reglement. 
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Artikel 316 van het technisch reglement bepaalt dat de netbeheerder het recht heeft om, in 

overleg met alle betrokken partijen en op kosten van de netbeheerder door simulatie en 

testprocedures, de efficiëntie te controleren van: 

1° de procedures vervat in de reddingscode; en 

2° de procedures vervat in de heropbouwcode. 

 

2. De heropbouwcode wordt nog vermeld in enkele andere artikelen van het technisch 

reglement, die hierna worden opgesomd. 

Overeenkomstig artikel 52, §1, van het technisch reglement bepaalt de netbeheerder de 

technisch-functionele minimumvereisten aan te wenden voor de uitrustingen van de 

netgebruiker, ten einde de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net te 

waarborgen. Deze functionele minimumvereisten hebben onder meer betrekking op, na 

overleg met de netgebruiker, de technische oplossingen en de regelparameters aan te 

wenden in het kader van de reddingscode en de heropbouwcode. Artikel 52, §2, van het 

technisch reglement bepaalt dat de technische eisen, regelparameters en andere bepalingen 

bedoeld in artikel 52, §1, van het technisch reglement in het aansluitingscontract bedoeld in 

artikel 112 van het technisch reglement, worden opgenomen. 

Overeenkomstig artikel 262 van het technisch reglement bepaalt de netbeheerder, zonder 

afbreuk te doen aan de heropbouwcode, de technische vereisten en de middelen bestemd 

om het net na een spanningsinstorting herop te bouwen. 

Tenslotte bepaalt artikel 373, §1, van het technisch reglement dat de netbeheerder en de 

beheerders van het distributienet of van het plaatselijk transmissienet voor het sluiten van 

een exploitatiecontract overeenkomen dat, onder andere, de rechten, de verplichtingen, 

alsook de procedures bepaalt met betrekking tot alle aspecten van de exploitatie die een 

rechtstreekse of onrechtstreekse invloed kunnen hebben op de veiligheid, de 

betrouwbaarheid en de efficiëntie van de betrokken netten, aansluitingen, of installaties van 

netgebruikers. Ze komen in hetzelfde exploitatiecontract de toepassingsmodaliteiten voor de 

reddings- en heropbouwcode overeen. 
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ANALYSE 

3. De CREG stelt vast dat de voorgelegde documenten gevoelig verbeterd zijn sinds de 

vorige versie. De verbeteringen hebben enerzijds te maken met de voorstellingswijze van de 

procedures, anderzijds met de toevoeging van een handboek voor de opleiding van de 

operatoren, samen met de overeenkomstige didactische voorstellingen. De verbeteringen 

van de voorstellingswijze van de procedures maken gedurende een crisis een snelle 

raadpleging mogelijk waardoor zonodig onmiddellijk supplementaire details ter beschikking 

van de operator staan. De CREG is van mening dat deze evolutie zal leiden tot snellere en 

betere reacties van de operatoren die de stress van een crisis ondergaan. 

De opleiding is een ander belangrijk aspect van de efficiëntie van de mensen die met een 

crisis te maken krijgen. In dit opzicht is het opstellen van een opleidingshandboek, dat 

tegelijkertijd met het heropbouwplan wordt bijgewerkt, een positieve zaak. Ten slotte blijkt 

duidelijk uit de opbouw van het schutblad van elk document dat deze opgenomen zijn in een 

algemeen klassement dat het mogelijk maakt de procedures en de kennis van de operatoren 

van ELIA te beheren. Deze classificatie en beheer is een aanpak die een gemakkelijke 

toegang tot de recentste versies van de procedures kan garanderen. 

De CREG is van mening dat de evolutie van de vorm en de opbouw van de documenten 

deel uitmaakt van een belangrijke inspanning tot continue verbetering van de voorbereiding 

op noodsituaties door ELIA. Een dergelijke houding beantwoordt aan de legitieme 

verwachtingen die men ten aanzien van een transmissienetbeheerder mag koesteren. 

4. De heropbouwstrategie is niet ten gronde veranderd. De nadruk blijft liggen op een 

maximale voorzichtigheid zonder een optimalisering van de duur van de heropbouw te 

beogen. Toch heeft de tijdsduur om het net opnieuw te voeden belangrijke gevolgen. 

Enerzijds zal de economische, materiële en vooral de menselijke schade ernstiger zijn indien 

de Black-Out blijft duren. Anderzijds zal de heropbouw van het elektriciteitsnet zelf en het 

heropstarten van de productie-eenheden problematischer worden naarmate de tijd verstrijkt. 

De batterijen en stroomaggregaten die de informatica- en telecontrole-uitrustingen van het 

net voeden dreigen storingen te ondergaan, waardoor het toezicht op en de telecontrole van 

het net moeilijker zullen worden. De productie-eenheden zelf zullen een des te langere 

opstarttijd nodig hebben naarmate ze langer hebben stilgestaan. Dit geldt onder meer maar 

niet uitsluitend, voor de nucleaire eenheden, die van aanzienlijk belang zijn voor het 

Belgische stroomnet. 
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De CREG is dus van mening dat ELIA de operatoren verschillende alternatieven zou moeten 

bieden die, afhankelijk van de reële toestand, een zo efficiënt mogelijke heropbouw mogelijk 

maken, ervoor zorgend weliswaar dat het net voorzichtig wordt heropgebouwd om een 

nieuwe Black-Out te voorkomen. Zo voorziet het heropbouwplan in een heropbouw per schijf 

van 5 MW. Dat is een uiterst voorzichtige procedure, die noodzakelijk is als een enkele 

eenheid een geïsoleerd stukje net voedt. Geen enkele instructie of middel lijkt voorzien om 

de operatoren in staat te stellen de heropbouwduur in functie van de reële toestand te 

optimaliseren. Zo voorziet de algemene procedure om aan de distributienetbeheerder een 

clearing van alle middenspanning feeders te vragen alvorens een onderstation opnieuw van 

stroom te voorzien. Deze werkwijze is volkomen gerechtvaardigd als men in het betrokken 

onderstation een defect vermoedt. De CREG is van mening dat men mogelijke alternatieven 

zou moeten overwegen bij een heropbouw als gevolg van een Black-Out waarvan de 

oorzaak niet in deze onderstations ligt.  

Algemeen genomen dient men de schakelmanoeuvres zoveel mogelijk te beperken. Elke 

handeling houdt immers, naast de tijd die ze kost, een klein maar reëel risico op menselijke 

fout of materieel defect in. 

5. Het beheer van de heropbouw vereist dat men snel technische keuzen moet kunnen 

maken die mogelijk belangrijke economische gevolgen zullen hebben. Het is dus absoluut 

noodzakelijk dat de mensen aan wie ELIA het crisisbeheer toevertrouwt, duidelijke mandaten 

zouden hebben om de best mogelijke technische beslissingen te nemen op basis van de op 

dat ogenblik beschikbare elementen. Ten gevolge van de reorganisatie van ELIA hangt het 

nationaal controlecentrum van een andere Directie af dan de gewestelijke controlecentra. De 

CREG vraagt zich af welke impact deze bevoegdheidsverdeling inzake operationeel beheer 

van het transmissienet zou kunnen hebben op de moeilijke en dringende beslissingen die 

tijdens een crisis moeten genomen worden. 

6. Het heropbouwplan beschrijft de principes van de communicatie tussen de 

controlecentra van ELIA en naar de andere medespelers toe: productie-eenheden, 

afnemers, … Het beschrijft echter niet de communicatie-interfaces ten aanzien van andere 

organen, zoals Coreso1 en de crisiscentra die zouden opgericht worden bij de activering van 

het Emergency Plan2. 

                                                
1
Gemeenschappelijk gewestelijk technisch coördinatiecentrum van verscheidene Europese 

transmissienetbeheerders 
2
 Crisisbeheersplan van ELIA 
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Coreso heeft geen operationele verantwoordelijkheden. Niettemin verschaft het 24u/24 en 

7d/7 vooruitzichten over de veiligheid van het net van Centraal West Europa. Het maakt 

veiligheidsanalyses door diverse scenario’s te simuleren en stelt gecoördineerde 

correctiemaatregelen voor die de TNB’s kunnen nemen. Tijdens de delicate heropbouwfase 

na een Black-Out kan het de controlecentra van ELIA dus belangrijke hulp bieden om de 

veiligheid van het stroomnet te verzekeren. De CREG is van mening dat het nuttig zou zijn 

om de specifieke interacties en hulpverlening te analyseren en te beschrijven die Coreso 

tijdens een dergelijke crisis kan bieden. 

Bij een Black-Out bestaat er een grote kans dat beslist wordt het Emergency Plan te 

activeren. De CREG is van mening dat het nuttig zou zijn dat de crisiscentra van het 

Emergency Plan zouden worden opgenomen in de communicatieschema’s van het 

heropbouwplan. De activering van dit plan, dat steunt op mensen die moeten opgeroepen 

worden, kan enige tijd in beslag nemen. Het zou dus nuttig zijn om de evolutie van de 

communicatieketens en, in voorkomend geval, van de verantwoordelijkheden tijdens de 

verschillende fasen te vermelden: vóór de beslissing tot activering, na deze beslissing maar 

vóór het effectief oprichten van de crisiscentra en, ten slotte, na het opstarten van de 

crisiscentra. 
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BESLUIT 

7. De CREG is van mening dat de huidige revisie van het heropbouwplan de 

documentatie en de opleidingsmogelijkheden van de operatoren gevoelig verbetert. Dit zou 

een efficiënter crisisbeheer moeten mogelijk maken voor zover de inspanningen met het oog 

op een voortdurende verbetering blijven doorgaan. De CREG is van mening dat het 

voortdurende verbeteringsproces moet doorgaan en de heropbouwstrategie doen evolueren 

om de efficiëntie ervan te vergroten voor de verschillende toestanden die zich kunnen 

voordoen. 
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