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1. INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: CREG) ontving op 
23 januari 2020 van de federale minister bevoegd voor energie, een verzoek dd. 17 januari 2020 om 
advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 261, 262 
en 375 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer 
van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. 

Voor haar advies beschikt de CREG over een termijn van veertig dagen met toepassing van artikel 23, 
§2, vierde lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 261, 262 en 375 van het koninklijk 
besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet 
van elektriciteit en de toegang ertoe (in het Nederlands en het Frans) is als bijlage bij dit advies 
gevoegd. 

Het directiecomité van de CREG heeft dit advies goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 13 februari 
2020. 

  



 

Niet-vertrouwelijk  4/15 

2. WETTELIJK KADER  

2.1. RECHTSGROND VOOR HUIDIG ADVIES 

1. Met toepassing van artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) stelt de Koning een technisch reglement op voor het 
beheer van het transmissienet en de toegang ertoe na advies van de CREG en overleg met de 
netbeheerder. Met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de elektriciteitswet bepaalt het technisch 
reglement inzonderheid: 

1° de technische minimumeisen voor de aansluiting op het transmissienet van productie-
installaties, distributienetten, uitrusting van direct aangesloten afnemers, koppellijnencircuits 
en directe lijnen, de aansluitingstermijnen evenals de technische modaliteiten die de 
netbeheerder toelaten toegang te hebben tot de installaties van de gebruikers en maatregelen 
te nemen of te laten nemen met betrekking hiertoe indien de veiligheid of de technische 
betrouwbaarheid van het net dit vereist; alsook de termijnen voor aansluiting;  
2° de operationele regels waaraan de netbeheerder onderworpen is bij zijn technisch beheer 
van de elektriciteitsstromen en bij de maatregelen die hij dient te treffen om het hoofd te 
bieden aan problemen van overbelasting, technische mankementen en defecten van 
productie-eenheden; 
3° in voorkomend geval, de prioriteit die in de mate van het mogelijke, rekening houdend met 
de noodzakelijke continuïteit van de voorziening, moet worden gegeven aan de productie-
installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, of aan eenheden van 
warmtekrachtkoppeling; 
4° de ondersteunende diensten die de netbeheerder moet inrichten; 
5° de gegevens die de netgebruikers aan de netbeheerder, de gegevens van het 
ontwikkelingsplan inbegrepen moeten verstrekken;  
6° de informatie die door de netbeheerder moet worden verstrekt aan de beheerders van 
andere elektriciteitsnetten waaraan het transmissienet is gekoppeld, teneinde een veilige en 
efficiënte exploitatie, een gecoördineerde ontwikkeling en de interoperabiliteit van het 
koppelnet te waarborgen. 

7° de bepalingen op het gebied van informatie of van voorafgaande goedkeuring door de 
commissie van operationele regels, algemene voorwaarden, type-overeenkomsten, 
formulieren of procedures toepasbaar op de netbeheerder en, in voorkomend geval, op de 
gebruikers; 
Overeenkomstig het technisch reglement, verduidelijken de contracten van de netbeheerder 
met betrekking tot de toegang tot het net de toepassingsmodaliteiten hiervan voor de 
gebruikers van het net, de distributeurs of de tussenpersonen op een niet discriminatoire 
manier. 

Het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe werd op grond van artikel 11 van de 
elektriciteitswet vastgesteld na advies van de CREG en overleg met de netbeheerder. Het advies van 
de CREG is ook vereist bij wijzigingen van dit koninklijk besluit. 

Artikel 23, §2, vierde lid, van de elektriciteitswet bepaalt dat het directiecomité zijn adviezen 
overhandigt aan de minister binnen veertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, behalve 
wanneer de minister een langere termijn bepaalt.  
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2.2. VERORDENING (EU) 2017/2196 

2. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 261, 262 en 375 van het 
koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe raakt aan materies behandeld in de verordening 
(EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de 
noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (hierna: de Europese netcode E&R). 

3.  Om de operationele veiligheid te waarborgen, de verspreiding of verergering van een incident 
tegen te gaan en aldus een wijdverbreide storing en black-outtoestand te vermijden, en om het 
elektriciteitssysteem efficiënt en snel te herstellen in geval van een nood- of black-outtoestand, stelt 
de Europese netcode E&R gedetailleerde voorschriften vast inzake: 

a) het beheer van de nood-, black-out- en hersteltoestanden door de 
transmissiesysteembeheerders; 

b) de coördinatie van het systeembeheer in de gehele Unie in nood-, black-out- en 
hersteltoestanden; 

c) de simulaties en tests ter waarborging van het betrouwbare, efficiënte en snelle herstel van 
geïnterconnecteerde transmissiesystemen in nood- of black-outtoestand naar normale 
toestand; 

d) de instrumenten en inrichtingen ter waarborging van het betrouwbare, efficiënte en snelle 
herstel van geïnterconnecteerde transmissiesystemen in nood- of black-outtoestand naar 
normale toestand. 

4. Met toepassing van artikel 4(2) van de Europese netcode E&R zal iedere 
transmissiesysteembeheerder (TSB) de desbetreffende regelgevende instantie in overeenstemming 
met artikel 37 van Richtlijn 2009/72/EG de volgende voorstellen ter goedkeuring voorleggen: 

a) de voorwaarden om op te treden als aanbieder van beschermingsdiensten op contractbasis, 
overeenkomstig lid 4; 

b) de voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis, 
overeenkomstig lid 4; 

c) de lijst van SNG's die verantwoordelijk zijn voor de toepassing op hun installaties van de 
maatregelen die voortvloeien uit de verplichte eisen bedoeld in Verordeningen (EU) 2016/631, 
(EU) 2016/1388 en (EU) 2016/1447 en/of nationale wetgeving, en een lijst van door die SNG's 
toe te passen maatregelen zoals bepaald door de TSB's in artikel 11, lid 4, onder c), en artikel 23, 
lid 4, onder c); 

d) de lijst van in artikel 11, lid 4, onder d), en artikel 23, lid 4, onder d), bedoelde significante 
netgebruikers met hoge prioriteit of de beginselen die voor de vaststelling daarvan worden 
toegepast, en de voorwaarden voor het ontkoppelen en reactiveren van netgebruikers met hoge 
prioriteit, tenzij dit door de nationale wetgeving van lidstaten is bepaald; 

e) de overeenkomstig artikel 36, lid 1, opgestelde regels voor de opschorting en het herstel van 
marktactiviteiten; 

f) specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het 
geval van opschorting van marktactiviteiten, overeenkomstig artikel 39, lid 1; 

g) het testplan, overeenkomstig artikel 43, lid 2. 
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Artikel 4(3) van de Europese netcode E&R voegt daaraan het volgende toe: “Indien een lidstaat dit zo 
heeft bepaald, kunnen de in lid 2, onder a) t/m d) en onder g), bedoelde voorstellen ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan een andere instantie dan de regelgevende instantie. Regelgevende instanties 
en overeenkomstig dit lid door de lidstaten aangewezen instanties nemen binnen zes maanden na de 
datum van indiening door de TSB een besluit over de in lid 2 bedoelde voorstellen.” 

Met toepassing van artikel 259 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch 
reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe wordt de 
federale minister bevoegd voor energie bevoegd gemaakt voor de goedkeuring van de voorstellen van 
de transmissienetbeheerder bedoeld in artikel 4(2)(e), (d) en (g), van de Europese netcode E&R na 
advies van de CREG. 
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3. OPMERKINGEN BIJ HET ONTWERP VAN KONINKLIJK 
BESLUIT 

3.1. VOORAFGAAND 

5. In dit advies wordt het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 261, 262 en 
375 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer 
van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, waarover het advies van de CREG wordt 
gevraagd, verder aangeduid als “het ontwerp van koninklijk besluit”. Het koninklijk besluit van 22 april 
2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en 
de toegang ertoe wordt hierna aangeduid als “het federaal technisch reglement”. 

 

3.2. WIJZIGING VAN ARTIKEL 261 VAN HET FEDERAAL TECHNISCH 
REGLEMENT 

6. Artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit dat artikel 261, §6, eerste lid, 3°, van het federaal 
technisch reglement vervangt, strekt ertoe, aldus de adviesvraag van de minister, om ook het 
Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering bedoeld door het koninklijk besluit van 18 april 1988 
tot oprichting van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering op te nemen als prioritaire 
aansluiting binnen het afschakelplan1. Gezien voorheen de provinciale crisiscentra al aangeduid waren 
met deze status, is de toevoeging van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering een logische 
aanvulling aldus de minister. Naar deze lijst zal volgens de minister ook verwezen worden binnen het 
systeembeschermingsplan en het herstelplan, waardoor deze aanvulling een noodzaak wordt om deze 
volledig tot uitvoering te kunnen brengen. 

7. De CREG heeft inhoudelijk geen bezwaar tegen de toevoeging van dit Coördinatie- en 
Crisiscentrum van de Regering als prioritaire aansluiting in artikel 261, §6, eerste lid, 3°, van het 
federaal technisch reglement. 

8. De vraag rijst echter of het zinvol en zelfs mogelijk is om de bepalingen van artikel 261, §6, van 
het federaal technisch reglement, in zoverre deze de lijst van significante netgebruikers met hoge 
prioriteit bij ontkoppelen en reactiveren bevatten (eerste en tweede lid) alsmede de procedure voor 
het actualiseren/aanvullen van deze lijst door de daarin bedoelde minister(s) (derde en vierde lid), te 
behouden naast artikel 259 van het federaal technisch reglement met toepassing waarvan de minister 
onder meer de lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit, en de voorwaarden voor het 
ontkoppelen en reactiveren ervan, goedkeurt op voorstel van de transmissienetbeheerder na advies 
van de CREG.  

Artikel 4(2)(d) van de Europese netcode E&R gaat immers uit van de goedkeuring op voorstel van de 
transmissienetbeheerder van de lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit of de 
beginselen die voor de vaststelling daarvan worden toegepast en de voorwaarden voor het 
ontkoppelen en reactiveren ervan, tenzij dit door de nationale wetgeving van lidstaten is bepaald2. Het 

 
1 De Europese netcode E&R spreekt in artikel 22 over de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling.  
2 “Iedere TSB zal de desbetreffende regelgevende instantie in overeenstemming met artikel 37 van Richtlijn 
2009/72/EG de volgende voorstellen ter goedkeuring voorleggen: 
[…] 
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federaal technisch reglement lijkt echter beide terzelfdertijd te voorzien, waardoor de onderlinge 
verhouding tussen de lijst in artikel 261, §6, van het federaal technisch reglement en de lijst goed te 
keuren door de minister op voorstel van de transmissienetbeheerder niet zeer duidelijk is. Zo bevat 
artikel 261, §6, van het federaal technisch reglement een lijst van prioritaire aansluitingen, geklasseerd 
in aflopende volgorde van prioriteit, en bepaalt het onder meer dat een concrete en nominatieve lijst 
van prioritaire koppelingen met uitzondering van categorie 1° van de betreffende paragraaf, door de 
minister geactualiseerd wordt en jaarlijks ten laatste vóór 1 september meegedeeld wordt aan de 
transmissienetbeheerder en de publieke-distributienetbeheerders. Dit terwijl uit artikel 259 van het 
federaal technisch reglement voortvloeit dat de minister deze lijsten goedkeurt op voorstel van de 
transmissienetbeheerder en na advies van de CREG.  

De aanpak die volgens de CREG het meest in lijn zou zijn met artikel 4(2)(d) van de Europese netcode 
E&R is dat de lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit of de beginselen die voor de 
vaststelling daarvan worden toegepast en de voorwaarden voor het ontkoppelen en reactiveren ervan 
worden vastgelegd hetzij door goedkeuring ervan op voorstel van de transmissienetbeheerder, hetzij 
in nationale wetgeving. Deze aanpak zou ervoor zorgen dat overlappingen en tegenstrijdigheden 
tussen de lijst en de nationale wetgeving worden vermeden. Het federaal technisch reglement zou dan 
ook vanuit dit oogpunt moeten worden herzien.  

 

3.3. WIJZIGING VAN ARTIKEL 262 VAN HET FEDERAAL TECHNISCH 
REGLEMENT 

3.3.1. De ontworpen wijziging 

9. Artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit dat de vervanging beoogt van artikel 262, §1, 
van het federaal technisch reglement moet aldus de adviesvraag van de minister de 
transmissienetbeheerder toelaten om bij toepassing van het herstelplan aan de opgesomde 
transmissienetgebruikers de in het artikel gestelde eisen te kunnen opleggen. Deze toevoeging is aldus 
de adviesvraag van de minister noodzakelijk om deze gebruikers als significante netgebruikers te 
kunnen aanduiden in het herstelplan volgend uit artikel 23(4) punt c) van de Europese netcode E&R, 
waarbij eenheden die niet vermeld worden in de verordeningen (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 en 
(EU) 2016/1447, geïdentificeerd moeten worden in nationale wetgeving. Dit, luidens de adviesvraag 
van de minister, met als doelstelling het herstelplan volledig te kunnen uitvoeren indien nodig. De 
minister preciseert nog dat betreffende dit artikel er een extra overleg is geweest met enkele 
betrokken transmissienetgebruikers, teneinde een zo evenwichtig mogelijk voorstel uit te werken. 

3.3.2. Voorafgaande vaststelling 

10. De CREG stelt vooreerst een verschil in bewoordingen vast, dat leidt tot een belanghebbend 
verschil in betekenis, tussen de Nederlandstalige en Franstalige versies van het huidige artikel 262, §1, 
derde lid, van het federaal technisch reglement. In de Franstalige versie is sprake van “les unités de 
production existantes” terwijl in de Nederlanstalige versie sprake is van de term “de beschikbare 
productie-eenheden”.  

 
d) de lijst van in artikel 11, lid 4, onder d), en artikel 23, lid 4, onder d), bedoelde significante netgebruikers met 
hoge prioriteit of de beginselen die voor de vaststelling daarvan worden toegepast, en de voorwaarden voor het 
ontkoppelen en reactiveren van netgebruikers met hoge prioriteit, tenzij dit door de nationale wetgeving van 
lidstaten is bepaald.” 
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De term “existant”/”bestaand” is voor interpretatie vatbaar. Het kan gaan om een productie-eenheid 
die bestaat op het ogenblik van de inwerkingtreding van het besluit of die “bestaand” is 
overeenkomstig artikel 35, §7, eerste lid, van het federaal technisch reglement (d.w.z. in de zin van 
artikel 4 van de Europese netcodes RfG3, DCC4 en HVDC5). De term “beschikbaar” daarentegen heeft 
geen uitstaans met de discussie of een productie-eenheid bestaand is of nieuw overeenkomstig artikel 
35, §7, van het federaal technisch reglement. 

Rekening houdend met het door de minister aangegeven doel van de betrokken wijziging, nl. het 
opleggen van eisen ten behoeve van de uitvoering van het herstelplan aan eenheden die niet vermeld 
worden in de Europese netcodes RfG, DCC en HVDC, gaat de CREG er in haar verdere bespreking van 
uit dat de bestaande installaties overeenkomstig artikel 35, §7, eerste lid, van het federaal technisch 
reglement worden bedoeld (d.w.z. in de zin van artikel 4 van de Europese netcodes RfG, DCC en HVDC). 
Indien dit daadwerkelijk de bedoeling is, adviseert de CREG overigens om aan de term “bestaand” in 
het ontworpen artikel 262, §1, de woorden “overeenkomstig artikel 35, §§7, eerste lid, 8 en 9” toe te 
voegen zoals op andere plaatsen in het federaal technisch reglement het geval is. Hetzelfde geldt wat 
betreft artikel 261, §2, van het federaal technisch reglement. 

De CREG gaat er bijgevolg eveneens vanuit dat men zich ervan heeft vergewist dat de betrokken 
technische eisen voor nieuwe installaties overeenkomstig artikel 35, §7, tweede lid, van het federaal 
technisch reglement daadwerkelijk rechtstreeks voortvloeien uit de Europese netcodes RfG, DCC en 
HVDC. 

3.3.3. Herstelplan 

11. Het ontworpen eerste, tweede, en laatste lid, van artikel 262, §1, blijven inhoudelijk 
onveranderd ten aanzien van het huidige federaal technisch reglement6. De leden 3 tot en met 7 zijn 
nieuw of gewijzigd en worden hierna geanalyseerd. 

12. De CREG stelt vast dat het ontworpen derde tot zesde lid van artikel 262, §1, van het federaal 
technisch reglement de toepassing van het huidige derde lid uitbreiden tot andere bestaande 
installaties dan de bestaande productie-eenheden met een maximaal actief vermogen groter dan of 
gelijk aan 25 MW. Met andere woorden, niet alleen de bestaande productie-eenheden met een 
maximaal actief vermogen groter dan of gelijk aan 25 MW, maar ook de bestaande publieke 
distributienetten, de bestaande op het transmissienet aangesloten HVDC-systemen, de bestaande 
verbruiksinstallaties, de bestaande gesloten industriële netten en gesloten distributienetten moeten 
bepaalde maatregelen nemen op verzoek van de transmissienetbeheerder. Wat betreft de bestaande 
publieke distributienetten en de bestaande HVDC-systemen die zijn aangesloten op het transmissienet 
gaat het in het bijzonder om maatregelen die de uitwisseling van actief en reactief vermogen met het 
net volgens een setpunt bepaald door de transmissienetbeheerder tot doel hebben (derde en vierde 
lid), terwijl de maatregelen wat betreft de bestaande op het transmissienet aangesloten 

 
3 Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen 
voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net 
4 Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor 
aansluiting van verbruikers 
5 Verordening (EU) 2016/1447 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode 
betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom 
aangesloten power park modules 
6 In het laatste lid worden de woorden “of elk ander contract of elke andere overeenkomst afgesloten met de 
transmissienetbeheerder” terecht vervangen door “of elk ander contract” aangezien de termen “contract” en 
“overeenkomst” hetzelfde betekenen. Ook worden de woorden “het herstelplan is desgevallend opgenomen…” 
vervangen door “het herstelplan wordt desgevallend opgenomen…”.  
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verbruiksinstallaties, de bestaande gesloten industriële netten en gesloten distributienetten in meer 
detail worden bepaald (vijfde en zesde lid). 

13. Artikel 4(2)(c) van de Europese netcode E&R bepaalt dat de lijst van significante netgebruikers 
(SNG’s) die verantwoordelijk zijn voor de toepassing op hun installaties van de maatregelen die 
voortvloeien uit de verplichte eisen bedoeld in Verordeningen (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 en (EU) 
2016/1447 en/of nationale wetgeving, door de regelgevende instantie worden goedgekeurd op 
voorstel van de transmissienetbeheerder, alsook een lijst van door die SNG's toe te passen 
maatregelen zoals bepaald door de transmissiesysteembeheerders (TSB's) in artikel 11, lid 4, onder c), 
en artikel 23, lid 4, onder c) (eigen nadruk). Deze goedkeuringsbevoegdheid wordt aan de federale 
minister bevoegd voor energie toebedeeld met toepassing van artikel 259 van het federaal technisch 
reglement. 

De CREG begrijpt hieruit dat de verplichte (technische aansluitings-) eisen voor installaties volgens de 
Europese wetgever voortvloeien uit de Europese netcodes RfG, DCC en HVDC en/of uit nationale 
wetgeving en dat op die basis een lijst van SNG’s en de door hen toe te passen maatregelen moet 
worden opgesteld door de transmissienetbeheerder, als onderdeel van het herstelplan. De technische 
aansluitingseisen voor “nieuwe” installaties worden bepaald in de voornoemde Europese netcodes 
alsmede in het technisch reglement in zoverre deze Europese netcodes een implementeringsvrijheid 
laten aan de lidstaat (de zogenaamde “eisen voor algemene toepassing” bedoeld in bv. artikel 7 van 
de Europese netcode Rfg). De technische aansluitingseisen voor “bestaande” installaties daarentegen 
moeten voortvloeien uit nationale wetgeving (de Europese netcodes RfG, DCC en HVDC zijn daarop 
immers niet van toepassing, onverminderd de toepassing van artikel 4 ervan), wat de reden vormt 
voor het huidige artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit.  

14. De CREG heeft geen bezwaar tegen de ontworpen leden 3 tot 6 van artikel 262, §1, van het 
federaal technisch reglement; op alle genoemde categorieën netgebruikers is de Europese netcode 
E&R immers van toepassing (artikel 2).  

De CREG adviseert echter om niet het begrip ‘setpunt’ te hanteren maar wel het begrip 
“referentiewaarde”/”consigne” waarvoor artikel 2, tweede lid, 25°, van de Europese netcode RfG een 
definitie levert. Het is wenselijk om deze definitie dan ook op te nemen in de lijst van definities in het 
federaal technisch reglement.  

De CREG wijst er bovendien op dat de maatregelen waaraan deze categorieën netgebruikers kunnen 
worden onderworpen op verzoek van de transmissienetbeheerder uiteraard duidelijk bepaald moeten 
zijn in het herstelplan en hierbij rekening houdend met de geschiktheden van de betrokken installaties. 
De contracten met de betrokken SNG’s moeten hiermee coherent zijn. De CREG is van mening dat het 
testplan zoals bedoeld in artikel 43 van de Europese netcode E&R de vereiste aandacht moet bieden 
aan het testen van deze geschiktheden. 

15. Rekening houdend met de bewoordingen van artikel 4(2)(c) van de Europese netcode E&R en 
het doel van de ontworpen wijziging, namelijk het definiëren van technische aansluitingseisen voor 
bestaande installaties, valt moeilijk in te zien waarom het ontworpen artikel 262, §1, derde lid, begint 
met de inhoud van het herstelplan (mede) te definiëren (“Onverminderd artikel 23 van de Europese 
netwerkcode E&R, bepaalt het herstelplan onder meer …”). Vanuit redactioneel oogpunt zou men 
verwachten dat in het ontworpen artikel 262, §1, derde lid, de gewenste technische eisen worden 
geformuleerd, bv. als volgt:  

“De bestaande productie-eenheden met een maximaal actief vermogen groter dan of gelijk aan 
25 MW, de bestaande publieke distributienetten en de bestaande HVDC-systemen die op het 
transmissienet zijn aangesloten, zijn technisch in staat om op het eerste verzoek van de 
transmissienetbeheerder de uitwisseling van reactief en actief vermogen met het net in te 
stellen volgens een referentiewaarde bepaald door de transmissienetbeheerder.” 
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Eenzelfde opmerking kan worden gemaakt wat betreft het ontworpen vijfde en zesde lid van artikel 
262, §1 en eveneens het huidige artikel 261, §2. 

Op basis van die technische eisen voor de betrokken netgebruikers dient het herstelplan vervolgens 
de lijst van significante netgebruikers en de door hen toe te passen concrete maatregelen te bevatten. 

De CREG adviseert om deze herformulering te overwegen.  

16. Het ontworpen zevende lid van artikel 262, §1, van het federaal technisch reglement heeft 
betrekking op de aanbieders van hersteldiensten7, meer bepaald op diegenen die op een gesloten 
distributienet zijn aangesloten. In dat geval moet de op het transmissienet aangesloten CDS-beheerder 
de coördinatie met de aanbieder van hersteldiensten en de transmissienetbeheerder in real time 
verzorgen. Daartegen heeft de CREG inhoudelijk geen bezwaar.  

De CREG stelt vast dat artikel 236, §1, vijfde lid, van het federaal technisch reglement reeds bepaalt 
dat de eventuele coördinatie die nodig is met de betrokken distributienetbeheerder, CDS-beheerder, 
overeenkomstig artikel 25.1 van de Europese netwerkcode E&R, beschreven staan in het herstelplan 
en/of in de modaliteiten en voorwaarden inzake de rol van de aanbieder van hersteldiensten bedoeld 
in artikel 4.4 van de Europese netwerkcode E&R. Teneinde de coherentie tussen beide artikelen te 
bevorderen, wordt volgens de CREG best aan artikel 236, §1, vijfde lid, van het federaal technisch 
reglement toegevoegd dat het geldt “onverminderd artikel 262, §1, zevende lid”. 

De CREG adviseert tenslotte om na te gaan, in samenwerking met Elia, of een dergelijke bepaling niet 
eveneens nuttig of nodig zal zijn in het kader van andere ondersteunende diensten geleverd achter 
het aansluitingspunt op een gesloten industrieel net/gesloten distributienet aangesloten op het 
transmissienet. 

3.3.4. Systeembeschermingsplan 

17. De CREG gaat ervan uit dat de in het ontworpen artikel 262, §1, voorziene uitbreiding niet nodig 
wordt geacht voor een volledige en efficiënte uitvoering van het systeembeschermingsplan, aangezien 
Elia als transmissienetbeheerder wat betreft de lijst van significante netgebruikers voor het 
systeembeschermingsplan voldoende heeft aan de bestaande productie-eenheden met een maximaal 
actief vermogen groter dan of gelijk aan 25 MW, die vermeld worden in artikel 261, §2, van het federaal 
technisch reglement. 

 

  

 
7 Momenteel is de black-startdienst de enige hersteldienst op contractbasis waarop Elia beroep doet in het 
herstelplan.  
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3.4. WIJZIGING VAN ARTIKEL 375 VAN HET FEDERAAL TECHNISCH 
REGLEMENT 

18. Artikel 3 van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 375 van het federaal 
technisch reglement strekt ertoe om in artikel 375 van het federaal technisch reglement de woorden 
“deel 9” te vervangen door “deel 11”. Artikel 375 van het federaal technisch reglement betreft een 
overgangsbepaling voor aansluitingsaanvragen ingediend onder het opgeheven federaal technisch 
reglement dat vastgesteld was bij koninklijk besluit van 19 december 2002. 

Deel 9 bevat regels van toepassing op de CDS-beheerders, aangesloten op het transmissienet en op 
hun relaties met de transmissienetbeheerder, terwijl de Koning klaarblijkelijk bedoelde te verwijzen 
naar deel 11 getiteld “Slotbepalingen” en meer bepaald de overgangsbepalingen in titels 1 en 2 van 
Boek 4. 

Dit betreft derhalve de correctie van een foutieve referentie waartegen de CREG vanzelfsprekend geen 
bezwaar heeft.  

 

3.5. OVERIGE OPMERKINGEN 

19. In het algemeen wenst de CREG op te merken dat de in het federaal technisch reglement 
gehanteerde terminologie niet steeds consistent is en verschilt van de terminologie van de Europese 
netcode E&R. 

Zo is in artikel 261, §6, van het federaal technisch reglement sprake van het “afschakelplan” terwijl de 
Europese netcode E&R spreekt van een procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling (artikel 
22). 

De CREG adviseert om een consequent taalgebruik te hanteren in het federaal technisch reglement, 
dat zoveel mogelijk aansluit bij de terminologie van de Europese wetgeving. 

20. De hiernavolgende redactionele opmerkingen doen geen afbreuk aan wat in delen 3.2 tot 3.4 
van dit advies wordt uiteengezet en zijn daaraan ondergeschikt.  

21. In de Franstalige versie van het ontworpen eerste lid van artikel 262, §1, is sprake van “article 
23, §1er, du code de réseau européen E&R”, terwijl in de Nederlandstalige versie sprake is van “artikel 
23, lid 1, van de Europese netwerkcode E&R”. Aangezien artikel 23 van de Europese netcode E&R geen 
paragrafen bevat, lijkt het juister om te spreken van “alinéa” in de Franstalige versie. 

In de Franstalige versie van het ontworpen derde lid van artikel 262, §1, is sprake van “le réseau de 
transport”, terwijl in de Nederlandstalige versie enkel sprake is van “net”. In de Nederlandstalige versie 
van artikel 262, §1, 2°, is het woord “bepaald” vóór het woord “setpunt” overbodig en komt de notie 
ook niet voor in de Franstalige versie.  

In het ontworpen vijfde lid worden: 

- in de Nederlandstalige versie de term “transmissiesysteem” gehanteerd terwijl het 
“transmissienet” moet zijn, 

- in de Nederlandstalige versie de term “verbruikersinstallaties” gehanteerd, terwijl op andere 
plaatsen van het federaal technisch reglement sprake is van “verbruiksinstallaties”, 

- in de Franstalige versie gewag gemaakt van “l’état de ses installations”, terwijl in de 
Nederlandstalige versie sprake is van “de toestand van de aangesloten installaties”, 



 

Niet-vertrouwelijk  13/15 

- in de Franstalige versie gewag gemaakt van “selon les instruction du gestionnaire du réseau de 
transport” (een “s” ontbreekt op het einde bij “instruction”), terwijl in de Nederlandstalige 
versie sprake is van “de door de transmissienetbeheerder gegeven aanwijzingen” (wordt hier 
beter vervangen door “instructies”). 

In het ontworpen zesde lid, wordt: 

- In het inleidend zinsgedeelte gewag gemaakt van gesloten industriële netten en gesloten 
distributienetten, terwijl er nadien enkel sprake is van gesloten distributienetten. Gesloten 
industriële netten en gesloten distributienetten zijn echter twee verschillende noties die 
gedefinieerd worden in artikel 2, §1, 47° en 48°, van het federaal technisch reglement. De 
overkoepelende notie is de term “CDS” gedefinieerd in artikel 2, §1, 3°, van het federaal 
technisch reglement. In het ontworpen artikel 262, §1, zesde lid, 1°, dienen hetzij de woorden 
“of gesloten industrieel net” te worden toegevoegd na de woorden “zijn gesloten 
distributienet”, hetzij de woorden “zijn gesloten distributienet” te worden vervangen door 
“zijn CDS”, en dit tweemaal.  

- in de Nederlandstalige versie de term “aansluitpunt” gehanteerd, terwijl dit de in artikel 2, §1, 
37°, van het federaal technisch reglement gedefinieerde term “aansluitingspunt” moet zijn, 

In het ontworpen zevende lid worden: 

- in de Nederlandstalige versie de termen “gesloten distributiesysteem” en 
“transmissiesysteem” gehanteerd, terwijl het “gesloten distributienet” en “transmissienet” 
moeten zijn. Bovendien verwijst de CREG naar haar opmerking bij het ontworpen zesde lid 
(onder het eerste gedachtestreepje). 

Het ontworpen vijfde en zesde lid van artikel 262, §1, van het federaal technisch reglement hebben 
betrekking op bestaande op het transmissienet aangesloten verbruiksinstallaties en bestaande 
gesloten industriële netten en gesloten distributienetten aangesloten op het transmissienet. Deze 
moeten een contactentiteit aanstellen die beschikbaar is tijdens de hersteltoestand en die de 
opgesomde maatregelen uitvoert. Aangezien installaties op zich geen contactentiteit kunnen 
aanduiden, kan de vraag worden gesteld of men niet beter kan bepalen dat het de 
eigenaars/operatoren van bestaande op het transmissienet aangesloten verbruiksinstallaties en de 
beheerders van bestaande gesloten industriële netten en gesloten distributienetten zijn die een 
contactpersoon binnen hun organisatie aanstellen.  
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4. CONCLUSIE 

22. De CREG heeft geen inhoudelijke bezwaren tegen wat men wil bereiken met de ontworpen 
wijzigingen van de artikelen 261, 262 en 375 van het federaal technisch reglement, maar wel wat 
opmerkingen en vragen bij de manier waarop men dit wil bereiken (zie paragrafen 8, 10, 14, 15 en 16 
van dit advies). Ook adviseert de CREG om rekening te houden met haar redactionele opmerkingen 
uiteengezet in deel 3.5 van dit advies. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

      

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het directiecomité 
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BIJLAGE  

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 261, 262 en 375 

van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement 

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


