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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna 
de aanvraag tot goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de NV Elia System Operator 
(hierna: “Elia”) en alle transmissiesysteembeheerders (hierna: “alle TSB’s”) voor een methodologie 
voor de verstrekking van de opwekkings- en basislastgegevens (hierna: het “GLDPM Voorstel” voor 
Generation and Load Data Provision Methodology). Dit gebeurt op basis van artikel 9, zesde lid, c) van 
de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: de “CACM Verordening”). 

De CREG ontving het GLDMP Voorstel van Elia per brief, in het Engels, op 14 juni 2016. Het betrof een 
gemeenschappelijk voorstel van alle TSB’s dat bij alle regulerende instanties ter goedkeuring werd 
voorgelegd. Naast het gemeenschappelijk GLDPM ontving de CREG ook gelijktijdig het 
gemeenschappelijk voorstel voor het gemeenschappelijk netwerkmodel (hierna: het “CGMM 
Voorstel” voor Common Grid Model Methodology). Het CGMM Voorstel is het voorwerp van een 
aparte beslissing van de CREG. Elia heeft ter informatie aan het dossier van 14 juni 2016 ook een 
overzicht van de openbare raadpleging van de marktpartijen, georganiseerd door ENTSO-E, 
toegevoegd.  

Conform de afspraken tussen ACER en ENTSO-E enerzijds en tussen de CREG en Elia anderzijds, werd 
een Franstalige versie van zowel het GLDPM Voorstel als het CGMM Voorstel door Elia aan de CREG 
bezorgd, op 2 augustus 2016. Het is de Franstalige versie van het GLDPM Voorstel waarop onderhavige 
beslissing betrekking heeft en die als bijlage bij deze beslissing gevoegd wordt. 

Deze beslissing is opgesplitst in vier delen. Het eerste deel is gewijd aan het wettelijke kader. In het 
tweede deel worden de antecedenten en openbare raadplegingen van het GLDPM Voorstel toegelicht. 
In het derde deel ontleedt de CREG de voorgestelde methodes en het vierde deel, ten slotte, bevat de 
eigenlijke beslissing. 

De onderhavige beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op de vergadering 
van 12 januari 2017. 
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1. WETTELIJK KADER 

 Dit hoofdstuk bepaalt het wettelijke kader dat toepasselijk is op Elia’s voorstel en dat de basis 
vormt van deze beslissing. Het wettelijk kader bestaat uit Europese wetgeving. 

1.1. VERORDENING (EU) 2015/1222 VAN DE COMMISSIE VAN 24 JULI 
2015 TOT VASTSTELLING VAN RICHTSNOEREN BETREFFENDE 
CAPACITEITSTOEWIJZING EN CONGESTIEBEHEER 

 De doelstellingen van Verordening (EU) 2015/1222 worden in artikel 3 vastgelegd: 

3. Met deze verordening worden de volgende doelstellingen nagestreefd: 

a) bevorderen van doeltreffende concurrentie bij de opwekking en levering van elektriciteit 
alsmede de handel in elektriciteit; 

b) waarborgen van een optimaal gebruik van de transmissie-infrastructuur; 

c) waarborgen van de operationele veiligheid; 

d) optimaliseren van de berekening en toewijzing van zoneoverschrijdende capaciteit; 

e) waarborgen van de niet-discriminerende behandeling van TSB's, NEMO's, het 
Agentschap, regulerende instanties en marktdeelnemers; 

f) waarborgen en verbeteren van de transparantie en betrouwbaarheid van gegevens; 

g) bijdragen tot de efficiënte langetermijnexploitatie en -ontwikkeling van het 
elektriciteitstransmissiesysteem en de elektriciteitssector in de Unie; 

h) rekening houden met de behoefte aan een billijke en ordelijke markt en prijsvorming; 

i) creëren van een gelijk speelveld voor NEMO's; 

j) zorgen voor niet-discriminerende toegang tot zoneoverschrijdende capaciteit. 

 Artikel 16 verplicht alle TSB’s om een gezamenlijk voorstel in te dienen voor een eenvormige 
methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens. Deze dienen als 
inputdata voor het gemeenschappelijk netwerkmodel. 

1. Binnen een tijdsbestek van tien maanden na de inwerkingtreding van deze verordening 
ontwikkelen alle TSB's gezamenlijk een voorstel voor een eenvormige methodologie voor het 
verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens die vereist zijn om het 
gemeenschappelijk netwerkmodel op te stellen; met betrekking tot dit voorstel wordt een 
raadpleging overeenkomstig artikel 12 gehouden. Het voorstel omvat een op de 
doelstellingen van deze verordening gebaseerde rechtvaardiging voor het verkrijgen van 
deze informatie. 

2. In het voorstel voor een methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en 
basislastgegevens wordt gespecificeerd welke opwekkingseenheden en basislasten de voor 
de capaciteitsberekening vereiste informatie aan hun respectieve TSB's moeten toezenden. 

3. In het voorstel voor een methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en 
basislastgegevens wordt de informatie gespecificeerd die door de opwekkingseenheden en 
basislasten aan de TSB's moet worden verstrekt. Die informatie bevat de volgende 
elementen: 

a) informatie over hun technische kenmerken; 
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b) informatie over de beschikbaarheid van opwekkingseenheden en basislasten; 

c) informatie met betrekking tot de tijdschema's van de opwekkingseenheden; 

d) relevante beschikbare informatie over de wijze van dispatching van de opwekkings-
eenheden. 

4. In de methodologie worden de voor de opwekkingseenheden en basislasten geldende 
uiterste termijnen voor het verstrekken van de in lid 3 bedoelde informatie gespecificeerd. 

5. Elke TSB gebruikt de in lid 3 bedoelde informatie en deelt die met andere TSB's. De in lid 3, 
onder d), bedoelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor 
capaciteitsberekeningsdoeleinden. 

6. Uiterlijk twee maanden na goedkeuring door alle regulerende instanties van de 
methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens publiceert het 
ENTSO voor elektriciteit: 

a) een lijst van de entiteiten die informatie aan de TSB's moeten verstrekken; 

b) een overzicht van de in lid 3 bedoelde te verstrekken informatie; 

c) de uiterste termijnen voor het verstrekken van die informatie. 

 Overeenkomstig artikel 9, zesde lid, punt c) wordt het GLDPM voorstel ter goedkeuring 
voorgelegd aan alle regulerende instanties.  

6. De voorstellen voor de volgende voorwaarden of methodologieën worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan alle regulerende instanties: 

(...) 

c) de methodologie voor het verstrekken van de gegevens betreffende opwekking en 
basislast, overeenkomstig artikel 6, lid 1; 

 Volgend op artikel 9, negende lid moeten alle voorstellen voor de voorwaarden en 
methodologieën, waaronder het GLDPM voorstel, een tijdschema voor de tenuitvoerlegging en een 
beschrijving van hun verwacht effect op de doelstellingen van de verordening (beschreven in artikel 3) 
omvatten: 

9. Het voorstel voor de voorwaarden of methodologieën omvat een voorgesteld tijdschema 
voor hun tenuitvoerlegging en een beschrijving van hun verwacht effect op de doelstellingen 
van deze verordening. Voorstellen betreffende voorwaarden of methodologieën die ter 
goedkeuring aan verschillende of aan alle regulerende instanties moeten worden 
voorgelegd, worden bij het Agentschap ingediend op hetzelfde tijdstip als dat van indiening 
bij de regulerende instanties. Op verzoek van de bevoegde regulerende instanties brengt het 
Agentschap binnen een termijn van drie maanden advies uit over de voorstellen voor 
voorwaarden of methodologieën. 

 Artikel 9, tiende lid, bepaalt dat de betrokken regulerende instanties, in dit geval de CREG en 
alle regulerende instanties, binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van de voorwaarden of 
methodologieën een besluit nemen. 

10. Wanneer de vaststelling van de voorwaarden of methodologieën een besluit van meer 
dan één regulerende instantie vergt, raadplegen de bevoegde regulerende instanteis elkaar 
en werken zij in nauwe coördinatie samen met het oog op het bereiken van 
overeenstemming. In voorkomend geval houden de bevoegde regulerende instanties 
rekening met het advies van het Agentschap. De regulerende instanties nemen besluiten 
betreffende de ingediende voorwaarden of methodologieën binnen een termijn van zes 
maanden na de ontvangst van de voorwaarden of methodologieën door de regulerende 
instantie of, waar van toepassing, door de laatste betrokken regulerende instantie. 
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

 Op 24 juli 2015 werd de CACM Verordening gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese 
Unie, voor inwerkingtreding op 14 augustus 2015. Deze verordening heeft tot doel het vaststellen van 
gedetailleerde regels inzake zoneoverschrijdende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, voor de 
day-ahead en intradaymarkten van de biedzones in de Europese lidstaten. 

 Binnen de tien maanden na inwerkingtreding, op 14 juni 2016, dienden alle Europese TSB’s bij 
hun regulerende instantie een voorstel in te dienen voor een eenvormige methodologie voor het 
verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens die vereist zijn om het gemeenschappelijk 
netwerkmodel op te stellen.  

 Tijdens het ontwikkelen van het voorstel dienden alle TSB’s, conform de bepalingen in artikel 
17, eerste lid en artikel 12, gedurende ten minste één maand een publieke raadpleging van alle 
belanghebbenden te houden. Hiertoe werd door ENTSO-E in opdracht van alle TSB’s een publieke 
raadpleging georganiseerd die liep van 4 februari tot en met 4 maart 2016. Tijdens de periode 
voorafgaand aan de officiële indiening van het gemeenschappelijk voorstel door alle TSB’s, hebben de 
betrokken regulerende instanties nauw samengewerkt voor het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke positie over verschillende punten van het ontwerpvoorstel. Deze 
gemeenschappelijke standpunten werden aan ENTSO-E gecommuniceerd via een informele shadow 
opinion, goedgekeurd door de leden van de CACM Task Force, op 25 maart 2016. De concrete 
standpunten van de regulerende instanties worden besproken in deel 2.2. 

 Op 14 juni 2016 ontving de CREG van Elia de Engelstalige versies van het GLDPM Voorstel, het 
CGMM Voorstel en een verslag van de openbare raadpleging vermeld in randnummer 9. Op 2 augustus 
2016 ontving de CREG van Elia de Franstalige vertaling van beide voorstellen. Het is de Franstalige 
versie van het GLDPM Voorstel waarop onderhavige beslissing betrekking heeft en die als bijlage is 
toegevoegd. 

 De verschillende GLDPM Voorstellen die door alle TSB’s ter goedkeuring werden voorgelegd, 
werden door de regulerende instanties ontvangen tussen 12 juni en 11 juli 2016. Artikel 9, negende lid 
van de CACM Verordening bepaalt dat de regulerende instanties binnen de zes maanden na ontvangst 
van het laatste voorstel een beslissing over de voorstellen voor methodologieën moeten nemen. De 
uiterlijke datum voor het goedkeuren of verzoeken om wijzigingen aan de methodologie is aldus 10 
januari 2017. 

 Bijkomend aan de openbare raadpleging van ENTSO-E werd door de CREG een raadpleging van 
de Belgische belanghebbenden georganiseerd. Hiertoe werden het GLDPM Voorstel en het CGMM 
Voorstel integraal ter consultatie voorgelegd, van 20 juli tot en met 30 augustus 2016. 

 Op Europees niveau werd, volgend op de indiening van het voorstel door alle TSB’s, intensief 
overleg gepleegd met alle regulerende instanties met als doel het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk standpunt over het GLDPM Voorstel. Dit gebeurde binnen de CACM Task Force, 
waarin de implementatie en ontwikkeling van methodologieën volgend uit de CACM Verordening, 
behandeld wordt door de afgevaardigden van de Europese regulerende instanties. In parallel werden 
periodieke vergaderingen georganiseerd met ENTSO-E, waarin de voorstellen en de onderlinge 
afhankelijkheden met andere methodologieën besproken werden. 

 Het onderling multilateraal overleg tussen de regulerende instanties leidde tot het ontwikkelen 
van de vraag tot goedkeuring van het GLDPM Voorstel, gericht aan de leden van het Energy Regulator’s 
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Forum (hierna: het “ERF”). De leden van het ERF besloten, via een elektronische stemprocedure die 
afliep op 28 oktober 2016, unaniem het GLDPM Voorstel goed te keuren.1 De beslissing van het ERF 
werd, via brief op 4 november 2016, door de voorzitter van het ERF gecommuniceerd aan ENTSO-E, 
ACER en de Europese Commissie en wordt aan deze beslissing toegevoegd. 

 De werkingsregels van het ERF stellen eveneens duidelijk dat de beslissingen van het ERF (ter 
goedkeuring of ter verzoek tot wijziging) op zich niet bindend zijn.2 De CREG beslist dan ook, via 
onderhavige beslissing, over het GLDPM Voorstel van Elia. Dit gebeurt, zoals bepaald in de 
werkingsregels van het ERF, binnen de richtlijnen uiteengezet in de overeenkomst tot goedkeuring van 
het GLDPM Voorstel. 

 De CREG verduidelijkt dat indien, ondanks het overleg tussen de betrokken regulerende 
instanties en ondanks het unaniem akkoord in het ERF, de huidige beslissing van de CREG niet 
verenigbaar blijkt met de beslissingen genomen door de andere betrokken regulerende instanties, de 
CREG zich het recht voorbehoudt volledig of gedeeltelijk terug te komen op haar beslissing. 

2.2. PARALLELE FEEDBACK VAN ALLE REGULERENDE INSTANTIES 

 Zoals eerder aangehaald in randnummer 9, hebben alle regulerende instanties tijdens de 
ontwerpfase van het GLDPM Voorstel een informele shadow opinion ontwikkeld. Dit document diende 
als gemeenschappelijk antwoord van alle regulerende instanties tijdens de openbare raadpleging en 
gaf de betrokken TSB’s een eerste terugkoppeling over de posities van de regulerende instanties ten 
opzichte van het ontwerpvoorstel. Deze shadow opinion werd ontwikkeld en goedgekeurd binnen de 
CACM Task Force van ACER en werd op 25 maart 2016 aan ENTSO-E toegezonden. 

 In deze shadow opinion gaven alle regulerende instanties de wens aan om, in tegenstelling tot 
het ter consultatie voorliggende ontwerpvoorstel, het definitieve voorstel op te splitsen in een 
wettelijk bindend deel en een begeleidende sectie met bijkomende informatie. Daarnaast werd ook 
de opmerking gemaakt dat het ontwerpvoorstel de indruk gaf dat TSB’s een disproportionele 
hoeveelheid data aan de basislast- en opwekkingseenheden zouden opvragen, zonder voldoende 
verantwoording waarom deze gegevens binnen het bereik van deze methodologie zouden vallen. Ten 
slotte werden de TSB’s gevraagd om een aantal kleine(re) aanpassingen door te voeren, die echter 
inhoudelijk geen grote impact op het voorstel hadden.  

 Alle TSB’s hebben deze opmerkingen in overweging genomen en het ontwerpvoorstel 
substantieel gewijzigd naar aanleiding van de ontvangst van de shadow opinion.  

  

                                                           

1 Één lid van het ERF onthield zich ervan te stemmen over het al dan niet goedkeuren van het GLDPM Voorstel. De 

werkingsregels van het ERF stellen echter duidelijk (artikel 2.9): “Failure by any member of the ERF to attend the ERF, in person 
or by duly mandated proxy, or to confirm their agreement electronically in accordance with paragraph 2.8 above will be taken 
as deemed agreement to the decision of the ERF that is reached by its members in attendance, or by a duly mandated proxy, 
or by participating electronically.” 
2 “Any unanimous agreement made between all regulatory authorities through the ERF is not legally binding in itself but is 

intended to evidence that an agreement has been reached between them such that a decision does not need be adopted by 
ACER (pursuant to article 9(11) of CACM).” en “Any such agreement, reached by unanimity pursuant to paragraph 2.7, is 
intended to constitute the basis on which all regulatory authorities will each subsequently make legally binding national level 
decisions. Those decisions must be made within the deadline specified for approval by the relevant ENC and be made publicly 
available.” 
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2.3. RAADPLEGING 

 Zowel het GLDPM Voorstel als het CGMM Voorstel werden door de CREG integraal ter 
consultatie voorgelegd aan de Belgische belanghebbenden. De CREG oordeelde dat het louter 
organiseren van een openbare raadpleging op Unieniveau door ENTSO-E, zonder gerichte 
communicatie naar de Belgische marktpartijen, niet volstond om te voldoen aan de vereisten om een 
uitzondering toe te laten op de consultatieverplichting zoals bepaald in artikel 40, tweede lid van het 
Huishoudelijk Reglement van de CREG. 

 De onderhavige beslissing wordt genomen in overeenstemming met de beslissing van alle 
regulerende instanties, overeengekomen op het ERF van 28 oktober 2016. Om deze reden wordt de 
onderhavige beslissing niet ter openbare raadpleging voorgelegd. De antwoorden ontvangen tijdens 
de openbare raadpleging van de integrale GLDPM en CGMM Voorstellen werden in overweging 
genomen tijdens de positieve beslissing van de CREG in het ERF en bij het ontwikkelen van deze 
beslissing. 

 De openbare raadpleging van het GLDPM Voorstel en het CGMM Voorstel liep op de website 
van de CREG tussen 20 juli 2016 en 30 augustus 2016. De mogelijkheid om te antwoorden op de 
openbare raadpleging werd aan de Belgische belanghebbenden gecommuniceerd via de nieuwsbrief 
van de CREG op 20 juli 2016. 

 De CREG ontving gedurende de openbare raadpleging drie antwoorden die betrekking hadden 
op het GLDPM Voorstel: van FEBEG, Synergrid en FEBELIEC. 

2.3.1. FEBEG 

 In haar antwoord gaf FEBEG aan reeds via EURELECTRIC te hebben bijgedragen aan de 
consultatie die door ENTSO-E op Europees niveau werd georganiseerd. Dit antwoord werd door Elia 
aan de CREG overgemaakt via het consultatieverslag dat werd toegevoegd aan het GLDPM Voorstel. 

 FEBEG benadrukte bovendien haar wens om, bij de implementatie van het GLDPM Voorstel, een 
praktische aanpak door Elia te bepleiten, om overbodige administratieve en operationele kosten te 
vermijden. FEBEG verwijst hiervoor specifiek naar artikel 18 van het GLDPM Voorstel, waar de tijdlijn 
voor de implementatie wordt weergegeven. De CREG neemt akte van deze opmerking maar is van 
mening dat voldoende wordt tegemoet gekomen aan de vraag van FEBEG door Elia in artikel 18, 
tweede lid, c).  

2.3.2. SYNERGRID 

 Synergrid verwijst in haar antwoord naar de gezamenlijke reactie van de Europese 
distributienetbeheerders (DNB’s), via CEDEC, EDSO, EURELECTRIC en Geode op de raadpleging 
georganiseerd door ENTSO-E. Dit antwoord werd door Elia aan de CREG overgemaakt via het 
consultatieverslag dat werd toegevoegd aan het GLDPM Voorstel. 

 Synergrid is van mening dat de reikwijdte van het GLDPM Voorstel breder is dan wat strikt 
voorzien is in de CACM Verordening. Het feit dat de Europese TSB’s zich het recht toe-eigenen om via 
het GLDPM Voorstel gegevens betreffende de opwekking en basislast op te vragen bij de DNB’s en hun 
gebruikers, is volgens Synergrid niet expliciet voorzien in de CACM Verordening. De proportionaliteit 
van deze inspanningen wordt dan ook in vraag gesteld.  

 Daarnaast vraagt Synergrid om te worden gehoord in de keuze die bij de implementatie van het 
GLDPM Voorstel wordt gemaakt met betrekking tot de manier waarop de gegevens worden verzameld: 
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rechtstreeks naar de gebruiker van het distributienet of via de DNB, dit laatste al dan niet 
gemodelliseerd.  

 De CREG begrijpt de bezorgdheden van Synergrid en vraagt Elia om in samenwerking met alle 
TSB’s de implementatieregels in artikel 18 van het GLDPM Voorstel zodanig te ontwikkelen dat de 
relevante partijen gehoord worden. Het gebruik van bestaande infrastructuren tussen de verschillende 
partijen dienen te worden gestimuleerd worden bij de implementatie, teneinde operationele en 
financiële efficiëntie na te streven. 

2.3.3. FEBELIEC 

 In haar antwoord pleit ook FEBELIEC voor een pragmatische aanpak met betrekking tot de 
verplichtingen voor de aanlevering van opwekkings- en basislastgegevens. De CREG verwijst in deze 
optiek opnieuw naar haar positie in randnummers 25 en 29.  

 Industriële elektriciteitsafnemers zijn, volgens FEBELIEC, niet altijd in staat om precieze, 
gedetailleerde en periodieke voorspellingen van hun afname en reactief vermogen aan te leveren bij 
TSB’s. In dit opzicht is de CREG van mening dat het aan de TSB toekomt om, gezien de mogelijke regels 
met betrekking tot de kwaliteit van de aangeleverde gegevens, deze voorspellingen al dan niet in 
overweging te nemen voor opname in de individuele en gemeenschappelijke netwerkmodellen. 
Daarnaast verplicht artikel 28, tweede lid van de CACM Verordening alle opwekkings- of 
basislasteenheden om alle informatie overeenkomstig artikel 16, derde lid (i.e. de voorspellingen 
waarvan sprake) te verstrekken volgens de in praktisch opzicht meest betrouwbare reeks ramingen. 

 FEBELIEC stelt, in haar reactie, de vraag hoe de regels in artikel 17 met betrekking tot de kwaliteit 
van de aangeleverde data zullen worden toegepast. FEBELIEC vraagt om duidelijke indicatoren die de 
monitoring van de datakwaliteit toelaten en een duidelijke procedure in verband met eventuele 
sancties die zouden volgen uit het niet naleven van deze regels, door één van de betrokken partijen. 
De CREG merkt op dat het oorspronkelijke ontwerpvoorstel van ENTSO-E aangaf dat de TSO gepaste 
sancties kon opleggen in geval van het niet naleven van deze regels. Dit werd echter, op vraag van 
verschillende marktpartijen, niet weerhouden in het finale voorstel. De CREG wenst dan ook een 
constructieve, pragmatische aanpak te verdedigen waarbij de TSB’s en de betrokken partijen in de 
mate van het mogelijke eventuele problemen onderling trachten op te lossen. 
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3. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

 Het GLDPM Voorstel van Elia en alle TSB’s omvat drie delen: een preambule, het eigenlijke 
voorstel en een verslag van de openbare raadpleging. Dit laatste werd ter informatie toegevoegd aan 
het Engelstalige dossier door Elia. De eerste twee delen zijn het voorwerp van deze beslissing. 

3.1. DOEL VAN HET VOORSTEL 

 Om eenvormige day-ahead en intradaykoppeling tot stand te brengen, moet de beschikbare 
grensoverschrijdende capaciteit op een gecoördineerde wijze door de TSB’s worden berekend. Met 
dat doel moeten zij een gemeenschappelijk netwerkmodel opstellen, met inbegrip van ramingen 
inzake elektriciteitsproductie, basislast en netwerkstatus voor elk uur.3 

 Het doel van het GLDPM Voorstel is het bepalen van de informatie die nodig is om deze 
ramingen inzake elektriciteitsproductie en basislast te berekenen. Het gaat specifiek om technische 
karakteristieken van de opwekkings- en basislasteenheden, de beschikbaarheid van opwekkings- en 
basislasteenheden, en de tijdsschema’s en dispatchingwijze van de opwekkingseenheden. De 
ramingen van de productie en basislast op basis van de gegevens vermeld in het GLDPM Voorstel 
dienen als basis voor de scenario’s die door elke TSB’s zullen worden ontwikkeld om het opstellen van 
het gemeenschappelijk netwerkmodel mogelijk te maken. 

 De CREG is van mening dat de gegevens opgenomen in het huidige GLDPM Voorstel het aan alle 
TSB’s mogelijk maakt om de ramingen en scenario’s, nodig voor het opstellen van het 
gemeenschappelijk netwerkmodel, te ontwikkelen. 

3.2. VEREISTE GEGEVENS 

 In het GLDPM Voorstel geven alle TSB’s aan gegevens te zullen opvragen aan verschillende 
categorieën van netgebruikers: 

 Distributiesysteembeheerders en gesloten distributiesysteembeheerders 

 Eigenaars van opwekkingseenheden 

 Eigenaars van basislastgegevens 

 Eigenaars van High Voltage Direct Current (hierna “HVDC”-) lijnen 

De opgevraagde gegevens worden gecategoriseerd naargelang ze structureel of variabel zijn. De 
structurele gegevens betreffen vaste technische karakteristieken van de eenheden. De variabele 
gegevens worden verder onderverdeeld naargelang de graad van variabiliteit. Niet frequent wijzigende 
variabele gegevens omvatten technische karakteristieken van de eenheden die kunnen wijzigen. Deze 
kunnen dus geregeld worden door de eigenaars van de eenheden. Gewone variabele data betreffen 
de gegevens die in principe voor elke markttijdseenheid wijzigen. 

 Voor elk van de hierboven vermelde gegevens dienen wijzigingen te worden genotifieerd aan 
de betrokken TSB. Wijzigingen in structurele gegevens dienen te worden bekendgemaakt ten minste 
zes maanden voor de wijziging. Wijzigingen in niet frequent wijzigende variabele gegevens dienen, 
naargelang de verwachte inwerkingtreding, te worden meegedeeld ten laatste op 1 april van het 
voorafgaande jaar of ten laatste op de vijfde dag van de voorafgaande maand. De variabele gegevens 
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dienen te worden aangeleverd aan de TSB om 15u15 op de tweede dag voor de leveringsdag voor het 
day-ahead tijdsbestek en om 16u30 op de dag voor de leveringsdag voor het intraday tijdsbestek. 

 De CREG is van oordeel dat de gevraagde gegevens in artikel 5 tot en met artikel 15 van het 
GLDPM Voorstel zoals beschreven in randnummer 37 hierboven, redelijk en proportioneel zijn en aldus 
kunnen worden goedgekeurd. De termijnen voor het aanleveren van de gegevens, zoals beschreven in 
artikel 16 van het GLDPM Voorstel, kunnen ook worden goedgekeurd. 

3.3. CONFORMITEIT MET DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN DE CACM 
VERORDENING 

 Artikel 9, negende lid van de CACM Verordening verplicht Elia om, in het GLDPM Voorstel, een 
overzicht te geven van de verwachte impact van dit voorstel op de doelstellingen, opgelijst in artikel 3 
van de CACM Verordening. Daarenboven wordt Elia verplicht om een tijdlijn met de verwachte 
tenuitvoeringlegging aan het GLDPM Voorstel toe te voegen. 

 Het GLDPM Voorstel omvat, in randnummers (12) tot en met (21) van de preambule, een 
duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzing dat de ter goedkeuring voorliggende methodologie bijdraagt 
tot het bereiken van de algemene doelstellingen van de CACM Verordening.  

 Het GLDPM Voorstel omvat bovendien, in artikel 18, een implementatieplanning van de 
voorgaande regelingen. Deze loopt van het moment van de goedkeuring door alle regulerende 
instanties tot, ten laatste, 14 December 2017. Dit is de uiterste datum waarop alle operationele 
aspecten van de implementatie van het GLDPM Voorstel afgerond dienen te zijn. 

 De CREG gaat akkoord met zowel de randnummers (12) tot en met (21) van de preambule als 
met artikel 18 van het GLDPM Voorstel. De CREG is van mening dat door Elia en alle TSB’s op deze 
manier is voldaan aan de vereisten van artikel 9, negende lid van de CACM Verordening. 
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4. BESLISSING 

Met toepassing van artikel 9, zesde lid, c) van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 
juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer beslist 
de CREG, om de voorgaande redenen, het gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM 
OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een eenvormige methodologie voor het 
verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens goed te keuren. 

Deze beslissing tot goedkeuring van het voorstel door de CREG volgt uit de unanieme beslissing van 
alle regulerende instanties tijdens het Energy Regulator’s Forum van 28 oktober 2016 ter goedkeuring 
van het door alle TSB’s ingediende GLDPM Voorstel. 

 

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

               

Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Proposition de méthodologie pour la fourniture de données sur la production 

et la consommation élaborée par tous les GRT conformément à l’article 16 du 

règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant 

une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la 

congestion 

Franstalige versie – 13 mei 2016 
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BIJLAGE 2 

Approval by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulator’s Forum 

of the all TSO Proposal for Generation and Load Data Provision Methodology 

Engelstalige versie – 28 oktober 2016 

 


