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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (PRD)1675 van 16 oktober 

2017 over het gemeenschappelijk voorstel van de Elia System Operator NV en alle 

transmissienetbeheerders voor de eisen betreffende het centrale toewijzingsplatform en de 

methodologie voor het delen van de kosten van het centrale toewijzingsplatform. Deze raadpleging 

loopt tot 8 november 2017. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze publieke raadpleging die alle 

stakeholders de kans geeft zich uit te spreken over de voorstellen van alle transmissienetbeheerders 

met betrekking tot het centrale toewijzingsplatform.  Dit document bevat de opmerkingen en 

suggesties van FEBEG: zij zijn niet vertrouwelijk. 

 

Monitoring door de regulatoren van de kwaliteit van de diensten van het centrale toewijzingsplatform 

 

In haar ontwerpbeslissing (randnummer 25) schrijft de CREG het volgende: ‘De CREG gaat akkoord met 

de governance en functionele eisen van de SAP, zoals uiteengezet in deel 2 van het SAP Voorstel. De 

CREG is van mening dat het toewijzen van de operationele verantwoordelijkheid van de SAP aan JAO, 

gezien het feit dat deze entiteit reeds geruime tijd voor de TSB’s de langetermijnveilingen organiseert, 

gepast en efficiënt is.’ 

 

FEBEG wenst de CREG erop te wijzen dat het feit dat JAO reeds ervaring heeft met het organiseren van 

langetermijnveilingen niet betekent dat de kwaliteit van de aangeboden diensten gegarandeerd is. 

 

Markpartijen waren immers na de lancering van het centrale platform in november 2015 – maar ook 

nadien nog in 2016 – ontgoocheld in de werking van het centrale platform. Verschillende problemen, 

zoals de afgelasting of uitstel van veilingen, zwakke technische prestaties van de IT, …, hebben zich 

doen voorgedaan. Al deze elementen creëren kosten bij de markpartijen en leiden tot een suboptimaal 

toewijzingsproces met negatieve effecten op de welvaart. Het lijkt erop dat de problemen de laatste 

tijd zijn afgenomen, maar voor FEBEG is het belangrijk dat de regulatoren nauwlettend blijven toezien 

om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden. 

 

Artikel 49 van de FCA beschrijft de functionele eisen van de SAP: één eis is de ‘betrouwbaarheid van 

de aangeboden diensten’. Dit is een essentiële element voor het vertrouwen van de marktpartijen, en 

voor de marktwerking in het algemeen. 

 

FEBEG wenst daarom de CREG – en de andere regulatoren – op te roepen om op regelmatige tijdstippen 

de werking van JAO te evalueren en de transmissienetbeheerders aan te moedigen om een goede 

kwaliteit van de diensten van JAO te verzekeren. 
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Onderwerp: 

Publieke raadpleging van de CREG over het gemeenschappelijk voorstel van de Elia 

System Operator NV en alle transmissienetbeheerders voor de eisen betreffende 

het centrale toewijzingsplatform en de methodologie voor het delen van de kosten 

van het centrale toewijzingsplatform. 

Datum: 8 november 2017 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 


