
CREG – Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 
T +32 2 289 76 11 – F + 32 2 289 76 09 – info@creg.be – www.creg.be  

(B)1747 
24 mei 2018 

Beslissing over het voorstel van de nv Elia System 
Operator betreffende de regels die de 
energieoverdracht organiseren 

Artikel 19bis, § 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt 

Niet-vertrouwelijk 



Niet-vertrouwelijk  2/14 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 2 

1. INLEIDING ........................................................................................................................................ 3 

2. WETTELIJK KADER ............................................................................................................................ 3 

3. ANTECEDENTEN ............................................................................................................................... 4 

4. RAADPLEGING ................................................................................................................................. 4 

5. OVERLEG .......................................................................................................................................... 4 

6. ANALYSE VAN HET VOORSTEL ......................................................................................................... 5 

6.1. DEFINITIES ............................................................................................................................... 5 

6.2. TOEPASSINGSGEBIED .............................................................................................................. 5 

6.3. Fasering ................................................................................................................................... 5 

6.4. rollen en verantwoordelijkheden ............................................................................................ 6 

6.4.1. Rol en verantwoordelijkheden van de FSP ...................................................................... 6 

6.4.2. Rol en verantwoordelijkheden van de leverancier ......................................................... 7 

6.4.3. Rol en verantwoordelijkheden van de transmissienetbeheerder ................................... 7 

6.4.4. Rol en verantwoordelijkheden van de GRFD en van de distributienetbeheerder .......... 8 

6.5. Marktsituaties ......................................................................................................................... 8 

6.6. Referentiecurve of baseline .................................................................................................... 9 

6.6.1. Algemeen ......................................................................................................................... 9 

6.7. Meetgegevens ......................................................................................................................... 9 

6.7.1. Vaststelling van de gemiddelde netto afname berekend op jaarbasis ........................... 9 

6.7.2. Algemene eisen ............................................................................................................. 10 

6.8. Principes voor de berekening van het geleverde flexibiliteitsvolume .................................. 10 

6.9. SANCTIES ............................................................................................................................... 10 

6.10. Kennisgeving ...................................................................................................................... 11 

6.11. Principes van gegevensuitwisseling voor de regeling van het onevenwicht en de financiële 
compensatie ...................................................................................................................................... 11 

6.12. Opmerking betreffende de vorm ...................................................................................... 12 

7. BESLISSING..................................................................................................................................... 12 

BIJLAGE 1.A ............................................................................................................................................ 14 

BIJLAGE 1.B ............................................................................................................................................ 14 

  



Niet-vertrouwelijk  3/14 

1. INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna 
de vraag tot goedkeuring van het voorstel van de regels die de energieoverdracht organiseren, dat 
door Elia System Operator nv (hierna: “Elia”) op 16 april 2018 werd ingediend. 

Naast de inhoudstafel en de inleiding bevat onderhavige beslissing 7 delen: 

1) de inhoudstafel vormt het eerste deel; 

2) het tweede deel bevat het wettelijk kader waarop de CREG zich baseert om deze 
beslissing te nemen; 

3) de antecedenten worden beschreven in het derde deel; 

4) het vierde deel gaat over het raadplegingsproces; 

5) het overlegproces voorzien in artikel 19bis, § 2, van de elektriciteitswet wordt behandeld 
in het vijfde deel; 

6) in het zesde deel analyseert de CREG het voorstel van regels die de energieoverdracht 
organiseren; 

7) het zevende deel bevat de eigenlijke beslissing. 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing aangenomen tijdens zijn vergadering van 
24 mei 2018. 

2. WETTELIJK KADER 

1. Op 13 juli 2017 werd de wet uitgevaardigd tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt om de vraagflexibiliteit, alsook de opslag van elektriciteit te 
verbeteren.  

Deze wet is onder meer gericht op de opmaak van een wettelijk kader voor het organiseren van de 
energieoverdracht, die wordt begrepen als elke "activering van de vraagflexibiliteit waarbij een 
leverancier en een aanbieder van flexibiliteitsdiensten betrokken zijn die een afzonderlijke 
evenwichtsverantwoordelijke hebben en/of een aanbieder van flexibiliteitsdiensten die niet hun 
leverancier is". De in deze wet opgenomen principes zijn in grote mate gebaseerd op het model dat de 
CREG heeft voorgesteld in haar studie 14591. 

2. Artikel 19bis, § 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna de "elektriciteitswet") kent voortaan aan de CREG de bevoegdheid toe om, 
na overleg met de bevoegde gewestelijke overheden, de regels goed te keuren voor de organisatie van 
de energieoverdracht via een aanbieder van flexibiliteitsdiensten zoals de netbeheerder die heeft 
voorgesteld na raadpleging van de marktspelers. 

                                                           

1 Studie (F)160122-CDC-1459 over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België 
te faciliteren, 22 januari 2016 
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3. ANTECEDENTEN 

3. Voordat zij haar voorstel van regels aan de CREG ter goedkeuring voorlegde, heeft Elia twee 
openbare raadplegingen georganiseerd: een eerste van 13 november tot 8 december 2017 en een 
tweede van 26 maart tot 9 april 2018 over de aanpassingen die werden aangebracht in het kader van 
beslissing 16772 van de CREG. Twee raadplegingsverslagen werden opgesteld en Elia heeft haar 
ontwerp van regels aangepast rekening houdend met de opmerkingen van de marktspelers. 

4. Het directiecomité van de CREG heeft op 26 april 2018 een ontwerpbeslissing aangenomen tot 
weigering van het voorstel van de regels die de energieoverdracht organiseren zoals ingediend door 
Elia op 16 april 2018. 

4. RAADPLEGING  

5. De CREG stelt vast dat het voorstel van Elia het voorwerp heeft uitgemaakt van een dubbele 
openbare raadpleging en dat, in beide gevallen, de raadpleging effectief was in de betekenis van 
artikel 40, 3de lid, van het huishoudelijk reglement van de CREG. 

In overeenstemming met artikel 40, 1ste lid, 2°, van het huishoudelijk reglement was het dus niet nodig 
om over de ontwerpbeslissing van de CREG een openbare raadpleging te organiseren. 

In overeenstemming met artikel 40, 2de lid, van het huishoudelijk reglement werd de 
ontwerpbeslissing, onder andere gezien haar conclusie, aan Elia overgemaakt om haar opmerkingen 
te verkrijgen. Deze opmerkingen werden op 9 mei 2018 doorgestuurd en zijn opgenomen in bijlage 2 
bij onderhavige beslissing. 

5. OVERLEG 

6. In overeenstemming met artikel 19bis, § 2, van de elektriciteitswet, hebben de 
ontwerpbeslissing van de CREG alsook het voorstel van Elia het voorwerp uitgemaakt van een overleg 
tussen het directiecomité van de CREG en de gemandateerde vertegenwoordigers van de regionale 
overheden  die door de regionale ministers van Energie werden aangeduid als zijnde bevoegd voor het 
behandelen van deze materie. Dit overleg vond plaats op 8 mei 2018. Het proces-verbaal van deze 
vergadering, ondertekend door alle partijen, alsook de schriftelijke opmerkingen van de regionale 
regulatoren in het kader van dit overleg zijn opgenomen in bijlage 1 bij onderhavige beslissing. 

  

                                                           

2 Beslissing houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken, 15 maart 2018 
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6. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

Elk thema werd hieronder geanalyseerd en becommentarieerd volgens de structuur van het voorstel. 

De analyse houdt rekening met de resultaten van het overleg met de regionale regulatoren alsook met 
de argumenten van Elia als antwoord op haar raadpleging over de ontwerpbeslissing. 

6.1. DEFINITIES 

7. De definitie van het begrip ‘leveringspunt’ is te restrictief, omdat ze alle punten uitsluit die niet 
zijn aangesloten op een meter die de transmissienetbeheerder niet zelf heeft geplaatst. Deze definitie 
moet worden uitgebreid tot alle punten die zijn uitgerust met een meter of een submeter die voldoet 
aan bepaalde technische criteria, ongeacht de identiteit van de installateur. 

8. De definitie van het begrip ‘Besteld volume of Besteld flexibiliteitsvolume’ verwijst naar het 
congestiebeheer, dat in de elektriciteitswet niet is opgenomen in het toepassingsgebied van de regels 
die de energieoverdracht regelen, en maakt geen melding van de day-ahead markt en de intraday 
markt waarop de regels toepasselijk zijn. Om deze feitelijke toestand te corrigeren, moet dus de 
definitie worden aangepast. Het past ook om, wanneer de definitie de markten noemt waar de regels 
toepasselijk zijn, de markt van de activering van de primaire regeling van de frequentie uit te sluiten 
van de markt van de compensatie van de kwartieronevenwichten. 

9. De formulering van de definitie van ‘Verklaring FSP-netgebruiker’ in de Franse versie verdient 
verdere opheldering. 

6.2. TOEPASSINGSGEBIED 

10. Voor de duidelijkheid zou de tweede bullet uitdrukkelijk moeten verwijzen naar het deel waarin 
de berekening van de netto afname wordt beschreven. 

11. Na het overleg vraagt de CREG aan Elia: 

- om in punt 4 van haar voorstel te verduidelijken aan welke voorwaarden de afnemers 
moeten voldoen om te kunnen deelnemen aan de markt van de vrije biedingen van 
tertiaire reserve (bidladder),  

- om bij elke fase voor de uitbreiding van ToE te verduidelijken welke afnemers men wil 
bereiken, zal er in het bijzonder duidelijkheid moeten geschept worden over de klanten 
van de DNB’s die op de laagspanningsnetten zijn aangesloten. 

6.3. FASERING 

12. De CREG stelt vast dat de door Elia voorgestelde fasering enkel betrekking heeft op de uitvoering 
van haalbaarheidsstudies. Omdat artikel 19bis, §2, 4° betrekking heeft op de fasering van de uitvoering 
is ze dus van oordeel dat de wetsbepalingen ter zake niet in acht zijn genomen. 

Bovendien stelt de CREG vast dat Elia - in vergelijking met haar voorstel - in haar raadplegingsverslag 
van februari 2018 meer informatie verstrekt over de uitvoeringskalender van de energieoverdracht 
naar de markt van het gereserveerde tertiaire regelvermogen dat afkomstig is van niet-CIPU-eenheden 
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(4de kwartaal van 2018) en voor de strategische reserve (winter 2018/2019, i.e. op 1 november 2018). 
Deze data zouden duidelijk moeten worden vermeld in de tabel. 

Met betrekking tot de aFRR-markt, is de CREG, onder voorbehoud van positieve conclusies, van mening 
dat Elia een verbintenis zou moeten aangaan over een uitvoeringsdatum. 

Wat betreft de intraday en de day-ahead markt is het volgens de CREG niet noodzakelijk om tot 2020 
te wachten om een haalbaarheidsstudie te voeren, zeker als er rekening wordt gehouden met de 
vragen van meerdere marktspelers om het uitvoeringsproces te versnellen.  

Bovendien stelt de CREG vast dat andere landen de energieoverdracht op deze markten hebben 
georganiseerd. 

De CREG vraagt Elia dus om de voorgestelde fasering te herzien en de uitvoeringsdata te vermelden 
die werden aangekondigd, en tevens (onder voorbehoud van de positieve conclusie van de lopende 
studie) om een datum voor uitvoering op de markt van de secundaire reserve voor te stellen. 
Bovendien is ze verbaasd over de uitvoeringsduur van de fasering zoals vermeld in de elektriciteitswet. 
Ze vraagt Elia dus om na te gaan in welke mate het mogelijk zou zijn om in de loop van het jaar 2020 
te komen tot een eventuele uitvoering van de uitbreiding tot de intraday en de day-ahead markt.  

Tot slot vraagt de CREG om meer toelichting te verstrekken bij de alinea voor de tabel, die in het Frans 
onbegrijpelijk is. 

6.4. ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

6.4.1. Rol en verantwoordelijkheden van de FSP 

13. Het zou beter zijn om bij de derde bullet te vermelden wat de verklaring FSP-netgebruiker moet 
bevatten, en niet wat het bewijs moet bevatten.  

14. Tot de toe te voegen elementen behoort, in de derde sub-bullet, een definitie van 
‘referentievermogen’ van een leveringspunt als het opwaarts en neerwaarts activeerbaar maximaal 
vermogen op dit leveringspunt. De CREG is verbaasd over de betekenis die aan dit begrip wordt 
gegeven, daar het woord baseline in de beslissing (B)1677 van de CREG van 15 maart 20183 in het Frans 
wordt vertaald door ‘courbe de référence’. Het Franse begrip ‘puissance de référence’ 
(referentievermogen) verwijst ook naar de baseline in de werkingsregels van de markt met betrekking 
tot de compensatie van de kwartieronevenwichten4. Het gebruik van twee zeer verwante termen om 
totaal verschillende elementen te benoemen, kan aanleiding geven tot verwarring. De CREG stelt voor 
om in de regels de benaming te wijzigen die aan dit maximaal vermogen wordt gegeven. 

De vierde sub-bullet verwijst naar een verklaring betreffende het bestaan van een contract tot 
valorisatie van de afwijking tussen de nominatie en de reële positie. Omdat een dergelijk contract niet 
altijd zal bestaan, zou het nuttig zijn de formulering als volgt aan te passen: ‘in voorkomend geval ... 
een verklaring ...’.  

In dezelfde sub-bullet heeft de CREG vragen bij de ondertekenaars van het contract met valorisatie 
van afwijking; volgens de regels wordt dit contract ondertekend door de eindafnemer en de FSP. 
Blijkbaar zou het veeleer moeten gaan om een contract tussen de eindafnemer en zijn leverancier. Als 
dit het geval is, moet de formulering worden gecorrigeerd. 

                                                           

3 Beslissing (B)1677 van 15 maart2018 houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken. 
4 Zie bijvoorbeeld de ondertitels 8.5.3 en 8.7.3 van deze regels op de website van Elia. 



Niet-vertrouwelijk  7/14 

In de vijfde sub-bullet vraagt de CREG om toelichting te verstrekken bij het begrip 
standaardoverdrachtsprijs door op het einde van de zin toe te voegen wat volgt: formule van 
standaardoverdrachtsprijs ‘zoals vastgesteld door de Commissie met toepassing van artikel 19bis, 
§ 3 - 5 van de elektriciteitswet’. 

In de zesde sub-bullet zou het nodig zijn aan te geven welk type document de FSP moet leveren om 
aan te tonen dat hij de leveringspunten heeft geprekwalificeerd. 

6.4.2. Rol en verantwoordelijkheden van de leverancier 

15. De CREG vraagt aan Elia om de betekenis van de eerste bullet op te helderen, meer bepaald 
gelet op de aanwezigheid van de derde bullet.  

16. De tweede bullet zou moeten worden aangevuld met de vermelding dat de leverancier niet 
alleen de begin- en einddatum van het contract moet vermelden, maar ook de betrokken 
leveringspunten.  

17. De vierde bullet heeft geen betrekking op de rol en verantwoordelijkheden van de leverancier. 
De CREG vraagt dan ook om deze bullet te schrappen en de derde bullet aan te vullen door toe te 
voegen wat volgt op het einde van de zin over de standaardoverdrachtsprijs: ‘zoals vastgesteld door 
de Commissie met toepassing van artikel 19bis, § 3 - 5 van de elektriciteitswet’. 

6.4.3. Rol en verantwoordelijkheden van de transmissienetbeheerder 

18. De rol van de transmissienetbeheerder in het beheer van de flexibiliteitsgegevens en in de 
communicatie van de gegevens die nodig zijn voor de energieoverdracht moet worden vermeld. 

Er bestaan andere aspecten met betrekking tot de rol en de verantwoordelijkheden van de 
transmissienetbeheerder dan diegene die worden beschreven in artikel 19ter, §1, van de 
elektriciteitswet, meer bepaald deze die voortvloeien uit artikel 19bis, §2, lid 4, 1° tot 3°, van de 
elektriciteitswet en deze die worden toevertrouwd krachtens de eerder genoemde beslissing (B)1677 
van de CREG. Het zou passen dit te vermelden of daarnaar te verwijzen in de regels.  

19. Het zou passen om aan de tweede bullet een verwijzing toe te voegen naar artikel 10.2 van de 
regels waar wordt beschreven hoe de op jaarbasis berekende gemiddelde netto afname wordt 
berekend. 

20. Na het overleg vraagt de CREG aan Elia om het voorstel te herformuleren: 

- door te vermelden dat de ToE rules geen afbreuk doen aan de regels aangenomen met 
toepassing van artikel 19ter, §2 van de elektriciteitswet; 

- door te vermijden om onnodig te vermelden welke speler de taken moet uitvoeren; 

- door in de tweede bullet van punt 7.3 de referentie naar de transmissienetbeheerder te 
schrappen; 

- door in hetzelfde punt de lijst van uit te voeren taken die beknopt zijn geformuleerd (een 
concordantietabel maken, globale volumes overmaken aan de FSP en de leverancier...) te 
vervolledigen en de referentie naar de entiteit die de taak moet aanvullen te schrappen. 
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6.4.4. Rol en verantwoordelijkheden van de GRFD en van de distributienetbeheerder 

21. In de titel wordt de afkorting ‘GRFD’ gebruikt, die niet wordt toegelicht, terwijl er geen afkorting 
wordt gebruikt om naar de distributienetbeheerder te verwijzen. 

In haar ontwerpbeslissing schreef de CREG: 

“22 In de eerste bullet staat dat de beheerders van het gesloten distributiesysteem en van 
het distributienet informatie ter beschikking moeten stellen, zonder echter nader te bepalen 
aan wie de bewuste informatie beschikbaar moet worden gemaakt. 

23 In de tweede bullet ontbreekt het aan duidelijkheid over wat er werkelijk moet 
worden gedaan. Bovendien bepaalt de elektriciteitswet niet (althans wat betreft de 
distributienetbeheerder) dat ze nadenken, maar dat ze het eens worden, wat toch iets heel 
anders is. De CREG vraagt om deze alinea aan te passen door de rol en 
verantwoordelijkheden van elke partij als gevolg van dit akkoord duidelijk te beschrijven. “ 

Als antwoord op de raadpleging geeft Elia aan dat het akkoord tussen Elia en de 
distributienetbeheerders betreffende de uitwisseling van de gegevens van de energieoverdracht 
betrekking heeft op de uitvoering van artikel 19ter, §2 van de elektriciteitswet en vindt ze dat het niet 
wenselijk is om in de regels die de energieoverdracht organiseren de operationele details van deze 
informatie-uitwisselingen op te nemen die voor de marktspelers bovendien slechts weinig 
toegevoegde waarde hebben. 

De CREG aanvaardt deze argumentatie en schrapt de twee hierboven vermelde verzoeken. 

22. Na het overleg vraagt de CREG aan Elia om punt 7.4. van haar voorstel voor wat de DNB’s betreft 
te schrappen. De CREG vindt dat er geen rol aan de DNB’s moet worden toegekend in het kader van 
de ToE rules als netbeheerders, maar dat er hen, in functie van de regionale wetgeving, een rol kan 
worden toegekend voor het beheer van de gegevens. Desgevallend vraagt de CREG dat het voorstel 
van Elia indien nodig eerder zou verwijzen naar de personen die door de bevoegde regionale instanties 
belast zijn met het beheer van de flexibiliteitsgegevens en van de meet- en submeetgegevens van de 
eindafnemers. 

6.5. MARKTSITUATIES 

23. In haar ontwerpbeslissing schreef de CREG:  

In de eerste bullet van het tweede lid van titel 8.2 ("Uitzonderingen") wordt verwezen naar 
de berekening van het geleverde flexibiliteitsvolume, zoals in het geval van 
energieoverdracht. Daar het gaat om uitzonderingen die impliceren dat de marktspelers die 
de respectieve rollen van FSP, leverancier en van hun twee respectieve BRP's vervullen ofwel 
eenzelfde commerciële entiteit zijn ofwel een onderling akkoord hebben gesloten, behoort 
de berekening van dit volume tot hun verantwoordelijkheid. De CREG stelt Elia dus voor om 
dit te verwijderen uit de regels, tenzij ze dit voldoende verantwoordt. 

Als antwoord op de raadpleging legt Elia uit dat deze berekening noodzakelijk is om de 
evenwichtsperimeter van de BRPsource correct te kunnen berekenen voor de punten van de offerte 
die enkel aan de energieoverdracht zijn onderworpen. Elia legt uit dat de assymetric imbalance 
adjustment5 gebeurt op het niveau van het bid en dat deze berekening noodzakelijk is in geval van 
overdelivery6. 

                                                           

5 Asymmetrische aanpassing van het onevenwicht 
6 Meer leveren dan wat er werd besteld 
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De CREG aanvaardt deze argumenten niet in de mate dat de controle op de activering door Elia in het 
kader van de flexibiliteit en/of dat er enkel correctie van de evenwichtsparameter gebeurt van de 
BRPsource voor de leveringspunten die verband houden met de energieoverdracht. Op die manier 
gebeurt de berekening van het volume aan geleverde flexibiliteit, van toepassing op alle betreffende 
leveringspunten, in het kader van de aankoop van flexibiliteit door Elia en dus niet in het kader van de 
ToE, en dit ongeacht of de ToE van toepassing is of niet. De CREG vraagt dus aan Elia om deze lijn te 
verwijderen. 

6.6. REFERENTIECURVE OF BASELINE 

6.6.1. Algemeen 

24. Het tweede lid van onderdeel 9.1 moet worden verhelderd, meer bepaald wat betreft de 
verwijzing naar de baseline en ook wat betreft het product dat bedoeld wordt. 

25. In onderdeel 9.2 zou er toelichting moeten worden gegeven bij de volgende punten: 

- het element waarvan de kwartierwaarde moet worden gebruikt als baseline, 

- de wijze van identificatie van het kwartier van de aanvraag tot activering, door meer 
bepaald aan te geven of het gaat om het kwartier tijdens hetwelk het order tot activering 
is gegeven of om het eerste kwartier van de activering, 

- de waarde van de baseline wanneer de activering meerdere kwartieren duurt. 

6.7. MEETGEGEVENS 

26. In haar ontwerpbeslissing schreef de CREG:  

“De uitwisselingen van informatie en gegevens tussen de transmissienetbeheerder en 
enerzijds de distributienetbeheerders en anderzijds de beheerders van een gesloten 
distributiesysteem worden nergens beschreven. Ze vormen nochtans een volwaardig 
onderdeel van de uitwisselingen van informatie en van gegevens die, zoals genoemd in 
artikel 19bis, §2, lid 4, 3°, van de elektriciteitswet, noodzakelijk zijn voor de implementatie 
van de energieoverdracht. “ 

Als antwoord op de raadpleging geeft Elia aan dat deze informatie-uitwisselingen en het akkoord 
tussen Elia en de distributienetbeheerders voor de uitwisseling van  gegevens over energieoverdracht 
betrekking hebben op de uitvoering van artikel 19ter, §2 van de elektriciteitswet en vindt ze dat het 
niet wenselijk is om in de regels die de energieoverdracht organiseren de operationele details van deze 
informatie-uitwisselingen op te nemen die voor de marktspelers bovendien slechts weinig 
toegevoegde waarde hebben. 

De CREG aanvaardt deze argumentatie en trekt haar vraag tot aanpassing in. 

6.7.1. Vaststelling van de gemiddelde netto afname berekend op jaarbasis 

27. In het eerste lid is het beter om aan te geven dat de berekende gemiddelde netto afname deze 
van het leveringspunt is. 
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Het tweede lid verwijst naar de noodzaak voor de FSP om zijn toelichting aan de 
transmissienetbeheerder te motiveren. Volgens de CREG moet de beslissing die het resultaat is van 
zijn evaluatie eveneens met redenen worden omkleed. 

Het derde lid behandelt de situaties waarin het aan meetgegevens ontbreekt. De CREG meent dat dit 
een te algemene formulering is die nader moet worden toegelicht, inzonderheid door de situaties uit 
te sluiten waarin dit gebrek aan meetgegevens structureel is. Een dergelijk structureel gebrek laat niet 
toe het geleverde volume op kwantitatieve wijze te evalueren en vormt een situatie waarin 
energieoverdracht niet kan worden toegestaan. Bovendien past het, om alle discriminatie te 
vermijden, vanaf het ogenblik waarop de evaluatie kwalitatief is, ten minste de criteria vast te stellen 
waaraan die evaluatie moet beantwoorden. 

Na het overleg vraagt de CREG bovendien aan Elia om te vermelden dat deze taken worden uitgevoerd 
met inachtneming van de bepalingen van art. 19ter, §2 van de elektriciteitswet. 

6.7.2. Algemene eisen 

28. Er worden verschillende linken naar andere documenten gegeven. De linken zouden moeten 
worden aangepast in de Franse versie zodat ze verwijzen naar de documenten die in het Frans zijn 
opgesteld. 

29. Na het overleg vraagt de CREG aan Elia: 

- om de eerste alinea te beperken tot de punten aangesloten op het Elia-net en aan te 
geven dat dat in geen geval afbreuk doet aan de regels die werden aangenomen met 
toepassing van artikel 19ter, § 2 van de elektriciteitswet; 

- om de tweede alinea als volgt te formuleren: “De modaliteiten voor de plaatsing en het 
beheer van submeters (die de energiemarkt faciliteren) in de distributienetten volgen de 
bepalingen van de regionale technische reglementen of van andere regionale wetgeving, 
indien van toepassing”. 

6.8. PRINCIPES VOOR DE BEREKENING VAN HET GELEVERDE 
FLEXIBILITEITSVOLUME 

30. Het eerste lid van onderdeel 11.1 verwijst verkeerdelijk naar deel 4. Deze verwijzing zou moeten 
worden aangepast. 

Het tweede lid wordt herhaald in het tweede lid van onderdeel 11.2. Behoudens motivatie moet één 
van beide alinea's worden geschrapt. 

Het zou ook nodig zijn te bepalen dat de gebruikte kwartiermeetgegevens gevalideerde gegevens zijn. 

6.9. SANCTIES 

31. Opdat de tekst duidelijk zou zijn, zouden alle sancties moeten worden samengebracht in deel 13 
van de regels tot organisatie van de energieoverdracht; de sanctie in geval van gebrek aan informatie 
betreffende een activering staat echter vermeld in deel 14.  

32. Bovendien heeft de in deel 14 bedoelde sanctie enkel betrekking op de informatie die de FSP 
aan Elia moet verstrekken binnen de 3 minuten na het einde van de activering. Dit 
bestraffingsmechanisme blijkt dus onvolledig te zijn, daar het geen betrekking heeft op de verplichting 
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om informatie te verstrekken binnen de 3 minuten vanaf het begin van de activering. Bijgevolg vraagt 
de CREG aan de netbeheerder om een sanctieregeling uit te werken die betrekking heeft op beide 
verplichtingen tot kennisgeving. 

Als antwoord op de raadpleging deelt Elia mee dat een dergelijke sanctie voorzien kan worden en stelt 
ze voor om deze op te nemen in de volgende versie van de regels die de energieoverdracht organiseren 
nadat ze de marktspelers heeft geraadpleegd.  

De CREG aanvaardt deze werkwijze. 

6.10. KENNISGEVING 

33. Er staat nergens beschreven op welk ogenblik de transmissienetbeheerder aan de FSP de 
informatie moet verstrekken over het bestelde volume en de activeringsperiode. De CREG vraagt Elia 
om dit element toe te voegen, met vermelding van ten minste het uiterste tijdstip voorafgaand aan 
het begin van de activeringsperiode waarop deze kennisgeving moet worden verstuurd, alsook met 
vermelding van de inhoud van de kennisgeving. 

34. Het eerste lid van onderdeel 14.1 stelt de transmissienetbeheerder vrij van de verplichting om 
de ARPsource te informeren wanneer deze laatste wordt geïnformeerd door de FSP. De CREG is van 
mening dat de transmissienetbeheerder deze informatie altijd zou moeten verstrekken in de gevallen 
van energieoverdracht. 

35. In onderdeel 14.1 en haar refertes wordt voorgesteld om het bestelde flexibiliteitsvolume zo 
snel mogelijk na de eerste kennisgeving van de FSP aan de transmissienetbeheerder naar de ARPsource 
te versturen, i.e. 3 minuten na het begin van de activering. 

Volgens de CREG zou de ARPsource zo goed mogelijk moeten worden geïnformeerd over de activering 
die zal plaatsvinden in zijn portfolio, en in ieder geval vóór het begin van de activeringsperiode. 
Daarvoor is het nodig dat de FSP ten minste de lijst van de geactiveerde punten aan de 
transmissienetbeheerder bezorgt, tussen de kennisgeving van de activering aan de FSP en het begin 
van de activeringsperiode. Het voorstel laat niet toe deze timing te volgen en moet bijgevolg worden 
aangepast. 

Om consistent te blijven met haar beslissing (B)1741 van 19 april 20187, vraagt de CREG aan Elia om de 
huidige regels af te stemmen op de algemene voorwaarden van het contract van 
toegangsverantwoordelijke zodra die zullen zijn aangepast overeenkomstig de paragrafen 20 en 21 
van de voornoemde beslissing (B)1741 van de CREG.  

6.11. PRINCIPES VAN GEGEVENSUITWISSELING VOOR DE REGELING VAN HET 
ONEVENWICHT EN DE FINANCIËLE COMPENSATIE 

36. De tweede bullet van onderdeel 15.1 gaat over de verwerking van de gegevens in geval van een 
contract tot valorisatie van de afwijking tussen de nominatie en de reële positie. Het zou beter zijn aan 
te geven of deze gegevens worden verwijderd uit die welke betrekking hebben op de portfolio van de 
betrokken ARPsource dan wel of ze daarin behouden blijven. Deze verduidelijking heeft gevolgen voor 
meerdere onderdelen van deel 15. 

                                                           

7 Beslissing (B)1741 van 19 april 2018 over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van 
toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder 
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Bovendien zou de individuele informatie aan de leverancier moeten worden gegeven voor elk 
leveringspunt en niet per leveringspunt, overeenkomstig de beslissing (B)1677 van de CREG. 

37. In de onderdelen 15.2, 15.3 en 15.4 verwijst de netbeheerder naar de maand waarin de 
meetgegevens worden verzameld om het moment vast te stellen waarop de gegevens moeten worden 
verstrekt. De CREG meent dat een verwijzing naar de maand waarin de flexibiliteit werd geactiveerd 
nauwkeuriger zou zijn. 

38. In onderdeel 15.3 zou moeten worden aangegeven dat de geleverde gegevens gevalideerde 
gegevens zijn, zoals dit ook gebeurt in onderdeel 15.4. 

39. In onderdeel 15.3.1 wordt verwezen naar het flexibiliteitsvolume dat opwaarts of neerwaarts 
wordt geleverd op kwartierbasis. De CREG meent dat deze twee volumes (opwaarts en neerwaarts) 
afzonderlijk ter beschikking moeten worden gesteld. 

40. In onderdeel 15.5 is het beter aan te geven dat de betrokken gegevens per afnamepunt aan de 
Commissie worden bezorgd. De transmissienetbeheerder voegt bij deze kwartiergegevens een eerste 
tabel met, voor elk afnamepunt, de ARP/BRP, de leverancier, de FSP en de netbeheerder waarop de 
site waar dit punt is gelegen is aangesloten, alsook een tweede tabel waarin elke FSP wordt 
geassocieerd met zijn evenwichtsverantwoordelijke.  

De netbeheerder voegt de gegevens toe per activering, met vermelding van de betrokken FSP, de 
tijdstippen van begin en einde van de activering evenals het bestelde en het geleverde volume. 

6.12. OPMERKING BETREFFENDE DE VORM 

41. De Franse versie van het document moet worden herlezen om de formulering van sommige 
passages te verbeteren. 

7. BESLISSING 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, voornamelijk 
artikel 19bis, § 2. 

Gelet op het voorstel « Règles organisant le Transfert d’énergie – Entrée en vigueur 01/06/2018 » 
overgemaakt door de nv Elia System Operator per brief dd. 16 april 2018. 

Overwegende de openbare raadplegingen georganiseerd door de nv Elia System Operator tussen 
13 november en 8 december 2017 enerzijds en tussen 26 maart en 9 april 2018 anderzijds.  

Overwegende de beschrijving van het wettelijk kader opgenomen in onderhavige beslissing. 

Overwegende dat de nv Elia System Operator haar voorstel ter goedkeuring heeft ingediend. 

Overwegende dat deze goedkeuring het voorwerp uitmaakt van onderhavige beslissing. 

Overwegende de specifieke analyse uitgevoerd onder titel 6 van onderhavige beslissing. 

Overwegende dat Elia als antwoord op de raadpleging aanvaardt om zich, wat de meeste punten 
betreft, te schikken naar de ontwerpbeslissing van de CREG en dat de CREG de argumentatie van Elia 
ontvankelijk acht wat de overige punten betreft. 
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Overwegende dat Elia informeel haar akkoord gegeven heeft om de na het overleg bijkomend 
gevraagde aanpassingen aan te brengen. 

Overwegende dat de wijzigingen die moeten aangebracht worden aan het voorstel van regels die de 
energieoverdracht organiseren geen inhoudelijke wijzigingen bevatten die een nieuwe openbare 
raadpleging zou vereisen. 

 

Beslist de CREG om, in het kader van de opdracht die haar is toevertrouwd door artikel 19bis, § 2 van 
de elektriciteitswet, het voorstel van de nv Elia System Operator goed te keuren onder voorbehoud 
dat Elia haar regels aanpast ten volle rekening houdend met de opmerkingen van de CREG in 
bovenstaande paragrafen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 31,,32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43.  

 

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

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1.A 

Proces-verbaal van de overlegvergadering tussen de CREG en de bevoegde 

regionale regulatoren voorzien in art. 19bis, § 2 van de Elektriciteitswet  

 

BIJLAGE 1.B 

Opmerkingen van de bevoegde regionale overheden: 

- VREG 

- BRUGEL 

- CWaPE  

 

 

BIJLAGE 2 

Antwoord van Elia System Operator op de raadpleging 


