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1. INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna 
de vraag tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de regels die de energieoverdracht 
organiseren, dat door Elia System Operator nv (hierna: “Elia”) op 30 juli 2018 werd ingediend. 

Naast de inhoudsopgave bevat onderhavige beslissing 7 delen: 

1) het eerste deel bevat de inleiding; 

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 tot wijziging van de regels die de 
energieoverdracht organiseren; 

7) het zevende deel bevat de eigenlijke beslissing.  

Het directiecomité van de CREG nam deze beslissing tijdens zijn vergadering van 17 september 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, met het oog op de verbetering van de vraagflexibiliteit en 
van de opslag van elektriciteit.  

Die 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 die wet opgenomen principes zijn in grote mate gebaseerd op het model dat de 
CREG heeft voorgesteld in haar studie 1459. 

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 marktactoren. 
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3. ANTECEDENTEN 

3. Op 24 mei 2018 heeft de CREG de regels voor de organisatie van de energieoverdracht 
goedgekeurd1. 

4. Elia heeft het voorstel tot aanpassing van de regels die de energieoverdracht organiseren aan 
de CREG ter goedkeuring voorgelegd op 30 juli 2018. 

Vooraleer ze haar voorstel aan de CREG heeft voorgelegd, heeft Elia van 28 juni tot 18 juli 2018 een 
openbare raadpleging georganiseerd. Er werd een raadplegingsverslag opgesteld en Elia heeft 
wijzigingen aangebracht aan haar ontwerp van regels om rekening te houden met de opmerkingen van 
de marktspelers. 

5. Het directiecomité van de CREG heeft op 7 augustus 2018 een ontwerpbeslissing genomen 
waarin dit voorstel voorwaardelijk werd aanvaard. 

4. RAADPLEGING 

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

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

In overeenstemming met artikel 40, 2e 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 21 augustus 2018 aan de CREG overgemaakt en worden als bijlage 2 aan 
onderhavige beslissing toegevoegd. 

5. OVERLEG 

7. In overeenstemming met artikel 19bis, § 2 van de elektriciteitswet, hebben de ontwerpbeslissing 
van de CREG en het voorstel van Elia het voorwerp uitgemaakt van een overleg tussen het 
directiecomité van de CREG en de naar behoren 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 4 september 2018. Het proces-verbaal van 
deze vergadering, ondertekend door alle partijen, wordt als bijlage 1 aan onderhavige beslissing 
toegevoegd. 

                                                           

1 Beslissing (B)1747 van de CREG van 24 mei 2018 over het voorstel van de nv Elia System Operator betreffende de regels die 

de energieoverdracht organiseren. 
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6. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

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

6.1. DEFINITIES - TERMINOLOGIE 

8. De definitie van de term ‘referentiecurve’ bevat de term ‘oorspronkelijke eindafnemer’, die zou 
vervangen moeten worden door ‘eindafnemer’. 

Na afloop van de overlegvergadering vraagt de CREG aan Elia om de volgende definities te herzien.  

9. De definitie van de term ‘toegangspunt’ zou moeten worden uitgebreid, omdat de verwijzing 
naar het ARP-contract de draagwijdte van de maatregelen beperkt tot het Elia-net. 

10. De term ‘netgebruiker’ zou moeten worden vervangen door de term ‘eindafnemer’ behalve 
wanneer er verwezen wordt naar het gezamenlijke document van aangifte opgesteld door de 
eindafnemer en de FSP. Dit geldt voor het gehele document. 

11. Er zou moeten worden vermeld dat de term ‘Elia’ in onderhavig document wordt gebruikt om 
haar functies als transmissienetbeheerder en als beheerder van het lokaal transmissienet (en andere 
gelijkwaardige regionale benamingen) te dekken. De verificatie van het correct gebruik van deze term 
zou moeten gebeuren voor het gehele document. 

6.2. TOEPASSINGSGEBIED 

12. In voetnoot 6 in de Franse versie zou de term ‘qualité d’énergie’ in de eerste lijn moeten 
vervangen worden door ‘quantité d’énergie’. 

6.3. ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

13. Na afloop van het overleg vraagt de CREG aan Elia om volgende wijzigingen aan te brengen : 

- in het vierde streepje van punt 7.1. vraagt de CREG aan Elia om aan te duiden dat de FSP 
alle leveringspunten vooraf moet bepalen ‘volgens de geldende regels’ ; 

- onder datzelfde streepje zou de term ‘contract FSP-TNB’ moeten worden vervangen door 
de term ‘contract FSP-Elia’ omdat het hier zowel het federaal transmissienet als het lokaal 
transmissienet (of elke andere gelijkwaardige regionale benaming) betreft; 

- in de tweede alinea van punt 7.3. vraagt de CREG om de verwijzing naar het technisch 
transmissiereglement te schrappen, aangezien er geen verband is met de opgesomde 
taken; 

- in punt 7.3. worden de termen ‘netbeheerder’ en ‘transmissienetbeheerder’ gebruikt. 
Hoewel de term ‘netbeheerder, volgens de elektriciteitswet, onmiskenbaar verwijst naar 
de transmissienetbeheerder, vraagt de CREG aan Elia om het gebruik van de term 
‘transmissienetbeheerder’ te veralgemenen. De CREG vraagt aan Elia om de term 
‘netbeheerder’ te gebruiken wanneer de transmissie- en de distributienetten bedoeld 
worden; 
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- in punt 7.4. vraagt de CREG aan Elia: 

• om de formulering van de tweede alinea over het beheer van flexibiliteits- en 
meetgegevens te verduidelijken. De CREG stelt voor om deze in twee te splitsen. 
De eerste alinea zou dan de CDSO betreffen die zijn aangesloten op het 
transmissienet en preciseert dat zij met Elia moeten overeenkomen over de 
behandeling van de gegevens. De tweede alinea betreft dan de CDSO aangesloten 
op het lokaal transmissienet (of andere gelijkwaardige regionale benaming) van Elia 
en preciseert dat zij moeten overeenkomen met de personen die door de regionale 
overheden zijn belast met het beheer van deze gegevens; 

• om in de tweede alinea de term ‘die eindafnemers’ te verduidelijken (door hem te 
vervangen door ‘haar eindafnemers’). 

6.4. REFERENTIECURVE OF BASELINE  

Baselines van toepassing per marktsegment 

14. In de tweede alinea van punt 9.2.2 geeft Elia aan dat ze bereid is ‘om de mogelijkheid te 
bestuderen om de Baseline methodologie per Leveringspunt te laten kiezen en niet per portefeuille op 
basis van de eisen en behoeften van de betrokken marktspelers’. De CREG vindt dat er per leveringspunt 
een baseline-methodologie moet kunnen worden gekozen en vraagt Elia dan ook om deze zin te 
schrappen en uitdrukkelijk de datum van implementatie van deze mogelijkheid te vermelden indien 
de implementatie ervan vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regels niet mogelijk is als 
gevolg van operationele obstakels. 

15. Na afloop van het overleg vraagt de CREG aan Elia om te vermelden dat de keuze van een FSP 
op vlak van baseline methodologie niet geheel vrij zal zijn, maar eerder zal moeten gebeuren aan de 
hand van een lijst van mogelijke methodologieën per marktsegment. 

6.5. PRINCIPES VOOR DE CORRECTIE VAN DE EVENWICHTSPERIMETER 

16. Deel 12.2 beschrijft de principes voor de correctie van de evenwichtsperimeter in geval er 
meerdere ARP’s actief zijn op één toegangspunt. De CREG vindt dat er in de voorlaatste alinea zou 
moeten verduidelijkt worden dat de beschreven methode, wanneer een ARP meerdere 
leveringspunten achter het toegangspunt in zijn portefeuille heeft, successievelijk van toepassing is op 
al die toegangspunten, met inachtneming van de principes die in dit deel werden beschreven. 

6.6. KENNISGEVING 

17. In de eerste alinea van punt 13.1.2 moeten de nummers van de delen van de werkingsregels 
voor de strategische reserve gecorrigeerd worden om ze in overeenstemming te brengen met de 
laatste beschikbare versie van de regels. 

6.7. PENALITEITEN 

18. De maatregelen die Elia moet nemen wanneer de eindafnemer weigert te erkennen dat er een 
contract bestaat dat de afwijking tussen de nominatie en de reële positie van de eindafnemer 



 

Niet-vertrouwelijk  7/9 

valoriseert, zouden moeten worden toegevoegd. Als ze de uitsluiting van een of meerdere 
leveringspunten voorzien, dan zouden die aan de CREG moeten worden gemeld.  

6.8. BIJLAGE 2 

19. De CREG legt de nadruk op de verduidelijkingen die Elia heeft aangebracht in haar bijlage 2. 
Gezien de complexiteit van de tekenconventies vraagt de CREG aan Elia om in de 4e en 5e lijn van de 
tweede tabel voor de drie ARP’s een cijfervoorbeeld toe te voegen van de positie van hun portefeuille 
vóór en na correctie van de perimeter. 

6.9. OPMERKING OVER DE VORM 

20. Aan de Franse versie van het document zouden enkele kleine correcties moeten worden 
aangebracht. 

7. BESLISSING 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en in het 
bijzonder artikel 19bis, §2, 

Gelet op het voorstel “Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht – Inwerkingtreding op 
01/12/2018” dat Elia System Operator nv op 30 juli 2018 per brief heeft overgemaakt. 

Overwegende de openbare raadpleging die Elia System Operator nv heeft georganiseerd tussen 28 juni 
en 18 juli 2018.  

Overwegende de beschrijving van het wettelijk kader in deel 2 van deze beslissing. 

Overwegende dat Elia system operator nv haar voorstel ter goedkeuring heeft ingediend. 

Overwegende dat deze goedkeuring voorwerp uitmaakt van deze beslissing. 

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

Overwegende dat Elia, in antwoord op de raadpleging, akkoord gaat met alle punten van de 
ontwerpbeslissing van de CREG. 

Overwegende dat Elia informeel haar akkoord heeft gegeven om alle bijkomende aanpassingen in 
navolging van het overleg aan te brengen. 

Overwegende dat de wijzigingen aan te brengen aan het voorstel van de regels die de 
energieoverdracht organiseren geen wijzigingen ten gronde met zich meebrengen die een nieuwe 
openbare raadpleging zouden vergen. 

De CREG beslist om het voorstel van Elia System Operator nv goed te keuren in het kader van de 
opdracht die haar wordt toevertrouwd in artikel 19bis, § 2, van de elektriciteitswet op voorwaarde dat 
Elia deze regels aanpast door rekening te houden met alle opmerkingen geformuleerd door de CREG 
in bovenstaande alinea’s 8 tot 20. 
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Beslist de CREG om het voorstel van Elia System Operator nv goed te keuren onder voorbehoud dat 
Elia rekening houdt met de opmerkingen in titel 6 van deze ontwerpbeslissing.  

 

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

 

           

 

 

 

           

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Proces-verbaal van de overlegvergadering van 4 september 2018 

BIJLAGE 2 

Opmerkingen van Elia dd. 21 augustus 2018 














