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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: “CREG”) onderzoekt 
hierna de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA 
SYSTEM OPERATOR (hierna: “Elia”) en alle transmissiesysteembeheerders (hierna: “TSB’s”) voor 
belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot 
gegevensuitwisseling (hierna: het “gewijzigde KORRR Voorstel” voor Key Organisational requirements, 
Roles and Responsibilities”). Dit gebeurt op basis van artikel 40.6 van de Verordening (EU) 2017/1485 
van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: “SO Verordening”). 

De CREG ontving, op 14 maart 2018, een gezamenlijke goedkeuringsaanvraag van Elia en alle TSB’s 
voor de belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot 
gegevensuitwisseling (hierna: het “oorspronkelijke KORRR Voorstel”). Aan het oorspronkelijke KORRR 
Voorstel werden in bijlage een rechtvaardiging van de TSB’s voor het al dan niet in het voorstel 
opnemen van de uit de raadpleging voorgekomen standpunten evenals alle ontvangen commentaren 
toegevoegd. 

Met betrekking tot het oorspronkelijke KORRR Voorstel nam het Directiecomité van de CREG, op de 
vergadering van 19 juli 2018, de beslissing om Elia te vragen het KORRR Voorstel te wijzigen op een 
aantal punten. Naar aanleiding van dit wijzigingsverzoek diende Elia, op 15 oktober 2018, het 
gewijzigde KORRR Voorstel, in het Engels, ter goedkeuring in bij de CREG. Conform de afspraken tussen 
de ACER en ENTSO-E enerzijds en de CREG en Elia anderzijds, ontving de CREG op 8 november 2018 
een Nederlandstalige versie van het CGMM Voorstel. Het is deze Nederlandstalige versie van het 
gewijzigde KORRR Voorstel waarop de onderhavige ontwerpbeslissing betrekking heeft en die als 
BIJLAGE 1 aan deze beslissing gevoegd wordt. 

Op 19 december hebben alle Europese reguleringsinstanties een overeenstemming bereikt over het 
gewijzigde KORRR Voorstel. De Europese reguleringsinstanties zijn daarom overeengekomen om hun 
nationale beslissingen op basis van deze overeenkomst vóór21 januari 2019 te nemen. 

Op 4 januari 2019 heeft de CREG met toepassing van artikel 6.3, van de SO GL het gewijzigde KORRR 
voorstel aan de minister meegedeeld met de vraag of de minister hierover een advies wenst te geven. 
In de periode tot 21 januari 2019 ontving de CREG geen advies hierover.  

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

De onderhavige beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd via schriftelijke 
procedure op 21 januari 2019. 
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1. WETTELIJK KADER 

1. 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, met name de SO 
Verordening. 

1.1. VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE VAN 2 
AUGUSTUS 2017 TOT VASTSTELLING VAN RICHTSNOEREN 
BETREFFENDE HET BEHEER VAN ELEKTRICITEITS-
TRANSMISSIESYSTEMEN 

2. De doelstellingen van de SO Verordening worden in artikel 4 vastgelegd: 

Met deze verordening worden de volgende doelstellingen nagestreefd: 

a) vaststellen van gemeenschappelijke eisen en beginselen ten aanzien van de operationele 

veiligheid;  

b) vaststellen van gemeenschappelijke beginselen inzake de planning van geïnterconnecteerde 

systemen;  

c) vaststellen van gemeenschappelijke belasting-frequentieregelprocessen en -structuren;  

d) voorzien in de voorwaarden voor het handhaven van de operationele veiligheid in de 
gehele Unie;  

e) voorzien in de voorwaarden voor het handhaven van een zeker frequentiekwaliteitsniveau 
in alle synchrone zones van de Unie;  

f) bevorderen van de coördinatie tussen systeembeheer en operationele planning; 

 g) waarborgen en versterken van de transparantie en betrouwbaarheid van informatie over 
het beheer van transmissiesystemen;  

h) bijdragen tot de efficiënte exploitatie en ontwikkeling van het elektriciteits-
transmissiesysteem en de elektriciteitssector in de Unie.  

3. Artikel 6.2, a) van de SO Verordening verplicht alle EU TSB’s gezamenlijk tot het indienen van 
een voorstel voor belangrijke organisatorische vereisten, rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien 
van gegevensuitwisseling in verband met de operationele veiligheid overeenkomstig artikel 40.6.  

De bepalingen opgesomd in artikel 40.6 zijn: 

Uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening komen alle TSB's tot 

overeenstemming over belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden 

met betrekking tot gegevensuitwisseling. Deze organisatorische vereisten, taken en 

verantwoordelijkheden worden vastgesteld met inachtneming van de operationele voorwaarden 

van de methodologie voor productie- en belastinggegevens zoals ontwikkeld overeenkomstig 

artikel 16 van Verordening (EU) 2015/1222 en vullen deze zo nodig aan. Zij zijn van toepassing op 

alle bepalingen betreffende gegevensuitwisseling in deze titel en omvatten organisatorische 

vereisten, taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de volgende elementen:  

a) de verplichting van TSB's om alle buur-TSB's onverwijld in kennis te stellen van eventuele 

wijzigingen in de productie-instellingen, thermische grenzen en technische capaciteiten bij de 

interconnectoren tussen hun regelzones;  



 

Niet vertrouwelijk  5/18 

b) de verplichting van de rechtstreeks aan het transmissiesysteem gekoppelde DSB's om de TSB's 

waarmee zij zijn verbonden binnen de overeengekomen tijdsspanne in kennis te stellen van 

eventuele wijzigingen in de gegevens en informatie overeenkomstig deze titel; 

c) de verplichting van de aangrenzende DSB's en/of tussen de downstream-DSB's en upstream-

DSB's om elkaar binnen een overeengekomen tijdsbestek in kennis te stellen van eventuele 

wijzigingen in de gegevens en informatie overeenkomstig deze titel;  

d) de verplichting van SNG's om hun TSB of DSB binnen een overeengekomen tijdsbestek in kennis 

te stellen van eventuele relevante wijzigingen in de gegevens en informatie overeenkomstig deze 

titel;  

e) de gedetailleerde inhoud van de gegevens en informatie overeenkomstig deze titel, met inbegrip 

van de belangrijkste beginselen, het type gegevens, de communicatiemiddelen, het toe te passen 

formaat en de toe te passen normen, de timing en de verantwoordelijkheden;  

f) het tijdstempel en de leveringsfrequentie van de door DSB's en SNG's te verstrekken gegevens en 

informatie die door TSB's in de verschillende tijdsbestekken worden gebruikt. De frequentie van de 

informatie-uitwisseling wat betreft realtimegegevens, geplande gegevens en de update van 

structurele gegevens wordt vastgelegd, en  

g) het formaat waarin de gegevens en informatie overeenkomstig deze titel gerapporteerd worden. 

De organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden worden bekendgemaakt door het 

ENTSB voor elektriciteit.  

4. Overeenkomstig artikel 5.1 en artikel 6.2 wordt het KORRR Voorstel ter goedkeuring voorgelegd 
aan alle reguleringsinstanties instanties van de Unie binnen de bij deze verordening vastgestelde 
respectievelijke termijn. 

5. Volgend op artikel 6.6 moeten alle voorstellen en methodologieën, waaronder het KORRR 
Voorstel, een tijdschema voor de tenuitvoerlegging en een beschrijving van hun verwacht effect op de 
doelstellingen van de SO Verordening (beschreven in artikel 4) omvatten: 

6. Het voorstel voor de voorwaarden of methodologieën omvat een voorgesteld tijdschema voor 

de tenuitvoerlegging ervan en een beschrijving van het verwachte effect ervan op de 

doelstellingen van deze verordening. Voorstellen betreffende voorwaarden of methodologieën 

die ter goedkeuring aan verschillende of aan alle reguleringsinstanties moeten worden 

voorgelegd, worden bij het Agentschap ingediend op hetzelfde tijdstip als dat van indiening bij 

de reguleringsinstanties. Op verzoek van de bevoegde reguleringsinstanties brengt het 

Agentschap binnen een termijn van drie maanden advies uit over de voorstellen voor 

voorwaarden of methodologieën. 

6. Artikel 6, zevende lid, bepaalt dat de betrokken regulerende instanties, in dit geval de CREG en 
alle regulerende instanties van de Unie, binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van de 
voorwaarden of methodologieën een besluit nemen. 

7.Wanneer de vaststelling van de voorwaarden of methodologieën een besluit van meer dan één 

reguleringsinstantie vergt, raadplegen de bevoegde reguleringsinstanties elkaar en werken zij in 

nauw overleg samen met het oog op het bereiken van overeenstemming. Wanneer het 

Agentschap advies uitbrengt, dienen de bevoegde reguleringsinstanties dat advies in aanmerking 

te nemen. De reguleringsinstanties nemen besluiten betreffende de ingediende voorwaarden of 

methodologieën overeenkomstig de leden 2 en 3 binnen een termijn van zes maanden na de 

ontvangst van de voorwaarden of methodologieën door de reguleringsinstantie of, indien van 

toepassing, door de laatste betrokken reguleringsinstantie. 

7. Alle betrokken regulerende instanties kunnen gezamenlijk beslissen om de TSB’s te verzoeken 
de voorgestelde voorwaarden en methodologieën te wijzigen. Wanneer dit gebeurt, dienen de 
betrokken TSB’s binnen de twee maanden na ontvangst van dit wijzigingsverzoek een voorstel in voor 
gewijzigde voorwaarden of methodologieën, volgens de procedure voorzien in artikel 7.1 tot 7.3. 
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1.Wanneer één of meer reguleringsinstanties een wijziging eisen teneinde de 
overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 3, ingediende voorwaarden of methodologieën te 
kunnen goedkeuren, dienen de desbetreffende TSB's uiterlijk twee maanden na ontvangst 
van het wijzigingsverzoek van de reguleringsinstantie(s) ter goedkeuring een voorstel voor 
gewijzigde voorwaarden of methodologieën in. De bevoegde reguleringsinstanties nemen 
een besluit over de gewijzigde voorwaarden of methodologieën binnen een termijn van twee 
maanden na de indiening ervan.  

2.Wanneer een aangewezen entiteit een wijziging eist teneinde de overeenkomstig artikel 
6, lid 4, ingediende voorwaarden of methodologieën te kunnen goedkeuren, dient de 
desbetreffende TSB uiterlijk twee maanden na ontvangst van het wijzigingsverzoek van de 
aangewezen entiteit ter goedkeuring een voorstel voor gewijzigde voorwaarden of 
methodologieën in. De aangewezen entiteit neemt een besluit over de gewijzigde 
voorwaarden of methodologieën binnen twee maanden na de indiening ervan.  

3.Wanneer de bevoegde reguleringsinstanties binnen die termijn van twee maanden geen 
overeenstemming hebben kunnen bereiken over de gewijzigde voorwaarden of 
methodologieën overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 3, of op hun gezamenlijk verzoek, stelt 
het Agentschap binnen een termijn van zes maanden een besluit vast betreffende de 
gewijzigde voorwaarden of methodologieën, overeenkomstig artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 713/2009. Indien de desbetreffende TSB's geen voorstel voor 
gewijzigde voorwaarden of methodologieën indienen, geldt de procedure van artikel 5, lid 
7. 
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

8. Op 2 augustus 2017 werd de SO Verordening gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese 
Unie, voor inwerkingtreding op 22 augustus 2017. Deze verordening heeft tot doel het vaststellen van 
gedetailleerde en geharmoniseerde regels inzake het beheer van de elektriciteitstransmissiesystemen. 
Deze harmonisering dient plaats te vinden op Europees en regionaal niveau.  

9. Binnen de zes maanden na inwerkingtreding, op 22 februari 2018, dienden alle EU TSB’s een 
gezamenlijk voorstel in te dienen voor belangrijke organisatorische vereisten, taken en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensuitwisseling.  

10. Voorafgaand het indienen van het oorspronkelijke KORRR Voorstel dienden alle EU TSB’s, 
conform de bepalingen in artikel 11.1 van de SO Verordening, alle belanghebbenden te raadplegen, 
met inbegrip van de relevante autoriteiten gedurende ten minste één maand. Hiertoe werd door 
ENTSO-E in opdracht van alle EU TSB’s een publieke raadpleging georganiseerd die liep van 31 oktober 
2017 tot en met 1 december 2017. Tijdens de periode voorafgaand aan de officiële indiening van het 
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.  

11. Op 14 maart 2018 ontving de CREG van Elia de Engelstalige versies van het oorspronkelijke 
KORRR Voorstel, gedateerd 27 februari, en een verslag van de openbare raadpleging. Op 19 april 2018 
ontving de CREG van Elia de Nederlandstalige vertaling van het oorspronkelijke KORRR Voorstel. 

12. De verschillende KORRR Voorstellen die door alle TSB’s ter goedkeuring werden voorgelegd, 
werden door de laatste regulerende instanties ontvangen op 15 maart 2018. Artikel 9.9 van de SO 
Verordening bepaalt dat de regulerende instanties binnen de zes maanden na ontvangst van het 
laatste voorstel een beslissing over de voorstellen voor voorwaarden en methodologieën moeten 
nemen. De uiterlijke datum voor het goedkeuren of verzoeken om wijzigingen aan de methodologie 
was aldus 15 september 2018.  

13. 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 oorspronkelijke KORRR Voorstel. Dit gebeurde binnen de SO 
Task Force, waarin de implementatie en ontwikkeling van methodologieën volgend uit de SO 
Verordening, behandeld worden 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. 

14. Het onderling multilateraal overleg tussen de regulerende instanties leidde tot het goedkeuren 
door alle regulerende instanties van de gezamenlijke position paper met een voorstel tot 
wijzigingsverzoek naar alle TSB’s van het oorspronkelijke KORRR Voorstel. Deze goedkeuring vond 
plaats via de unanieme beslissing van het Energy Regulator’s Forum (hierna: het “ERF”) op 23 juli 2018. 
De beslissing van het ERF werd, via brief op 24 juli 2018, door de voorzitter van het ERF 
gecommuniceerd aan ENTSO-E, ACER en de Europese Commissie. Deze brief, met de door alle 
regulerende instanties via het ERF goedgekeurde position paper in bijlage, wordt aan deze beslissing 
toegevoegd in BIJLAGE 2. Om praktische redenen rond planning en om andere methodologieën niet te 
vertragen, beslisten alle regulerende instanties om de bijhorende nationale beslissingen te nemen ten 
laatste voor 15 augustus 2018 in plaats van de wettelijk toegelaten termijn tot 15 september 2018.  
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15. De werkingsregels van het ERF stellen echter duidelijk dat de beslissingen van het ERF (ter 
goedkeuring of ter verzoek tot wijziging) op zich niet bindend zijn. De CREG besliste dan ook, via de 
brief gericht aan Elia op 19 juli 2018 (goedgekeurd door het Directiecomité op 19 juli 2018), Elia te 
verzoeken het oorspronkelijke KORRR Voorstel te wijzigen. Dit gebeurde, zoals bepaald binnen de 
werkingsregels van het ERF, binnen de richtlijnen uiteengezet in de position paper van het ERF met het 
wijzigingsverzoek voor het oorspronkelijke CGMM Voorstel.  

16. In de twee maanden volgend op de ontvangst door alle TSB’s van de individuele 
wijzigingsverzoeken van alle regulerende instanties, coördineerden alle TSB’s onderling en met de 
regulerende instanties via de SO Coordination Group, over de gevraagde wijzigingen. De inhoud van 
het in randnummer 14 vermelde wijzigingsverzoek wordt beschreven in sectie 2.3. 

17. Op 15 oktober 2018 ontving de CREG, binnen de termijn van 2 maanden na de datum van het 
waarop de laatste TSB officieel het wijzigingsverzoek ontving, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor 
het gewijzigde KORRR Voorstel, in het Engels. De CREG ontving op 8 november 2018 een 
Nederlandstalige versie van het gewijzigde KORRR Voorstel van Elia. Het is de Nederlandstalige versie 
van dit gewijzigde KORRR Voorstel waarop onderhavige beslissing betrekking heeft en die als BIJLAGE 
1 aan deze beslissing wordt toegevoegd. 

18. In de twee maanden volgend op de ontvangst door alle regulerende instanties van het 
gewijzigde KORRR Voorstel van alle TSB’s, werd intensief overleg gepleegd tussen alle regulerende 
instanties, met als doel het ontwikkelen van een gemeenschappelijk standpunt over het gewijzigde 
KORRR Voorstel. 

19. Het onderling multilateraal overleg tussen de regulerende instanties leidde tot het goedkeuren 
door alle regulerende instanties van de gezamenlijke position paper tot goedkeuring van het gewijzigde 
KORRR Voorstel. Deze goedkeuring vond plaats via de unanieme beslissing van het ERF op 19 december 
2018. De beslissing van het ERF werd, via brief op 19 december 2018, door de voorzitter van het ERF 
gecommuniceerd aan ENTSO-E, ACER en de Europese Commissie en wordt aan deze beslissing 
toegevoegd in BIJLAGE 3. 

2.2. WIJZIGINGSVERZOEK VAN ALLE REGULERENDE INSTANTIES 

20. Via de unanieme beslissing, genomen tijdens het ERF op 23 juli 2018, besloten alle regulerende 
instanties om de betrokken TSB’s te verzoeken om wijzigingen door te voeren aan het oorspronkelijke 
KORRR Voorstel (hierna: het wijzigingsverzoek). De voornaamste inhoudelijke wijzigingen hadden te 
maken met de scope en het proces voor de gegevensuitwisseling tussen TSB’s en DSB’s en met het 
expliciet maken dat bepaalde deelaspecten van de gegevensuitwisseling op nationaal niveau zullen 
worden uitgewerkt. Deze wijzigingen betroffen onder meer dat:  

- het toepassingsgebied van de gegevensuitwisseling op nationaal niveau zal worden 
vastgelegd, voortbouwend op Artikel 40.5 van SOGL,  

- het toepassingsgebied en mogelijke gevolgen van de data kwaliteitscontrole ook op 
nationaal niveau gaan worden vastgelegd,  

- de verantwoordelijkheden van SNG’s, DSB’s en TSB’s voor het installeren, configureren, 
beveiligen en onderhouden van de communicatieverbindingen met voor 
gegevensuitwisseling tussen SNG’s, DSB’s en TSB’s tot aan het communicatie-
interfacepunt met de TSB eveneens op nationaal niveau moeten worden 
overeengekomen en goedgekeurd,  
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- gezien de vertrouwelijkheid van de verkregen gegevens en in overeenstemming met 
Artikel 40.2 van de SOGL, TSB’s de verkregen gegevens mogen delen met alle betrokkenen 
TSB’s indien dit nodig is om de operationele veiligheidsanalyses uit te voeren, 

- DSB’s toegang hebben tot de structurele, programmerings- en realtime-informatie van de 
netelementen van het transmissienet die op hun aansluitingspunt zijn genomen, zonder 
dat een rechtvaardiging op basis van redenen van operationele veiligheid nodig is,  

- TSB’s de verplichting hebben om bijgewerkte informatie van de buur-TSB-netwerken die 
een invloed hebben op de distributienetwerken van zijn eigen regelzone te verstrekken 
aan de DSB’s die die distributienetwerken beheren,  

- TSB’s in samenspraak met DSB’s en SNG’s - naast het specifiëren van de gedetailleerde 
inhoud en het formaat voor de uitwisseling van realtimegegevens - niet enkel het formaat 
publiceert, maar ook de gedetailleerde inhoud,  

- de scope van verantwoordelijkheden van DSB’s voor de uitwisseling van structurele 
gegevens beperkt blijft tot de netelementen die de observatiezone vormen van zijn TSB 
en tot de SNG’s die aangesloten zijn op die netelementen,  

- bij het bepalen van het formaat en de template voor de structurele gegevens die moeten 
worden verstrekt door distributiegekoppelde SNG’s die rechtstreeks gegevens met de 
DSB uitwisselen, de DSB de verantwoordelijkheid heeft dit te doen in samenspraak met 
zowel de TSB als ook met de SNG’s.  

Het wijzigingsverzoek wordt als BIJLAGE 2 aan deze beslissing toegevoegd.  

21. Deze gevraagde wijzigingen zijn in het gewijzigde KORRR Voorstel opgenomen.  
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3. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

3.1. DOEL VAN HET VOORSTEL 

22. De bedoeling van de SOGL is de operationele veiligheid, de frequentiekwaliteit en een efficiënt 
gebruik van het geïnterconnecteerde systeem en geïnterconnecteerde middelen te waarborgen. Om 
die doelstelling te bereiken is het nodig dat alle partijen de netelementen en -diensten voldoende 
kunnen observeren die een invloed hebben op hun activiteiten. De KORRR gaat in het bijzonder in op 
belangrijke taken, vereisten en verantwoordelijkheden van TSB’s, DSB’s en SNG’s met betrekking tot 
de gegevensuitwisseling die nodig is om die observeerbaarheid te garanderen.  

23. De KORRR heeft als doel een gemeenschappelijk kader vast te stellen aan de hand waarvan TSB’s 
toegang krijgen tot de nodige gegevens in hun eigen observatiezone en accurate scenario’s kunnen 
voorbereiden. De KORRR houdt rekening met de operationele voorwaarden en vereisten die zijn 
vastgelegd in de methodologie voor het verstrekken van productie- en belastingsgegevens (hierna 
‘GLDPM’), zoals ontwikkeld overeenkomstig artikel 16 van de CACM Verordening, en vult deze zo nodig 
aan. Terwijl de GLDPM bepaalt wie welke gegevens moet verstrekken en wanneer het 
gemeenschappelijk netwerkmodel moet worden voorbereid, gaat de KORRR in op wie gegevens moet 
uitwisselen, en hoe en wanneer de taken moeten worden uitgevoerd die in de SOGL omschreven zijn. 
Bovendien verwijst de GLDPM alleen maar naar gegevensuitwisselingen tot de day-ahead, terwijl de 
KORRR het ook over de gegevensuitwisselingen in realtime heeft.  

24. Om dit gemeenschappelijk kader voor gegevenswisseling vast te stellen, is een bepaalde mate 
van harmonisering vereist. De SO Verordening laat daarnaast ruimte voor nationale of regionale 
specificiteit. Zo bepaalt elke TSB bepaalt in samenspraak met DSB’s en SNG’s de toepasselijkheid en 
reikwijdte van de gegevensuitwisseling in overeenstemming met Artikel 40.5 en komt elke TSB tot 
overeenstemming met de relevante DSB’s betreffende de processen voor het beheer van de 
onderlinge uitwisseling in overeenstemming met Artikel 40.6.  

3.2. ANALYSE VAN HET KORRR VOORSTEL 

25. Het voorgelegde KORRR Voorstel legt de organisatorische vereisten, taken en 
verantwoordelijkheden vast in verband met betrekking tot gegevensuitwisseling overeenkomstig 
Artikel 40.6 van de SO Verordening.  

26. Het gewijzigde KORRR Voorstel is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel onder Titel 1 geeft 
de algemene bepalingen, het tweede deel onder Titel 2 specifieert de algemene en specifieke 
verantwoordelijkheden van TSB’s, DSB’s en SNG’s betreffende de gegevensuitwisseling en Titel 3 bevat 
de slotbepalingen. De conformiteit van het gewijzigde KORRR Voorstel aan de specifieke bepalingen in 
Artikel 40.6 van de SO Verordening wordt hieronder geëvalueerd.  

3.2.1. Algemene bepalingen 

27. Artikel 1.1 tot en met 1.5, beschrijft het onderwerp en toepassingsgebied van het gewijzigde 
KORRR Voorstel. Het stelt dat de KORRR van toepassing op alle transmissiesystemen, 
distributiesystemen en interconnecties in de Unie volgens artikel 2.2 van de SO Verordening, van 
toepassing op de SNG’s, zoals bedoeld in artikel 2.1, van de SO Verordening, die individueel of via een 
aggregator diensten verstrekken aan het systeem volgens de op nationaal niveau bepaalde 
prekwalificatieregels en tenslotte ook van toepassing op gesloten distributiesystemen (hierna: GDSB’s) 
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die in het kader van de KORRR standaard als DSB’s beschouwd worden, tenzij anders bepaald op 
nationaal niveau als SNG en dit binnen de toepasselijkheid en reikwijdte van de 
gegevensuitwisselingen die aan de KORRR onderworpen zijn. Artikel 1.6, beschrijft ook de algemene 
beginselen van evenredigheid, niet-discriminatie, transparantie, efficiëntie en zo meer, waaraan de 
systeembeheerders zich bij het toepassen van de KORRR dienen te houden. Artikel 1.6 en 1.7, 
tenslotte, beschrijft de voorwaarden voor TSB’s van rechtsgebieden buiten de zone waarnaar 
verwezen wordt in artikel 2.2 van de SOGL om op vrijwillige basis de KORRR te mogen toepassen en de 
opvolging van een dergelijke vrijwillige deelname aan de KORRR.  

De CREG heeft over Artikel 2 geen specifieke opmerkingen en is van mening dat deze beschrijving van 
het onderwerp en toepassingsgebied conform de SO Verordening is.  

28. Artikel 2 specifieert enkele definities die in het kader van het gewijzigde KORRR Voorstel 
gehanteerd worden.  

De CREG heeft over Artikel 2 geen specifieke opmerkingen.  

29. Artikel 3 specifieert de algemene verantwoordelijkheden. Artikel 3.1, stelt dat elke TSB, DSB of 
SNG verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de verstrekte gegevens. Een tweede belangrijke bepaling 
is het proces voor het verstrekken van SNG gegevens. Artikel 3.2, stelt dat op basis van artikelen 48 tot 
en met 50 en 53 van de SO Verordening, als standaardoptie deze gegevens verstrekt worden aan zowel 
TSB’s als DSB’s. Deze benadering kan echter op nationaal niveau worden herzien, zoals verder uitwerkt 
in Artikel 3.3. De TSB of DSB die de gegevens rechtsreeks van een SNG ontvangt, moet de kwaliteit van 
de data controleren en al het mogelijke doen om te verzekeren dat de kwaliteit aan de 
kwaliteitsvereisten voldoet. De omvang en de gevolgen van de kwaliteitscontrole worden op nationaal 
niveau bepaald.  

De CREG stelt vast dat de expliciete verwijzing naar een kwaliteitscontrole, vast te leggen op nationaal 
niveau, expliciet is opgenomen zoals gevraagd in het wijzigingsverzoek.  

30. Artikel 4 behandelt de vertrouwelijkheid van de data. Het stelt dat alle gegevens waarop de 
KORRR betrekking heeft, vertrouwelijk zijn tenzij expliciet anders vermeld. TSB’s mogen de verkregen 
gegevens delen met alle andere betrokken TSB’s indien dit nodig is om de operationele 
veiligheidsanalyses uit te voeren of om de operationele veiligheid van hun observatiezones te 
handhaven.  

De CREG stelt vast dat het afbakenen van de scope voor gegevensuitwisseling expliciet beperkt wordt 
tot de informatie die nodig is voor het uitvoeren van het uitvoeren van operationele 
veiligheidsanalyses conform Artikel 40.3, zoals gevraagd in het wijzigingsverzoek.  

31. Artikel 5 behandelt de toegang tot informatie. SNG’s toegang hebben tot de structurele 
informatie over zijn installatie die door de TSB of DSB is opgeslagen. DSB’s hebben toegang tot de 
structurele, programmerings- en realtimegegevens van de SNG’s aangesloten op hun 
distributienetwerk. Daarnaast hebben DSB’s ook toegang tot alle structurele, programmerings- en 
realtimegegevens van de netelementen van het transmissienet die in gebruik genomen zijn. SNG’s 
hebben ook toegang tot informatie van de installaties van het transmissiesysteem of 
distributiesysteem die op hun aansluitingspunt in gebruik genomen zijn, met uitzondering van het 
aansluitingspunt van andere SNG’s. Nationale regulerende instanties hebben ook toegang tot alle 
uitgewisselde informatie die aan de KORRR onderworpen is. Tot slot kunnen TSB’s structurele data van 
DSB’s en SNG’s met derde partijen delen met een derde partij indien nodig om de wettelijke vereisten 
te voldoen, behoudens formeel vastleggen van de vertrouwelijkheid en 
gebruiksbeperkingsovereenkomst.  

De CREG stelt vast dat op basis van Artikel 5.3 DSB’s voor de toegang hebben tot de voor hen relevante 
data van de netelementen van het transmissienet, conform aan artikel 40.10 van de SO Verordening, 
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en dit, zoals in het wijzigingsverzoek opgenomen, zonder de vereiste dat DSB’s de noodzaak daarvan 
voor het uitvoeren van de operationele veiligheidsanalyses expliciet dienen te rechtvaardigen.  

32. De CREG stelt vast dat de hierboven samengevatte Algemene Bepalingen van het gewijzigde 
KORRR Voorstel tegemoet komt aan de gevraagde wijzigingen van het wijzigingsverzoek. De CREG 
heeft verder geen bijzondere opmerkingen.  

3.2.2. Belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden 

33. Artikel 40.6 van de SO Verordening stelt dat de KORRR van toepassing is op alle bepalingen 
betreffende gegevensuitwisseling die onder dezelfde Titel behandeld worden, namelijk artikelen 40 
tot en met 53. Deze vereiste wordt in de structuur van het gewijzigde KORRR Voorstel gereflecteerd. 
Artikelen 6 tot en met 17 van het gewijzigde KORRR Voorstel zijn in drie hoofdstukken opgedeeld die 
de belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden inzake 
gegevensuitwisseling bepalen van respectievelijk de TSB’s, de DSB’s en de SNG’s. Deze 
verantwoordelijkheden worden vervolgens besproken in functie van het type gegevens waarop de 
KORRR van toepassing is, met name de structurele gegevens, programmerings- en prognosegegevens 
en realtimegegevens.  

34. Het gewijzigde KORRR Voorstel specifieert per verantwoordelijke (TSB, DSB, SNG) en per type 
gegevens de organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheid ten aanzien van het bepalen 
van de gedetailleerde inhoud van de gegevens en informatie, met inbegrip van de belangrijke 
beginselen, het type gegevens, de communicatiemiddelen, het toe te passen formaat en de toe te 
passen normen, timing en verantwoordelijkheden, conform Artikel 40.6, e) van de SO Verordening. 

35. De specificaties voor de gegevensuitwisseling tussen TSB’s worden beschreven in Artikel 6.1, 
6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9 en 6.10, Artikel 9.1 en Artikel 10.4 en 10.5 van het gewijzigde KORRR voorstel. De 
gedetailleerde inhoud van de uit te wisselen structurele gegevens, prognosegegevens en 
realtimegegevens worden bepaald volgens artikelen 41 en 42.2, van de SO Verordening. Artikel 9.1, 
specifieert bijkomende minimale gegevens die de programmerings- en prognosegegevens moeten 
bevatten. Voor de uitwisseling van structurele gegevens en prognosegegevens maken TSB’s gebruik 
van het operationeel planningsdataplatform “ENTSO-E – OPDE” overeenkomstig artikelen 114, 115, 
116 en 117 van de SO Verordening. Hierbij is het toe te passen formaat het geharmoniseerd 
gegevensformaat voor gegevensuitwisseling overeenkomstig artikel 114.2 van de SOGL. Voor de 
uitwisseling van realtimegegevens, daarentegen, bepaalt Artikel 42.2, van de SO Verordening dat de 
bestaande controlesystemen en SCADA platformen worden gebruikt. Hierbij dienen alle TSB’s te 
voldoen aan alle verplichtingen in overeenstemming met de huidige werkwijzen van alle TSB’s zoals 
opgesomd in Artikel 10.4 van het gewijzigde KORRR Voorstel. De vernieuwingsfrequentie voor de 
uitwisseling van realtimegegevens in de regelzone wordt door de TSB bepaald en mag niet langer zijn 
dan 1 minuut.  

36. De specificaties voor de gegevensuitwisseling tussen TSB’s en DSB’s worden beschreven in 
Artikel 6. 2 en 6.7, Artikel 7, Artikel 9, Artikel 10 van het gewijzigde KORRR voorstel. Zoals in Artikel 6.2, 
van het gewijzigd KORRR Voorstel wordt aangegeven, is het toepassingsgebied van de 
gegevensuitwisseling de gegevens die nodig zijn om de observeerbaarheid van het elektriciteitsnet te 
garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de TSB om de relevante DSB’s van zijn regelzone in 
kennis te stellen van de elementen die aangeduid zijn als onderdeel van zijn observatiezone 
overeenkomstig de methodologie van Artikel 75 van de SO Verordening. Het formaat en de templates 
voor de uitwisseling van structurele gegevens, prognosegegevens en realtimegegevens over deze 
elementen worden door elke TSB in overeenstemming met de relevante DSB’s bepaald en 
gepubliceerd, zoals in respectievelijk Artikel 7.1, Artikel 9.2 en Artikel 10.1 aangegeven. Elke TSB 
bepaalt de technische vereisten voor de uitwisseling van de programma- en prognosegegevens en 
realtimegegevens, inclusief de tijdstempel, zoals in Artikel 9.4 en Artikel 10.3, bepaald. Hoewel deze 
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vereisten bepaald worden op TSB niveau, stelt het artikel dat deze waar mogelijk in overeenstemming 
zijn met een internationale normen en met de huidige technologieën ter waarborging van de 
veiligheid, vertrouwelijkheid en redundantie van de communicatie.  

Elke TSB wisselt deze gegevens ook met andere TSB’s uit indien deze elementen ook tot de 
observatiezone van deze TSB’s behoren. Omgekeerd geldt ook dat elke TSB aan de DSB’s van zijn 
regelzone geactualiseerde informatie verstrekt over de buur-TSB-netwerken als die van invloed zijn 
het distributienetwerk die deze DSB’s beheren. 

37. De specificaties voor de gegevensuitwisseling tussen TSB’s, DSB’s en SNG’s worden beschreven 
in Artikel 6.5, Artikel 7.2, Artikel 9.3, 9.4 en 9.6, Artikel 10.2, Artikel 11.2, Artikel 16 en Artikel 17. Zoals 
in randnummer 29 van deze beslissing besproken, wisselen SNG’s standaard gegevens uit met zowel 
de TSB als de DSB tenzij nationaal anders bepaald. Afhankelijk van deze keuze, specifieert en publiceert 
ofwel de TSB ofwel de relevante DSB het formaat en de template voor de structurele gegevens. 
Onafhankelijk van deze keuze, daarentegen, wordt het formaat van de informatie en de gedetailleerde 
inhoud voor de uitwisseling van programmerings- en prognosegegevens en realtimegegevens door de 
TSB bepaald in samenspraak met SNG’s of derde partijen en DSB’s. De leveringsfrequentie van 
programmerings- en prognosegegevens wordt gedefinieerd op nationaal niveau. 

De toepasselijkheid en reikwijdte van de gegevensuitwisseling tussen TSB’s, DSB’s en 
distributiegekoppelde SNG’s en verbruikersinstallaties wordt op nationaal niveau bepaald, in 
overeenstemming met Artikel 40.5 van de SO Verordening en valt buiten de scope van de KORRR. De 
processen voor het beheer van de onderlinge gegevensuitwisseling wordt bepaald door elke TSB in 
overeenstemming met de relevante DSB’s overeenkomstig Artikel 40.7 van de SO Verordening.  

38. Conform Artikel 40.6, a)b)c) en d) bepaalt het gewijzigde KORRR voorstel de verplichtingen 
inzake eventuele wijzigingen in de gegevens en informatie overeenkomstig deze titel van de SO 
Verordening. Artikelen 8, 11 en 15 stipuleren de verplichtingen inzake kennisgeving van wijzigingen 
voor respectievelijk TSB’s, DSB’s en SNG’s. Elke partij is verplicht om minstens elke 6 maanden de 
structurele gegevens die hij deelt in het kader van de KORRR te evalueren. Bovendien moeten TSB’s, 
DSB’s en SNG’s minstens drie maanden op voorhand geactualiseerde informatie over geplande 
ingebruikname, buitenbedrijfstelling of ingrijpende wijziging van een netwerkelement, respectievelijk 
SNG, aan de betrokken partijen verstrekken. Tenslotte zijn TSB’s, DSB’s en SNG’s verplicht om zo 
spoedig mogelijk geactualiseerde informatie te verstrekken indien er een wijzing is in de 
observatiezone of een onvoorziene aanpassing en zodra er een fout wordt opgemerkt in de eerder 
verzonden dataset.  

39. Op basis van bovenstaande analyse is de CREG van mening dat de bepalingen onder Titel 2, 
“Belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden” van het gewijzigde KORRR 
Voorstel, aan de wettelijke bepalingen van Artikel 40.6 voldoet.  

40. Voor de bepalingen over de gegevensuitwisseling die op nationaal niveau zullen worden 
uitgewerkt, vraagt de CREG dat Elia erop toeziet dat de uitwerking op Belgisch nationaal niveau 
verenigbaar is met deze van de omringende landen, dit duidelijk in haar voorstellen aantoont en 
mogelijke inconsistenties scherp stelt.  
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3.3. CONFORMITEIT MET DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN DE SO 
VERORDENING 

41. Artikel 6.6 van de SO Verordening verplicht Elia om in het KORRR Voorstel een overzicht te geven 
van de verwachte impact van dit voorstel op de doelstellingen, opgelijst in Artikel 4 van de SO 
Verordening. Daarenboven wordt Elia verplicht om een tijdlijn met de verwachte tenuitvoeringlegging 
aan het KORRR Voorstel toe te voegen. 

42. Het gewijzigde KORRR Voorstel omvat, in randnummers (9) tot en met (17) van de preambule, 
een duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzing dat de ter goedkeuring voorliggende methodologie 
bijdraagt tot het bereiken van de algemene doelstellingen van de SO Verordening.  

43. Het gewijzigde KORRR Voorstel omvat bovendien, in Artikel 18, een implementatieplanning van 
de voorgaande regeling. Het gewijzigde KORRR Voorstel wordt toegepast uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van de SO GL, zijnde 2 februari 2018, zodra alle regulerende instanties het gewijzigde 
KORRR Voorstel hebben goedgekeurd of zodra het Agentschap een besluit heeft vastgesteld 
overeenkomstig Artikel 6.8, en artikel 7.3, van de SO Verordening.  

44. De CREG gaat akkoord met zowel randnummers (9) tot en met (17) van de preambule als met 
Artikel 18 van het gewijzigde KORRR Voorstel. De CREG is van mening dat door Elia en alle TSB’s op 
deze manier is voldaan aan de vereisten van artikel 6.6 van de SO Verordening. 
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4. BESLISSING 

Met toepassing van artikel 6.2, b) van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 
2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen 
beslist de CREG, om de voorgaande redenen, het gewijzigde gemeenschappelijk voorstel van de NV 
ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor belangrijke organisatorische 
vereisten, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensuitwisseling goed te keuren. 

 

 

 

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 1 

Voorstel van alle TSB’s voor de belangrijke organisatorische vereisten, taken 

en verantwoordelijkheden (KORR- Key Organisational Requirements, Roles 

and Responsibilities) met betrekking tot gegevensuitwisseling overeenkomstig 

artikel 40. 6, van Verordening (EU)2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 

017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteitstransmissiesystemen 

1 oktober 2018  
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BIJLAGE 2 

Request for Amendment by all Regulatory Authorities on the all TSOs’ proposal 

for the key organizational requirements, roles and responsibilities (KORRR) 

relating to data exchange in accordance with article 40(6) of the Commission 

Regulation (EU)017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on 

Electricity Transmission System Operation 

23 juli 2018 
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BIJLAGE 3 

Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum 

on the all TSOs’ proposal for the key organizational requirements, roles and 

responsibilities (KORR) relating to data exchange in accordance with article 

40(6) of the Commission Regulation (EU)017/1485 of 2 August 2017 

establishing a guideline on Electricity Transmission System Operation as 

amended on 1 October 2018 

11 December 2018 


