
 

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

(B)1905 
4 april 2019 

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het 
voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor 
werkingsregels voor de toegang tot de intraday 
elektriciteitsmarkt in het kader van congestiebeheer 

Genomen met toepassing van artikel 23, §2, 36° van de Wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt  

Niet-vertrouwelijk 



 

Niet-vertrouwelijk  2/18 

INHOUDSOPGAVE 

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

INLEIDING ................................................................................................................................................ 3 

1. WETTELIJKE KADER .......................................................................................................................... 4 

1.1. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ....................... 4 

1.2. Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een Technisch Reglement voor het 
beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe ................................................ 4 

1.3. Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van 
richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer ................................................ 5 

1.4. Verordening (EG) Nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit .......................................................................................................................................... 6 

2. ANTECEDENTEN ............................................................................................................................... 8 

2.1. Algemeen ................................................................................................................................. 8 

2.2. Openbare raadpleging ............................................................................................................. 9 

3. ANALYSE VAN HET VOORSTEL ....................................................................................................... 12 

4. BESLISSING..................................................................................................................................... 15 

BIJLAGE 1 ............................................................................................................................................... 16 

BIJLAGE 2 ............................................................................................................................................... 17 

BIJLAGE 3 ............................................................................................................................................... 18 

  



 

Niet-vertrouwelijk  3/18 

INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: “de CREG”) 
onderzoekt hierna de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna: “Elia”) voor 
werkingsregels voor de toegang tot de intraday elektriciteitsmarkt in het kader van congestiebeheer 
(hierna: “de ID Markttoegang Werkingsregels”). Dit gebeurt op basis van artikel 23, §2, 36° van de Wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: “de Elektriciteitswet”). 

De CREG ontving een goedkeuringsaanvraag voor de ID Markttoegang Werkingsregels van Elia op 4 
februari 2019, in het Frans. Een Nederlandstalige versie van de ID Markttoegang Werkingsregels werd 
aan de CREG toegezonden, ter informatie en per e-mail, op 8 februari 2019. Het is de Franstalige versie 
van de ID Markttoegang Werkingsregels die het onderwerp vormt van de onderhavige beslissing en 
die als BIJLAGE 1 wordt toegevoegd. De Nederlandstalige versie wordt, ter informatie, toegevoegd als 
BIJLAGE 2. 

Deze beslissing wordt opgesplitst in vier delen. Het eerste deel is gewijd aan het wettelijke kader. In 
het tweede deel worden de antecedenten van de beslissing, inclusief de openbare raadpleging door 
de CREG, toegelicht. In het derde deel ontleedt de CREG de voorgestelde ID Markttoegang 
Werkingsregels en het vierde deel, ten slotte, omvat de eigenlijke beslissing. 

De onderhavige beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op de vergadering 
van 4 april 2019. 
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1. WETTELIJKE KADER 

1. Dit hoofdstuk herhaalt het wettelijke kader dat toepasselijk is op het voorstel van Elia en dat de 
basis vormt voor de onderhavige beslissing. Het wettelijke kader bestaat uit Europese wetgeving – met 
name de CACM Verordening – en Belgische wetgeving. 

1.1. WET VAN 29 APRIL 1999 BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE 
ELEKTRICITEITSMARKT 

2. Artikel 23 van de Elektriciteitswet verleent de CREG de bevoegdheid om te oordelen over de 
regels die de netbeheerder, in casu Elia, hanteert om de congesties in haar netwerk te beheren. De 
CREG dient in het bijzonder te waken over het transparante en niet-discriminerende karakter van deze 
methoden. 

§ 2. De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake 
de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene taak 
van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, 
anderzijds.  

Te dien einde zal de commissie: 

(…) 

35° op voorstel van de netbeheerder, de methoden goedkeuren die gebruikt zijn om de 
toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuren mogelijk te maken, met inbegrip van 
de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer. Deze methoden zijn 
transparant en niet-discriminerend. De commissie publiceert de goedgekeurde methoden op 
haar website; 

36° toezien op het congestiebeheer van het transmissienet, met inbegrip van de 
interconnecties, en de invoering van de regels voor het congestiebeheer. De commissie 
brengt de Algemene Directie Energie hiervan op de hoogte. De netbeheerder dient bij de 
commissie, ten behoeve van dit punt, zijn ontwerp van regels voor congestiebeheer in, met 
inbegrip van de toewijzing van capaciteit. De commissie kan hem op een met redenen 
omklede wijze verzoeken om zijn regels te wijzigen, met inachtneming van de 
congestieregels die werden vastgelegd door de buurlanden waarvan de interconnectie 
betrokken is en in samenspraak met het ACER; 

1.2. KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 DECEMBER 2002 HOUDENDE EEN 
TECHNISCH REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN HET 
TRANSMISSIENET VAN ELEKTRICITEIT EN DE TOEGANG ERTOE 

3. De regels voor het beheer van congesties (binnen de eigen regelzone en op de 
grensoverschrijdende infrastructuur) dienen door Elia te worden ontwikkeld en door de CREG te 
worden goedgekeurd, conform de bepalingen in artikel 180 van het Technisch Reglement. 

§ 1. De netbeheerder bepaalt op niet discriminerende en transparante wijze de methodes 
voor het beheer van de congestie die door hem zijn toegepast.  

§ 2. Deze methodes voor congestiebeheer, alsook de veiligheidsregels, worden aan de 
commissie ter goedkeuring ter kennis gebracht en worden gepubliceerd overeenkomstig 
artikel 26 van dit besluit.  
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§ 3. Bij de uitvaardiging en de inwerkingstelling van deze methodes, ziet de netbeheerder er 
inzonderheid op toe om:  

1° zoveel mogelijk rekening te houden met de richting van de elektriciteitsstromen en 
in het bijzonder wanneer de energie-uitwisselingen effectief de congestie doen 
verminderen;  

2° zoveel mogelijk betekenisvolle invloeden te vermijden op de elektriciteitsstromen 
in andere netten;  

3° problemen van congestie op het net op te lossen bij voorkeur met methodes die 
geen selectie tussen de energie-uitwisselingen van de verschillende 
toegangsverantwoordelijken inhouden;  

4° geschikte economische signalen te geven aan de betrokken netgebruikers.  

§ 4. Met het oog hierop kunnen deze methodes van congestiebeheer gebaseerd zijn op onder 
meer:  

1° de veilingen van de beschikbare capaciteit;  

2° de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden aangesloten op de 
regelzone en/of, middels akkoord met de buitenlandse netbeheerder(s), door de 
gecoördineerde inschakeling van productie-eenheden aangesloten op de betrokken 
buitenlandse regelzone(s). 

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

4. De CACM Verordening bepaalt geharmoniseerde regels voor het beheer van congesties met een 
grensoverschrijdend karakter. Hiertoe dienen alle transmissiesysteembeheerders (hierna: “TSB’s”) in 
een capaciteitsberekeningsregio een gezamenlijke methodologie ontwikkelen voor het coördineren 
van acties voor redispatching en compensatiehandel, conform de bepalingen in artikel 35 van de CACM 
Verordening. 

1. Binnen een termijn van 16 maanden na de in artikel 15 bedoelde formele afbakening van 
de capaciteitsberekeningsregio's werken alle TSB's in elke capaciteitsberekeningsregio een 
voorstel uit voor een gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching 
en compensatiehandel. Met betrekking tot dit voorstel wordt een raadpleging 
overeenkomstig artikel 12 gehouden. 

2. De methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel omvat 
maatregelen van grensoverschrijdend belang en maakt het voor alle TSB's in elke 
capaciteitsberekeningsregio mogelijk om fysieke congestie daadwerkelijk te verlichten, 
ongeacht of de redenen voor die fysieke congestie al dan niet voornamelijk buiten hun 
regelzone vallen. De methodologie voor gecoördineerde redispatching en 
compensatiehandel houdt rekening met het feit dat de toepassing ervan een aanzienlijke 
invloed kan hebben op elektriciteitsstromen buiten de regelzone van de TSB. 

3. Elke TSB kan alle beschikbare opwekkingseenheden en basislasten redispatchen in 
overeenstemming met de passende mechanismen en overeenkomsten die voor zijn 
regelzone, inclusief interconnectoren, gelden. 

Binnen een termijn van 26 maanden na de formele afbakening van de 
capaciteitsberekeningsregio's stellen alle TSB's in elke capaciteitsberekeningsregio na 
raadpleging overeenkomstig artikel 12 een verslag op met een evaluatie van de geleidelijke 
coördinatie en harmonisatie van de mechanismen en overeenkomsten, inclusief relevante 
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voorstellen. Dit verslag wordt ter beoordeling voorgelegd aan hun respectieve regulerende 
instanties. De voorstellen in het verslag moeten voorkomen dat deze mechanismen en 
overeenkomsten de markt verstoren. 

4. Elke TSB onthoudt zich van unilaterale of ongecoördineerde maatregelen voor 
redispatching en compensatiehandel van grensoverschrijdend belang. Elke TSB coördineert 
het gebruik van middelen voor redispatching en compensatiehandel, rekening houdend met 
hun impact op de operationele veiligheid en de economische efficiëntie. 

5. Voordat middelen voor redispatching en compensatiehandel worden vastgelegd, 
verstrekken de relevante opwekkingseenheden en basislasten de TSB's de nodige informatie 
over de tarieven voor redispatching en compensatiehandel. 

De tarieven voor redispatching en compensatiehandel zijn gebaseerd op: 

a) de tarieven op de relevante elektriciteitsmarkten voor het relevante tijdsbestek, of 

b) de kosten van de middelen voor redispatching en compensatiehandel, op transparante 
wijze berekend op basis van de opgelopen kosten. 

6. De opwekkingseenheden en basislasten verstrekken de relevante TSB's van tevoren alle 
vereiste informatie voor het berekenen van de kosten voor redispatching en 
compensatiehandel. Deze informatie wordt uitsluitend voor de doeleinden van 
redispatching en compensatiehandel gedeeld tussen de desbetreffende TSB's. 

5. De in artikel 35, eerste lid bedoelde methodologie dient aan alle regulerende instanties van de 
betroffen capaciteitsberekeningsregio ter goedkeuring worden voorgelegd. Dit gebeurt 
overeenkomstig de bepalingen in artikel 9 van de CACM Verordening. 

1.4. VERORDENING (EG) NR. 714/2009 VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD VAN 13 JULI 2009 BETREFFENDE DE 
VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT HET NET VOOR 
GRENSOVERSCHRIJDENDE HANDEL IN ELEKTRICITEIT 

6. Artikel 16 van de Elektriciteitsverordening lijst een aantal algemene principes op die een leidraad 
moeten vormen voor de manier waarop TSB’s congesties in hun netwerken (op gecoördineerde wijze) 
dienen aan te pakken. Het tweede lid van dit artikel behandelt gecoördineerde redispatching en 
compensatiehandel, als een potentieel economisch efficiënte wijze om de congesties te verlichten. 

1. Congestieproblemen van het netwerk worden aangepakt met niet-discriminerende, aan 
de markt gerelateerde oplossingen waarvan voor de marktspelers en de betrokken 
transmissiesysteembeheerders efficiënte economische signalen uitgaan. Bij voorkeur dienen 
netcongestieproblemen te worden opgelost met van transacties losstaande methoden, 
d.w.z. methoden waarbij geen keuze tussen de contracten van afzonderlijke marktspelers 
behoeft te worden gemaakt. 

2. Procedures om transacties te beperken worden slechts toegepast in noodsituaties, wanneer 

de transmissiesysteembeheerder snel moet optreden en redispatching of compensatiehandel niet 

mogelijk is. Dergelijke procedures worden op niet-discriminerende wijze toegepast. 

Behoudens in geval van overmacht worden marktspelers met een capaciteitstoewijzing voor een 

eventuele beperking vergoed. 
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7. Bijlage 1 aan de Elektriciteitsverordening gaat nog dieper in op het probleem van 
congestiebeheer en lijst een aantal gedetailleerde richtsnoeren op. 

(…) 

1.3. Wanneer de geplande commerciële transacties niet verenigbaar zijn met de veilige 
exploitatie van het netwerk, moeten de transmissiesysteembeheerders de congestie 
verlichten overeenkomstig de voorschriften voor veilige exploitatie van het netwerk en 
tegelijkertijd de daarmee gepaard gaande kosten op een economisch doeltreffend niveau 
trachten te houden. Redispatching of compensatiehandel moeten worden overwogen 
wanneer minder dure maatregelen niet kunnen worden toegepast. 

(…) 

1.8. Wanneer het netwerk in het controlegebied in evenwicht wordt gebracht via 
operationele maatregelen in het netwerk en via redispatching, moet de 
transmissiesysteembeheerder rekening houden met het effect van deze maatregelen op 
naburige controlegebieden. 

(…) 
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

8. Teneinde de verdere integratie van de nationale elektriciteitsmarkten in de Europese Unie te 
bevorderen en de Interne Energiemarkt te verwezenlijken, trad op 14 augustus 2015 de CACM 
Verordening in werking. Deze omvat geharmoniseerde regels voor capaciteitstoewijzing, 
congestiebeheer en het bevorderen van de handel in elektriciteit tussen de Lidstaten voor de day-
ahead en intradaymarkten van de verschillende biedzones. 

9. Binnen de 16 maanden na de goedkeuring van het voorstel voor de afbakening van de 
capaciteitsberekeningsregio’s1 dienden de TSB’s van de Channel capaciteitsberekeningsregio een 
gezamenlijk voorstel te ontwikkelen voor een methodologie voor de coördinatie van redispatching en 
compensatiehandel (hierna: “de Channel RD & CT Methodologie” voor redispatching en 
countertrading). Dit voorstel diende ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Channel regulerende 
instanties, volgens de bepalingen in artikel 35, eerste lid van de CACM Verordening. 

10. Het voorstel voor de Channel RD & CT Methodologie werd door de betrokken TSB’s ter 
goedkeuring ingediend in maart 2018. Alle regulerende instanties van de Channel 
capaciteitsberekeningsregio besloten, na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018, de Channel 
RD & CT Methodologie in januari 2019 goed te keuren.2 

11. De commerciële uitbating van de Nemo Link interconnector startte op 31 januari 2019, als een 
gezamenlijk project van de Belgische en Britse transmissiesysteembeheerders Elia en National Grid 
Electricity System Operator (hierna: “NGESO”). Deze interconnector vormt, vanaf de operationele go-
live, een nieuwe biedzonegrens tussen twee Lidstaten (België en het Verenigd Koninkrijk)3 waarop de 
day-ahead en intradaycapaciteit worden berekend en toegewezen conform de bepalingen in de CACM 
Verordening.  

12. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van Nemo Link ontwikkelde Elia werkingsregels om 
zichzelf toegang te verschaffen tot de lokale en grensoverschrijdende intradaymarkt om congesties op 
te lossen in het kader van de compensatiehandel over de biedzonegrens BE-GB, op vraag van Elia of 
NGESO. Het betreft werkingsregels voor een testperiode van één jaar na goedkeuring, in een aantal 
strikt gedefinieerde situaties. De CREG was en blijft nauw betrokken bij het ontwikkelen van het 
voorstel en de evaluatie van de werkingsregels na afloop van de testperiode. 

13. Elia diende, op 4 februari 2019, een goedkeuringsaanvraag in voor de ID Markttoegang 
Werkingsregels bij de CREG, in het Frans (BIJLAGE 1). Een Nederlandstalige versie (BIJLAGE 2) van de 
werkingsregels werd ter informatie toegezonden op 8 februari 2019.  

  

                                                           

1 ACER besliste op 17 november 2016, op vraag van alle regulerende instanties, via Beslissing 06-2016 over de afbakening van 

de capaciteitsberekeningsregio’s. De Belgische biedzonegrenzen met Frankrijk en Nederland werden opgenomen in de Core 
capaciteitsberekeningsregio, de biedzonegrens met Groot-Brittannië werd opgenomen in de Channel 
capaciteitsberekeningsregio. 
2 Beslissing (B)1894 van 24 januari 2019 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle 

transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor een gewijzigde gemeenschappelijke 
methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel en voor een gewijzigd voorstel voor een 
gemeenschappelijke kostendelingsmethodologie voor redispatching en compensatiehandel 
3 Op het moment van de goedkeuring van deze beslissing is er nog geen duidelijkheid met betrekking tot de afloop van het 
proces voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (i.e. het zogenaamde Brexit-proces). 

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2006-2016%20on%20CCR.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1894NL.pdf
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14. De Franstalige en Nederlandstalige versies van de ID Markttoegang Werkingsregels werden door 
de CREG aan alle belanghebbenden ter consultatie voorgelegd. Deze openbare raadpleging werd via 
een nieuwsbrief ter kennis gebracht op 15 februari 2019 en liep op haar website tussen 15 februari en 
8 maart 2019. De antwoorden die werden ontvangen worden besproken in deel 2.2 hieronder. 
Conform de bepalingen in artikel 35, §1 van het Huishoudelijk Reglement van de CREG, omvatten de 
raadplegingsdocumenten het voorstel dat door een derde ter goedkeuring wordt voorgelegd (in casu 
de ID Markttoegang Werkingsregels).  

2.2. OPENBARE RAADPLEGING 

15. De openbare raadpleging vermeld in randnummer 0 liep van 15 februari tot en met 8 maart 
2019. De CREG ontving drie antwoorden: van Eiya Consult SPRL, Febeliec en FEBEG. De ontvangen 
opmerkingen worden hieronder geanalyseerd en van commentaar voorzien door de CREG. Deze 
antwoorden worden als bijlage bij de beslissing van de CREG gevoegd. 

16. De CREG dankt de drie marktspelers die gereageerd hebben op de raadpleging voor de toegang 
van Elia tot de intradaymarkt  

17. Eiya Consult vermeldt dat het risico bestaat dat Elia toegang tot de intradaymarkt verlenen, kan 
leiden tot een slecht gebruik van haar marktmacht en eveneens tot een concurrentievoordeel in 
verband met de informatieoverdracht. 

18. De CREG erkent de risico’s in verband met de toegang tot de intradaymarkt door Elia voor het 
beheer van de congesties op Nemo Link en de as Gezelle-Horta. Daarom heeft de CREG beslist om deze 
maatregel voor slechts één jaar goed te keuren, in afwachting van een beter voorstel en om een 
specifieke monitoring van het beheer van congesties op deze grens te implementeren.    

19. Eiya Consult begrijpt niet welk verschil er zou kunnen zijn tussen de deelname van Elia aan het 
intradaymechanisme en de deelname van een evenwichtsverantwoordelijke zonder asset die 
tradingoperaties en operaties van “virtual bidding” zou uitvoeren aangezien deze twee spelers 
duidelijk geen assets hebben. Dat verschil in behandeling wordt als discriminerend ervaren.  

20. De CREG neemt akte van de opmerking van Eiya en staat erop hiervoor te vermelden dat ze aan 
het onderzoeken is welke voordelen de Belgische markt zou kunnen hebben als gevolg van de 
invoering van een mechanisme van “virtual bidding”. Deze analyse gebeurt momenteel in het kader 
van haar werkzaamheden betreffende een mechanisme van de valorisatie van de schaarste in real 
time. Hierbij dient te worden gedacht aan het feit dat het mechanisme van “virtual bidding” tot doel 
heeft een transparante arbitrage tussen de markten op D-1 en intraday en de balanceringsmarkten 
mogelijk te maken.  

21. Febeliec geeft aan dat Elia, via haar verzoek om toegang tot de intradaymarkt te hebben, een 
actieve speler op de elektriciteitsmarkt zal worden en de resultaten van de markt zou kunnen 
beïnvloeden. 

22. De CREG wenst hierover aan te geven dat het niet zozeer de toegang tot de markt is die hier het 
meest problematisch lijkt - de activering van redispatchingoffertes heeft eveneens een impact op de 
markt - maar dat het de eventuele belangen zijn die Elia zou kunnen hebben om 
capaciteitsverminderingen op Nemo Link te vermijden. Daarom heeft de CREG beslist om een 
specifieke monitoring van het beheer door Elia van de congesties op deze grens te implementeren en 
dit voorstel enkel voor een duur van een jaar toe te staan (zie paragrafen hieronder in het hoofdstuk 
Analyse van het voorstel).  

23. Febeliec vreest dat een dergelijk mechanisme op andere lijnen (grenzen) veralgemeend zal 
worden en stelt de efficiëntie van een dergelijke veralgemening in vraag. 
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24. De CREG geeft hier aan dat ze geen voorstander is van een veralgemening van de aanpak die 
Elia heeft voorgesteld (toegang tot de intradaymarkt) om andere interne congesties op te lossen gezien 
het gebrek aan efficiëntie van een dergelijke aanpak verbonden met het gebrek aan precieze 
informatie over de locatie van de geactiveerde offerte (zie eveneens het hoofdstuk hieronder).  

25. Febeliec neemt akte van het feit dat Elia zou moeten doorgaan als een neutrale speler, die niet 
betrokken is bij de Belgische markt, om toegang te krijgen tot intradaytrading een geeft aan dat een 
duurzame oplossing elk risico op negatieve impact op de markt en manipulatie zou moeten vermijden.  

26. De CREG deelt die bezorgdheid en vraagt Elia om, als een dergelijk beroep op een derde speler 
zou moeten worden behouden, haar aan te tonen dat er geen impact is en haar een aangepaste 
monitoring van deze speler voor te leggen.  

27.  Febeg stelt eerst de rol van de TSO in de elektriciteitsmarkt en de absolute noodzakelijkheid om 
een duidelijk onderscheid tussen de activiteiten van de TSO van de markt te maken, voorop. 

28. De CREG deelt deze analyse, maar staat er echter op aan te geven dat wat het beheer van de 
congesties en de redispatching in het bijzonder betreft, Elia de markt al beïnvloedt en het beroep op 
de intradaymarkt haar enkel nog meer middelen ter beschikking geeft. Door de uitbreiding van het 
beroep op de redispatching zoals voorzien in het “Clean Energy Package” zal deze tussenkomst enkel 
nog verhogen. Enkel een nodaal design dat enkel gebaseerd is op offertes van marktspelers laat toe 
om de tussenkomst van de TSO in de markt volledig te beperken en een beroep te doen op 
geautomatiseerde procedures voor het beheer van congesties en de allocatie van capaciteiten (in een 
zonaal systeem moeten de TSO’s hypotheses maken over de uitwisselingen in het basisgeval - Fref - en 
over de Generation Shift Keys om rekening te houden met de impact van de uitwisselingen tussen 
zones op de netelementen: deze twee punten hebben op zich reeds een enorme impact op de markt). 
Om op deze opmerking te antwoorden vraagt de CREG aan Elia om een verbeterd voorstel binnen de 
9 maanden voor te leggen en zal ze een doorgedreven monitoring uitvoeren om de vermelde risico’s 
zoveel mogelijk te verminderen. 

29. Febeg analyseert vervolgens de voorwaarden van de toegang tot de intradaymarkt voor Elia, 
voor het belang van een correcte berekening van het “flow based” domein, voor de verhoging van de 
liquiditeit, de vermindering van de kosten van de cross-bordertoegang en de noodzaak om de reserves 
voor de balancering te behouden.  

30. De CREG erkent dat het huidige voorstel van Elia verbeterd zou kunnen worden en vraagt Elia 
om in haar nieuwe voorstel dat binnen 9 maanden moet worden opgemaakt, het tegenvoorstel van 
Febeg te onderzoeken en het eventueel in rekening te brengen. De CREG merkt echter op dat het de 
marktspelers zijn die aan het intradaymechanisme deelnemen en aan de aanvragen van de TSO’s 
zullen beantwoorden en vreest onefficiënte arbitrages die het gevolg zouden kunnen zijn van de 
creatie van specifieke markten voor het beheer van aangegeven congesties.  

31. Febeg geeft aan dat Elia geen beschrijving geeft van de methode van congestiebeheer. 

32. Hiervoor verwijst de CREG naar de site van Elia (zie link uit de voetnoot4) die de methode voor 
het beheer van de congestie tussen zones toegepast in de CWE-methode levert. Aangezien elke 
biedzone in principe overeenstemt met een koperen plaat, gekenmerkt door de afwezigheid van 
interne congesties, lijkt geen enkele methode voor het beheer van de interne congesties aangeduid 
op de site van Elia. In werkelijkheid kunnen er interne congesties bestaan en die zouden moeten 
behandeld worden in het kader van het ICAROS-project dat momenteel door Elia ontwikkeld wordt 
waarvan de methodes door de CREG zullen moeten worden goedgekeurd. Voor interne congesties zijn 
het, naast het wijzigen van de afbakening van de biedzones of het over te schakelen op een nodaal 

                                                           

4 http://www.elia.be/en/products-and-services/cross-border-mechanisms/transmission-capacity-at-borders  

http://www.elia.be/en/products-and-services/cross-border-mechanisms/transmission-capacity-at-borders


 

Niet-vertrouwelijk  11/18 

systeem, redispatchingmaatregelen die overwogen worden. Deze maatregelen zullen gecoördineerd 
moeten worden met wat momenteel wordt ontwikkeld in het kader van de Core-methodologie.   

33. Febeg meldt eveneens dat de belasting op de as Gezelle-Horta ook impact ondervindt van het 
aandeel van windturbines.  

34. De CREG vindt dat de windturbines in laatste instantie moeten worden stilgelegd of dat hun 
productiecapaciteit in laatste instantie moet worden verminderd, omwille van de veiligheid van het 
systeem en in het bijzonder gezien hun uiterst lage marginale kost. 

35. Febeg wijst op het gebrek aan duidelijkheid van het document van Elia voor wat het beheer van 
de interne congesties betreft die anders zijn dan die op de as Gezelle-Horta. 

36. De CREG geeft hier aan dat de door Elia voorgestelde methode enkel van toepassing mag zijn op 
de congesties op de as Gezelle-Horta die het continent met het Verenigd Koninkrijk verbinden via de 
Nemo Link. De efficiëntie van het beroep op de intradaymarkt voor het beheer van interne congesties 
die anders zijn dan de congesties op de as Gezelle-Horta is zeer laag en onzeker en deze praktijk zou 
dus volgens de CREG niet zonder meer mogen worden veralgemeend naar andere netelementen.  

37. Febeg geeft de redenen van het onderscheid dat Elia maakt afhankelijk van het feit of een 
congestie voor of na 18 uur wordt gedetecteerd. 

38. De CREG staat erop aan te geven dat deze beslissing enkel betrekking heeft op de opheffing van 
congesties die na 18u worden vastgesteld, na de marktkoppeling (of expliciete veilingen van 
capaciteiten in geval van een Brexit zonder akkoord)  - een curatief mechanisme dus - en niet op een 
preventief mechanisme om de interconnectiecapaciteiten te verhogen.  

39. Febeg geeft aan dat als Elia niet meer over lokale middelen beschikt omdat alle eenheden op 
vol vermogen draaien, het weinig waarschijnlijk is dat de invoercapaciteiten van België in intraday niet 
nul zijn. 

40. De CREG geeft hier aan dat dit punt deel uitmaakt van de aan Elia gevraagde monitoring. 

41. De laatste opmerking van Febeg gaat over transparantie. 

42. De CREG deelt de mening van Febeg dat de in dit kader voorgestelde transparantie niet mag 
primeren op de verplichtingen van REMIT. De CREG vraagt Elia om, zodra de informatie beschikbaar is, 
op de juiste website de congesties op de as Gezelle-Horta en op Nemo Link te publiceren waarvoor 
een intradaytoegang zal worden uitgevoerd om in het bijzonder te voldoen aan de verplichtingen van 
REMIT.  

43. Febeg stelt de neutraliteit van een eventuele deelname van 50Hz om aan de intradaymarkt deel 
te nemen in vraag.  

44. De CREG deelt de vrees van Febeg en voert hiervoor een specifieke en doorgedreven monitoring 
in van het gedrag van Elia (de eventuele neutrale speler die Elia heeft gekozen).  

45. Febeg doet een tegenvoorstel op basis van de markt voor de activering van 
compensatiebiedingen die in het bijzonder in geval van onvoldoende biedingen de organisatie voorziet 
van een oproep om een bepaald bod te doen.   

46. De CREG erkent dat het huidige voorstel van Elia verbeterd zou kunnen worden en vraagt Elia 
om in haar nieuwe voorstel dat binnen 9 maanden moet worden opgemaakt, het tegenvoorstel van 
Febeg te onderzoeken en het eventueel in rekening te brengen. De CREG herhaalt hiervoor ook de 
opmerkingen die al in paragraaf 30 hierboven werden geformuleerd.     
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3. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

47. Om de vastheid van de capaciteiten die werden toegekend op de interconnectie met Engeland 
te garanderen, stelt Elia voor om tot de intradaymarkt toegang te krijgen om de interne congesties 
voor België op te lossen op de as Gezelle-Horta en op Nemo Link en om te kunnen voldoen aan de 
vragen van de Engelse netbeheerder om congesties op hun net op te lossen.  

48. Aangezien de te redispatchen volumes belangrijk kunnen zijn, stelt Elia voor om zich toegang te 
verschaffen tot de intradaymarkt en het XBID-platform in het bijzonder.  

49. Een van de problemen met het gebruik van de intradaymarkt voor het beheer van congesties is 
de afwezigheid van precieze locationele informatie over het geactiveerde bod, wat de efficiëntie van 
de activering voor de opheffing van de congestie tot nul kan herleiden. 

50. Daarom is de vraag van Elia om toegang tot de intradaymarkt te krijgen beperkt tot de 
verlichting van de congesties op Nemo Link en de as Gezelle-Horta, waarvoor een minder precieze 
lokalisering (Core-regio - het continent) voldoende is.  

51. De interconnectie Nemo Link is een dochteronderneming van National Grid Interconnector 
Holding die een dochteronderneming is van National Grid (de Engelse netbeheerder) en de Elia-groep. 
In geval van capaciteitsverminderingen op deze interconnectie kan de winst van de 
dochteronderneming van Elia worden beïnvloed. Er kan dan ook van worden uitgegaan dat Elia niet 
volledig neutraal is in het beheer van congesties op deze interconnectie. Dit is eigen aan Nemo Link: 
op de andere grenzen worden de kosten voor de opheffing van congesties en de congestierentes 
immers integraal overgedragen naar de tarieven. 

52. Hetgeen in de aanvraag van Elia voor problemen kan zorgen, is dus niet zozeer de toegang tot 
de intradaymarkt om de congesties op te lossen (ook al kan dit verzoek enkel worden toegepast op 
enkele lijnen omwille van de efficiëntie), maar de belangen van de Elia-groep voor de exploitatie van 
Nemo Link.     

53. Het gebruik van de redispatching om congesties op te lossen, zorgt voor veel problemen 
betreffende de marktwerking. Deze problemen zijn bijzonder groot in geval van structurele (voorziene 
en frequente) interne congesties binnen een biedzone waarvan de efficiëntie van de redispatching 
zeer beperkt kan zijn (in geval van een neerwaartse redispatching wordt de inframarginale rente 
behouden) en waarvan de prijsverstoringen van de opeenvolgende biedingen op deze redispatching 
en de volumeverstoringen uitgewisseld tussen zones aanzienlijk kunnen zijn. 

54. Daarom stond de CREG erop om de toepassing van de toegang tot de intradaymarkt voor 
occasionele curatieve maatregelen (na de day-aheadkoppeling) om de vastheid van de op de 
interconnectie toegekende capaciteiten te verzekeren (op deze wijze kunnen winstgevende 
interventies in de markt moeilijk geïmplementeerd worden) 

55. Daarom zal de CREG eveneens overgaan tot een specifieke monitoring van het congestiebeheer 
op deze grens. 

56. De monitoring zal, voor elke activering, in het bijzonder betrekking hebben op achterliggende 
reden voor de activering (Elia of National Grid), op het geactiveerde volume om de congestie op te 
lossen, op de congestieperiode, op het moment waarop National Grid haar aanvraag heeft gedaan 
(indien relevant), op het moment waarop Elia toegang had tot de intradaymarkt, op de capaciteiten 
die op die dag beschikbaar waren in intraday op de Belgische grenzen (en op de evolutie van deze 
waarden in de loop van de dag, in het bijzonder in het geval van een herberekening van de capaciteit) 
en op de totaalkost van de aan National Grid en de Belgische consument gefactureerde operaties. Voor 
de lijnen die deel uitmaken van het net van Elia zal de volgende informatie eveneens noodzakelijk zijn: 
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de manier waarop de congestie werd gedetecteerd en op basis van welke informatie (DACF, IDCF, ...), 
op het gecongestioneerde netwerkelement en de kenmerken ervan, op het volume van de 
vastgestelde congestie en het type (N, N-1, ...).  

57. Deze informatie zal deel uitmaken van een verslag dat maandelijks, 10 werkdagen na de 
betreffende maand, aan de CREG zal worden overgemaakt. Elia en de CREG zullen overeenkomen welk 
formaat zal gebruikt worden voor de overdracht van relevante cijfergegevens waarover de CREG nog 
niet zou beschikken. 

58. Aangezien Elia via een neutrale speler wenst te gaan om toegang tot de intradaymarkt te krijgen 
die over de nodige tools en ervaring beschikt, vraagt de CREG aan Elia tegen 15 juli de regels die Elia 
zal vaststellen om de taak van deze neutrale speler te beschrijven en te omkaderen. Als deze optie van 
neutrale speler in de toekomst zou worden behouden, dan vraagt de CREG Elia bovendien om haar 
een voorstel voor monitoring van deze onafhankelijke speler te doen die het aan Elia toelaat om aan 
te tonen dat deze speler voor deze opdracht niet abnormaal mag genieten van / niet mag doen aan 
marktmanipulatie. Dit monitoringsvoorstel zou dan moeten worden opgenomen in het nieuwe 
mechanisme dat op 1 februari 2020 aan de CREG zal worden voorgelegd. 

59. Om het beroep op een toegang tot de intradaymarkt zoveel mogelijk te beperken vraagt de 
CREG aan Elia om de werkelijke capaciteit van de verbindingen in functie van de meest recente 
informatie (in het bijzonder de Real Time Thermal Rating voor de ondergrondse kabels) zo goed 
mogelijk te gebruiken.  

60. Wat de transparantie betreft, vraagt de CREG aan Elia om te controleren of het noodzakelijk is 
om, volgens de voorwaarden van REMIT, de congesties op de as Gezelle-Horta en op Nemo Link 
waarvoor een toegang tot de intradaymarkt zal worden gemaakt, on line te publiceren zodra de 
informatie beschikbaar is. Zoals door Elia voorgesteld vraagt de CREG eveneens om op de site van JAO 
de evoluties van de interconnectiecapaciteiten in intraday te publiceren. Tot slot vraagt de CREG aan 
Elia om (anoniem) ex post (ten laatste bij de voorlegging van het monitoringsverslag aan de CREG) de 
totaalkost van de activeringen uitgevoerd in de loop van de maand via de intradaymarkt door Elia voor 
het beheer van congesties en het aantal overeenstemmende gebeurtenissen te publiceren. 

61. De CREG vindt dat de elektriciteitsproductie met windturbines op zee voorrang moet hebben op 
andere vormen van elektriciteitsproductie, in het bijzonder gezien hun extreem lage marginale kost. 
Bij gebrek aan informatie en meer aangepast mechanisme waaruit de marginale productiekost ervan 
blijkt, vindt de CREG dat de windproductie op zee pas in laatste instantie moet worden verminderd, 
als de veiligheid van het systeem op het spel staat. 

62. Hier zou moeten gemeld worden dat de vraag van Elia zou kunnen interageren met verschillende 
mechanismen die worden ontwikkeld en goedgekeurd. Hier dienen de procedures te worden 
aangehaald die momenteel worden gebruikt in het kader van de flow based marktkoppeling in de CWE-
regio (waarin enkele interne lijnen zijn opgenomen) evenals de beslissing van ACER over de berekening 
van de flow based capaciteiten en de procedure voor de redispatching en de compensatiehandel die 
binnen de Core-regio wordt ontwikkeld. Tot slot dient er hier ook de impact van het “Clean Energy 
Package” op het beheer van de congesties en het beroep op de redispatching in het bijzonder vermeld 
te worden. 

63. Omwille van die redenen heeft de CREG beslist om de toegang tot de intradaymarkt voor één 
jaar goed te keuren, vanaf 1 mei 2019 tot 30 april 2020 en vraagt ze aan Elia om haar, tegen 1 februari 
2020, een nieuw voorstel te doen dat rekening houdt met de lessen getrokken uit de 9 eerste maanden 
van de proefperiode, de evaluatie van het voorstel dat Febeg heeft geformuleerd in haar antwoord op 
de raadpleging en de opmerkingen van de CREG (zie paragraaf 56 tot 62 hierboven) om na 1 mei 2020 
te kunnen beschikken over een verbeterd mechanisme dat rekening houdt met de recent vastgestelde 
ontwikkelingen. 
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64. Dit nieuwe voorstel zal de voordelen van de aangenomen aanpak aantonen en zal in het 
bijzonder voor de maanden waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn, voor elke dag waarop er een 
activering is gebeurd, de evolutie van de reserves (voor balancering en het beheer van de congesties) 
in de loop van de dag bevatten.  

65.  Deze goedkeuring wordt tot slot gegeven onverminderd de latere beslissingen die noodzakelijk 
zouden kunnen zijn als gevolg van veranderingen (in het bijzonder de overgang naar expliciete 
veilingen) die zouden kunnen worden aangebracht aan operationele procedures voor de exploitatie 
van de interconnectie als gevolg van een Brexit zonder akkoord. 
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4. BESLISSING 

Met toepassing van artikel 23, §2, 36° van de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt beslist de CREG om, om de voorgaande redenen, de goedkeuringsaanvraag van de 
NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor werkingsregels voor de toegang tot de intraday elektriciteitsmarkt in 
het kader van congestiebeheer, goed te keuren. 

Deze goedkeuring gebeurt onder de strikte voorwaarden vermeld in deel 3, randnummers 54 tot 60 et 
63 tot 65 en geldt voor een testperiode van 1 jaar vanaf 1 mei 2019 tot 30 april 2020. Een nieuwe 
beslissing zal vervolgens genomen worden, op basis van een zorgvuldige evaluatie van de werking van 
het huidige mechanisme, teneinde een eventuele verlening van het mechanisme op basis van een 
nieuw voorstel van Elia tegen 1 februari 2020 mogelijk te maken.  

 

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 

Règles de fonctionnement pour l’accès au marché infrajournalier de 

l’électricité dans le cadre de la compensation du redispatching et 

countertrading pour la gestion de la congestion 

Franstalige versie – 4 februari 2019 
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BIJLAGE 2 

Werkingsregels voor toegang tot de intradaymarkt van elektriciteit in het 

kader van de compensatie van de redispatching en countertrading voor 

congestiebeheer 

Nederlandstalige versie – 8 februari 2019 
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BIJLAGE 3 

Antwoorden ontvangen tijdens de openbare raadpleging 

1. Eiya Consult SPRL – 15 februari 2019 
2. Febeliec – 7 maart 2019 
3. FEBEG – 8 maart 2019 

 


