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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: “CREG”) onderzoekt 
hierna de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna: “Elia”) 
voor methodologieën, voorwaarden en waarden met betrekking tot grenswaarden voor de 
uitwisseling en voor het delen van RR tussen synchrone zones (hierna: “het RR Voorstel”). Dit gebeurt 
op basis van de artikelen 6.3, d), x), van de Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 
augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: “de SOGL”). 

Per brief van 14 september 2018 wordt het RR Voorstel, opgesteld in de Engelse taal door Elia per 
drager met ontvangstbewijs bij de CREG ingediend voor goedkeuring. In bijlage bij dit RR Voorstel werd 
een consultatieverslag met een geaggregeerde samenvatting van de ontvangen antwoorden van de 
belanghebbenden, in het Engels toegevoegd (BIJLAGE 2).  

Met toepassing van de wet van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken wordt het RR 
Voorstel per brief van 3 december 2018 in het Frans door Elia per drager met ontvangstbewijs bij de 
CREG ingediend voor goedkeuring.  

Het is de Franstalige versie van het RR Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van onderzoek in huidige 
beslissing en dat bij deze beslissing is gevoegd in BIJLAGE 1. 

Op 31 maart 2019 hebben de relevante regulerende instanties van de regio een overeenstemming 
bereikt over het RR Voorstel en vastgesteld dat het RR Voorstel voldoet aan de vereisten van artikelen 
178.1 en 179.1 van de SOGL. De relevante regulerende instanties van de regio zijn daarom 
overeengekomen om hun nationale beslissingen op basis van deze overeenkomst vóór 2 april 2019 te 
nemen. 

De beslissing is opgesplitst in vier delen. Het eerste deel is gewijd aan het wettelijk kader. Het tweede 
deel licht de antecedenten en openbare raadpleging van het RR Voorstel toe. De CREG onderzoekt in 
het derde deel het RR Voorstel. Tot slot, bevat het vierde deel de eigenlijke beslissing. 

De onderhavige beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd via schriftelijke 
procedure op 2 april 2019. 
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1. WETTELIJK KADER 

1. Dit hoofdstuk bepaalt het wettelijke kader dat toepasselijk is op Elia’s RR Voorstel en dat de 
basis vormt voor deze beslissing. Het wettelijk kader bestaat uit Europese wetgeving, met in het 
bijzonder de SOGL. 

2. Op 25 augustus 2017 werd de SOGL gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en 
trad deze in werking op 14 september 2017.  

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

3. De doelstellingen van SOGL worden in artikel 4 vastgelegd: 

1. 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 
elektriciteitstransmissiesysteem en de elektriciteitssector in de Unie. 

4. Artikel 118, van de SOGL bepaalt verder dat: 

1. Binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening ontwikkelen alle 
TSB's van elke synchrone zone gezamenlijk gemeenschappelijke voorstellen voor: 

a) de FCR-dimensioneringsregels overeenkomstig artikel 153;  

b) aanvullende eigenschappen van FCR overeenkomstig artikel 154, lid 2; 

c) de frequentiekwaliteitsdefiniërende parameters en de 
frequentiekwaliteitsdoelparameters overeenkomstig artikel 127; 

d) voor de synchrone zones continentaal Europa („CE”) en noordelijk Europa, de 
doelparameters voor de frequentieherstelregelfout voor elk LFC-blok overeenkomstig artikel 
128;  

e) de methodologie om het risico en de ontwikkeling van het risico van uitputting van FCR 
van de synchrone zone te beoordelen overeenkomstig artikel 131, lid 2; 
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f) de monitorverantwoordelijke voor de synchrone zone overeenkomstig artikel 133; 

g) de berekening van het regelprogramma van de netto-AC-zonaalpositie met een 
gemeenschappelijke op- en afregelperiode voor ACE-berekening voor een synchrone zone 
met meer dan één LFC-zone overeenkomstig artikel 136; 

h) indien van toepassing, restricties voor de output van werkzaam vermogen van HVDC-
interconnectoren tussen synchrone zones overeenkomstig artikel 137; 

i) de LFC-structuur overeenkomstig artikel 139; 

j) indien van toepassing, de methodologie om de tijdsafwijking van het elektriciteitssysteem 
te verminderen overeenkomstig artikel 181; 

k) in alle gevallen dat een synchrone zone wordt beheerd door meer dan één TSB, de 
specifieke toewijzing van verantwoordelijkheden tussen TSB's overeenkomstig artikel 141; 

l) operationele procedures in geval van uitgeputte FCR overeenkomstig artikel 152, lid 7; 

m) voor de synchrone zones GB en IE/NI, maatregelen om te zorgen voor het herstel van 
energiereservoirs overeenkomstig artikel 156, lid 6, onder b); 

n) operationele procedures om de afwijking van de systeemfrequentie te verminderen 
teneinde de systeemtoestand terug te brengen naar de normale toestand en het risico van 
het ontstaan van een noodtoestand te beperken overeenkomstig artikel 152, lid 10; 

o) de taken en verantwoordelijkheden van de TSB's die een onbalansnettingproces, een 
activeringsproces voor grensoverschrijdende FRR of een activeringsproces voor 
grensoverschrijdende RR uitvoeren overeenkomstig artikel 149, lid 2; 

p) vereisten inzake de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en redundantie van de technische 
infrastructuur overeenkomstig artikel 151, lid 2; 

q) gemeenschappelijke regels voor beheer in de normale toestand en de alarmtoestand 
overeenkomstig artikel 152, lid 6, en de maatregelen als bedoeld in artikel 152, lid 15; 

r) voor de synchrone zones CE en noordelijk Europa, de minimumactiveringstermijn die moet 
worden gewaarborgd door FCR-leveranciers overeenkomstig artikel 156, lid 10; 

s) voor de synchrone zones CE en noordelijk Europa, de aannamen en methodologie voor 
een kosten-batenanalyse overeenkomstig artikel 156, lid 11; 

t) indien van toepassing, voor synchrone zones anders dan CE, limieten voor de uitwisseling 
van FCR tussen de TSB's overeenkomstig artikel 163, lid 2; 

u) de taken en verantwoordelijkheden van de reserveconnecterende TSB's, de 
reserveontvangende TSB en de beïnvloede TSB in verband met de uitwisseling van FRR en 
RR als omschreven in artikel 165, lid 1; 

v) de taken en verantwoordelijkheden van de regelcapaciteitleverende TSB, de 
regelcapaciteitontvangende TSB en de beïnvloede TSB in verband met het delen van FRR en 
RR als omschreven in artikel 166, lid 1; 

w) de taken en verantwoordelijkheden van de reserveconnecterende TSB's, de 
reserveontvangende TSB en de beïnvloede TSB voor de uitwisseling van reserves tussen 
synchrone zones, en van de regelcapaciteitleverende TSB, de regelcapaciteitontvangende 
TSB en de beïnvloede TSB in verband met het delen van reserves tussen synchrone zones als 
omschreven in artikel 171, lid 2; 

x) de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van het delen van FCR 
tussen synchrone zones als omschreven in artikel 174, lid 2; 
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y) voor de synchrone zones GB en IE/NI, de methodologie voor het vaststellen van de 
minimumlevering van reservecapaciteit in de vorm van FCR overeenkomstig artikel 174, lid 
2, onder b); 

z) de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van de uitwisseling 
van FRR tussen synchrone zones als omschreven in artikel 176, lid 1, en de methodologie 
voor het vaststellen van limieten voor de omvang van het delen van FRR tussen synchrone 
zones als omschreven in artikel 177, lid 1, en 

(aa) de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van de uitwisseling 
van RR tussen synchrone zones als omschreven in artikel 178, lid 1, en de methodologie voor 
het vaststellen van limieten voor de omvang van het delen van RR tussen synchrone zones 
als omschreven in artikel 179, lid 1. 

2. Alle TSB's van elke synchrone zone dienen de in artikel 6, lid 3, onder d), vermelde 
methodologieën en voorwaarden in voor goedkeuring door alle reguleringsinstanties van de 
betrokken synchrone zone. Binnen één maand na de goedkeuring van deze methodologieën 
en voorwaarden sluiten alle TSB's van elke synchrone zone een operationele overeenkomst 
betreffende de synchrone zone, die binnen drie maanden na de goedkeuring van de 
methodologieën en voorwaarden in werking treedt. 

5. Het RR Voorstel kadert binnen artikel 118.1, aa), van de SOGL dat verwijst naar artikels 178.1 en 
179.1, van de SOGL. Artikel 178.1, van de SOGL bepaalt verder : 

1.   Alle TSB's van elke synchrone zone specificeren in de operationele overeenkomst van die 
synchrone zone een methodologie voor het bepalen van de limieten voor de uitwisseling van 
RR met andere synchrone zones. In deze methodologie wordt rekening gehouden met: 

a) de operationele effecten tussen de synchrone zones; 

b) de stabiliteit van het RRP van de synchrone zone; 

c) het vermogen van de synchrone zone om te voldoen aan de 
frequentiekwaliteitsdoelparameters als omschreven in artikel 127 en de FRCE-
doelparameters als omschreven in artikel 128, en 

d) de operationele veiligheid. 

6. Artikel 179.1, van de SOGL bepaalt verder rond het delen van RR tussen de synchrone zones: 

1. Alle TSB's van elke synchrone zone specificeren in de operationele overeenkomst van die 
synchrone zone een methodologie voor het bepalen van de limieten voor de uitwisseling van 
RR met andere synchrone zones. In deze methodologie wordt rekening gehouden met: 

a) de operationele effecten tussen de synchrone zones; 

b) de stabiliteit van het RRP van de synchrone zone; 

c) de maximale reductie van RR die in aanmerking kan worden genomen in de RR-
dimensioneringsregels overeenkomstig artikel 160 als gevolg van het delen van RR; 

d) het vermogen van de TSB's van de synchrone zone om te voldoen aan de 
frequentiekwaliteitsdoelparameters als omschreven in artikel 127 en het vermogen van de 
LFC-blokken om te voldoen aan de FRCE-doelparameters als omschreven in artikel 128, en 

e) de operationele veiligheid. 
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7. Overeenkomstig artikel 6.3 van de SOGL wordt het RR Voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan 
alle relevante regulerende instanties van de betrokken regio. De lidstaten kunnen een advies over het 
RR Voorstel indienen bij hun regulerende instantie.  

8. Vervolgens bepaalt artikel 6.6, van de SOGL dat alle voorstellen voor de voorwaarden en 
methodologieën, waaronder het RR Voorstel, een tijdschema voor de tenuitvoerlegging omvatten 
alsook een beschrijving van hun verwacht effect op de doelstellingen van de SOGL beschreven in artikel 
4, van de SOGL. Artikel 6.6, van de EBGL stelt ook dat:  

6. 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. 

9. Artikel 6.7, van de EBGL bepaalt verder dat: 

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. 

10. Alle betrokken regulerende instanties kunnen samen beslissen om de TSB’s te verzoeken de 
voorgestelde voorwaarden en methodologieën te wijzigen overeenkomstig artikel 7.1, van de SOGL. 
Wanneer dit gebeurt, moeten de betrokken TSB’s binnen de twee maanden na ontvangst van dit 
wijzigingsverzoek, een voorstel voor gewijzigde voorwaarden of methodologieën indienen bij de 
regulerende instantie voor goedkeuring. De relevante regulerende instanties nemen een besluit over 
de gewijzigde voorwaarden of methodologieën binnen een termijn van twee maanden na indiening 
ervan. 
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

11. De TSB’s die verantwoordelijk zijn voor het indienen van een RR Voorstel of voor de wijziging 
daarvan moeten alle belanghebbenden, inclusief de relevante autoriteiten van elke lidstaat over de 
ontwerpvoorstellen raadplegen gedurende ten minste één maand (artikel 11.1, van de SOGL). De door 
de TSBs op regionaal niveau ingediende voorstellen worden ten minste op regionaal niveau ter 
openbare raadpleging voorgelegd (artikel 11.2, van de SOGL). 

Hiertoe werd door ENTSO-E in opdracht van alle betrokken TSB’s van de regio een publieke raadpleging 
georganiseerd die liep van 30 maart 2018 tot en met 3 mei 2018 en had als doel van de 
belanghebbenden hun opmerkingen te kennen over het toe te passen RR Voorstel dat de 
grenswaarden voor de uitwisseling en voor het delen van RR tussen synchrone zones in kaart brengt 
en analyseert.  

12. Op 14 september 2018 per drager met ontvangstbewijs ontving de CREG van Elia de Engelstalige 
versie van het RR Voorstel samen met het consultatierapport opgesteld naar aanleiding van de 
openbare raadpleging gehouden van 30 maart 2018 tot 3 mei 2018. Op 3 december 2018 ontving de 
CREG de Franstalige versie van het RR Voorstel. 

13. De datum waarop de laatste regulerende instantie van de regio het RR Voorstel voor 
goedkeuring van zijn TSB heeft ontvangen, is 2 oktober 2018. De dag na 2 oktober 2018 is dan ook de 
datum waarop de zes maand, bedoeld in artikel 6.7, van SOGL start. De uiterlijke datum voor 
goedkeuring van het RR Voorstel is 2 april 2019 (artikel 6.7, van de SOGL). 

14. Na indiening door de TSBs van de regio van hun gezamenlijk RR Voorstel bij hun respectievelijke 
regulerende autoriteit, hebben de regulerende instanties van de regio intensief met elkaar overleg 
gepleegd, zoals voorzien in artikel 6.7, van de SOGL. Dit overleg gebeurde binnen de werkgroep van de 
System Operation Task Force van ACER. 

15. Dit overleg leidde tot het goedkeuren door alle regulerende instanties van de regio in de schoot 
van het Energy Regulatory Forum (hierna: het ERF platform”) van een gezamenlijk position paper tot 
goedkeuring van het RR Voorstel op 31 maart 2019. 

16.  De relevante regulerende instanties van de regio zijn overeengekomen om hun nationale 
beslissingen op basis van deze overeenkomst vóór 2 april 2019 te nemen (BIJLAGE 3).  

17. Het RR Voorstel, zoals ingediend door Elia bij de CREG op 14 september 2018, werd door de 
CREG met toepassing van artikel 6.3, van de SOGL, aan de minister per brief van 4 januari 2019 
meegedeeld voor een advies. 

18. De CREG heeft van de minister geen advies ontvangen.  
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2.2. RAADPLEGING 

19. Met betrekking tot het RR ontwerpvoorstel werd door ENTSO-E een openbare raadpleging 
georganiseerd van 30 maart 2018 tot en met 3 mei 2018. De mogelijkheid om te antwoorden op de 
openbare raadpleging werd aan de Belgische belanghebbenden gecommuniceerd op 4 april 2018, door 
Elia via haar website. 

20. Uit de antwoorden van de openbare raadpleging over het RR voorontwerp leidt de CREG af dat 
marktdeelnemers in het algemeen geen fundamentele bezwaren hebben tegen het geconsulteerde 
voorstel. De gevraagde wijzigingen van de marktdeelnemers werden door de TSOs erkend en 
opgenomen in het RR Voorstel. 

21. Vermits het RR Voorstel van 14 september 2018 ingediend bij de regulerende instanties van de 
regio gevolg geeft aan de door de belanghebbende tijdens de door ENTSO-E georganiseerde 
raadpleging van 30 maart 2018 tot en met 3 mei 2018, is de CREG van oordeel dat over deze wijzigingen 
aangebracht aan het RR Voorstel van 14 september 2018 geen openbare raadpleging meer moet 
worden georganiseerd. 

22. Bijgevolg, hoeft huidige beslissing ook niet aan de markt te worden voorgelegd voor raadpleging, 
overeenkomstig artikel 40.2, van het Huishoudelijk reglement van het directiecomité van de CREG. 

2.2.1. Advies van de lidstaat over het gewijzigd RR Voorstel 

23. Overeenkomstig artikel 6.3, van de SOGL, kunnen de lidstaten een advies over het RR Voorstel 
indienen bij de regulerende instantie. 

24. De CREG heeft per brief van 4 januari 2019 aan de minister het RR Voorstel meegedeeld. 

25. De minister diende geen advies in over het RR Voorstel. 
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3. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

3.1. DOEL VAN HET VOORSTEL 

26. Alle TSOs van elke synchrone zone dienen voldoende vervangingsreserves (hierna: RR) 
beschikbaar te hebben om het vereiste niveau van de frequentieherstelreserves (hierna: FRR) te 
herstellen of te ondersteunen. De activatie van RR gebeurt binnen het kader van het 
reservevervangingsproces en heeft als doelstelling om de geactiveerde FRR progressief te herstellen 
en de FRR-activering te ondersteunen zodat er opnieuw voldoende FRR beschikbaar worden om de 
frequentieherstelregelfout (hierna: FRCE) bij eventuele volgende onbalans tot nul te regelen. 

27. Het doel van het RR Voorstel is om een TSB van een LFC blok in de eerste synchrone zone toe te 
laten een deel van de totale RR reservecapaciteit dat nodig is voor dit LFC-blok te ontvangen van een 
TSB van een LFC blok in een tweede synchrone zone. De methodologie die in het RR Voorstel 
beschreven wordt, bevordert de transparantie over de bepaling van de grenswaarden voor de 
uitwisseling en het delen van RR tussen synchrone zones. 

3.2. BESPREKING VAN HET VOORSTEL 

28. TSB’s stellen in artikel 3 van het RR Voorstel voor om de uitwisseling en het delen van RR tussen 
synchrone zones, waarbij de synchrone zone van Continentaal Europa de reserves ontvangt, te 
beperken tot 50% van de nodige RR capaciteit zoals berekend via de RR dimensioneringsregels volgend 
uit artikel 160 van de SOGL en de methode vervat in de LFC blok operationele overeenkomst. Het RR 
Voorstel maakt geen vermelding van een limiet wanneer de synchrone zone van Continentaal Europa 
de verzender is. 

29. De CREG stelt vast dat het RR Voorstel een limiet bevat voor de uitwisseling en het delen van RR 
tussen synchrone zones maar dat een methodologie ter bepaling van deze limiet ontbreekt. In de 
verklarende nota stellen de TSB’s dat ze momenteel niet in staat zijn om een methodologie voor te 
stellen alvorens de goedkeuring, door regulerende instanties van de regio, van de implementatie van 
de platformen die de uitwisseling van RR toelaten. TSB’s kunnen daarom momenteel geen 
methodologie uitwerken die rekening houdt met de operationele veiligheid. Er wordt niettemin door 
TSB’s een strikt positieve limiet voorgesteld om een toekomstige uitwisseling of een toekomstig delen 
van RR tussen synchrone zones niet in de weg te staan. De waarde van de limiet is gelijk aan de limiet 
voor de uitwisselingen en het delen van RR binnen een synchrone zone. 

30. De CREG begrijpt de door TSB’s opgesomde redenen voor de afwezigheid van een methodologie 
in het RR Voorstel, maar stelt niettemin vast dat artikel 6.3. van de SOGL een beschrijving van een 
methodologie in het RR Voorstel vereist. Omwille van deze wettelijke verplichting verwacht de CREG 
een wijziging van het RR Voorstel met als doel de methodologie erin op te nemen. Na intens overleg 
met de andere regulerende instanties van de regio werd overeengekomen dat deze wijziging uiterlijk 
4 maanden moet worden ingediend na de goedkeuring van de implementatie van het Europees 
platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met manuele of 
automatische activering, krachtens artikelen 20 en 21 van Verordening (EU) 2017/2195 van de 
Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering 
(hierna: de EBGL). 
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4. BESLISSING 

Met toepassing van de artikelen 6.3.d), x), van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 
augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen keurt de CREG, op grond van de redenen uiteengezet in deel 3 van 
deze beslissing, het RR Voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR, ingediend per brief, per drager 
met ontvangstbewijs op 14 september 2018, goed. 

Het goedgekeurde RR Voorstel ingediend bij de CREG op 14 september 2018 treedt in werking op 2 
april 2019.  

De implementatie van de door de CREG goedgekeurde voorwaarden en de methodologieën zoals 
opgenomen in het RR Voorstel van 14 september 2018 geschiedt overeenkomstig het door de NV ELIA 
SYSTEM OPERATOR voorgesteld tijdschema voor de implementatie. Een verzoek tot wijziging van het 
RR Voorstel dient ten laatste 4 maanden na de goedkeuring van de implementatie van het Europees 
platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met manuele of 
automatische activering, krachtens artikelen 20 en 21 van de EBGL, bij de regulerende instanties van 
de regio ingediend te worden, met oog op het toevoegen van de methodologie ter bepaling van de 
grenswaarden voor de uitwisseling en voor het delen van RR tussen synchrone zones. 

 

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 voor methodologieën, voorwaarden en waarden vervat in de 
operationele overeenkomsten van synchrone zones met betrekking tot de 
grenswaarden voor de uitwisseling en het delen van RR tussen synchrone 
zones 
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BIJLAGE 2 

Gezamenlijk position paper tot goedkeuring door alle regulerende instanties 

van de regio van het RR Voorstel 


