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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna, 
op grond van artikel 170 van het Koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch 
reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna: het 
federaal technisch reglement), het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot het toekennen 
van een aansluiting met flexibele toegang voor een [VERTROUWELIJK] te [VERTROUWELIJK] van 
[VERTROUWELIJK] (hierna: de aanvrager), met zetel te [VERTROUWELIJK]. 

Op 6 mei 2022 heeft de CREG het voorstel ontvangen met het technisch verslag, ter beslissing 
ingediend in het Nederlands door de NV Elia Transmission Belgium (hierna: Elia) per brief van 5 mei 
2022. 

Elia heeft op vraag van de CREG bijkomende informatie bezorgd per e-mail op 13 mei 2022. 

De CREG heeft een niet-openbare raadpleging over de ontwerpbeslissing georganiseerd van 3 juni 
2022 tot 24 juni 2022. 

Het directiecomité van de CREG heeft deze beslissing goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 30 juni 
2022. 

1. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 3, 1e lid, q) van de verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de interne 
markt voor elektriciteit stipuleert het volgende:  

“[d]e lidstaten, de regulerende instanties, de transmissiesysteembeheerders, de 
distributiesysteembeheerders, de marktbeheerders en de gedelegeerde beheerders 
waarborgen dat de elektriciteitsmarkten in overeenstemming met de volgende beginselen 
worden beheerd:  

[…] q) marktdeelnemers hebben een recht om onder objectieve, transparante en niet-
discriminerende voorwaarden toegang te krijgen tot de transmissie- en distributienetten.” 

 

2. De richtlijn 2019/944 van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit vermeldt in artikel 6, § 2 (bevestigd in artikel 40, § 1, g) en h) van dezelfde 
richtlijn) echter de mogelijkheid voor transmissiesysteembeheerders om toegang tot het net te 
weigeren als ze niet over de nodige capaciteit beschikken. Deze artikels bepalen immers het volgende: 

“Artikel 6. […] 2.   De beheerder van een transmissie- of distributiesysteem kan de toegang 
weigeren wanneer hij niet over de nodige capaciteit beschikt. De weigering wordt naar 
behoren met redenen omkleed, waarbij met name het bepaalde in artikel 9 in acht wordt 
genomen op basis van objectieve, technisch en economisch onderbouwde criteria. De 
lidstaten of, indien de lidstaten hierin voorzien, de regulerende instanties van die lidstaten 
zorgen ervoor dat deze criteria op coherente wijze worden toegepast en dat de 
systeemgebruiker aan wie toegang is geweigerd, gebruik kan maken van een 
geschillenbeslechtingsprocedure. De regulerende instantie zorgt er tevens voor dat, waar 
van toepassing en wanneer de toegang wordt geweigerd, de transmissie- of 
distributiesysteembeheerder relevante informatie verstrekt over de voor de versterking van 
het net vereiste maatregelen. Die informatie wordt verstrekt in alle gevallen waarin toegang 
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tot oplaadpunten werd geweigerd. Aan degene die om dergelijke informatie verzoekt, kan 
een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht die de aan de verstrekking van die 
informatie verbonden kosten weerspiegelt.” 

“Artikel 40. Taken van transmissiesysteembeheerders. 1.   Elke 
transmissiesysteembeheerder heeft de volgende verantwoordelijkheden: […] 

g)  de systeemgebruikers de informatie verstrekken die zij voor een 
efficiënte toegang tot het systeem nodig hebben; 

h)   […], het verlenen en beheren van toegang van derden en het 
motiveren van besluiten tot een weigering van dergelijke toegang, 
onder toezicht van de regulerende instanties, en bij de uitvoering van 
hun werkzaamheden uit hoofde van dit artikel in de eerste plaats de 
integratie van de markt vergemakkelijken; […]” 

3. Tot slot bepaalt artikel 58, 1e lid, e) van de voormelde richtlijn het volgende: 

“Artikel 58. Bij de uitvoering van de in deze richtlijn omschreven reguleringstaken neemt de 
regulerende instantie, in nauw overleg met de andere betrokken nationale instanties, 
waaronder de mededingingsautoriteiten, alsook instanties, met inbegrip van regulerende 
instanties, van naburige lidstaten en, in voorkomend geval, naburige derde landen, en 
zonder dat wordt geraakt aan hun bevoegdheden, alle redelijke maatregelen om de 
volgende doelstellingen te bereiken binnen het kader van haar taken en bevoegdheden zoals 
vastgesteld in artikel 59: […]  

e)   de toegang van nieuwe productiecapaciteit en energieopslagfaciliteiten 
tot het net vergemakkelijken, met name door de belemmeringen voor de 
toegang van nieuwkomers op de markt en van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen weg te nemen; […]” 

4. In België wordt de procedure voor de toekenning van een flexibele toegang voor de aansluiting 
van een productie-eenheid beschreven in artikel 170 van het federaal technisch reglement dat het 
volgende bepaalt:  

“Art. 170. § 1. Wanneer het verzoek om een oriëntatiestudie als bedoeld in artikel 136, § 1, 
of de aansluitaanvraag als bedoeld in artikel 148, § 1, betrekking heeft op de aansluiting 
van een elektriciteitsopwekkingseenheid van type B, C of D, moet de 
transmissienetbeheerder die flexibele toegang voorstelt voor de aansluiting van de 
betrokken energie-opwekkingseenheid in een oriëntatiestudie bij toepassing van artikel 144, 
§ 1, of in een studie bij toepassing van artikel 160, § 3, de aanvrager en de commissie eerst 
in een technisch rapport op de hoogte brengen van het voornemen. De 
transmissienetbeheerder rechtvaardigt zijn keuze aan de hand van objectieve en technisch 
deugdelijke criteria. Een kopie van het technisch verslag wordt ter informatie aan de 
Algemene Directie Energie medegedeeld. 

  De commissie keurt de door de netwerkexploitant verstrekte rechtvaardiging zo snel 
mogelijk goed, maar niet later dan twintig werkdagen na de kennisgeving uit hoofde van 
het eerste lid. Deze termijn kan eenmalig door de commissie worden verlengd, voor een duur 
die zij bepaalt, als de complexiteit van de aanvraag van de oriëntatie- of aansluitstudie dit 
vereist. De termijnen bedoeld in de artikelen 144, § 1 en 160, §§ 1 en 3, worden 
dienovereenkomstig verlengd. 

§ 2. De mogelijkheid om flexibele toegang te verlenen voor de aansluiting van een 
stroomopwekkingseenheid ontslaat de transmissienetbeheerder niet van de ontwikkeling 
van zijn netwerk overeenkomstig het ontwikkelingsplan als bedoeld in artikel 13 van de wet 
van 29 april 1999. 

  De flexibele toegang is beperkt in de tijd en eindigt op de datum van de ingebruikname van 
de nodige versterkingen van het netwerk voorzien door het ontwikkelingsplan bedoeld in het 
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eerste lid. Op deze datum wordt het ter beschikking gesteld flexibel vermogen een 
permanent vermogen en wordt deze toegevoegd aan het reeds ter beschikking gesteld 
permanent vermogen. Deze flexibele toegang is niet beperkt in de tijd als het voornoemde 
ontwikkelingsplan niet de nodige versterkingen biedt. 

  § 3. Het technisch rapport bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, specificeert de voorwaarden 
voor het verlenen van flexibele toegang, waaronder: 

  1° het geplande moment voor het in dienst stellen van de noodzakelijke 
netwerkversterkingen voorzien in het voornoemde ontwikkelingsplan; 

  2° permanent vermogen op permanente wijze beschikbaar gesteld en het beschikbare 
flexibele vermogen; 

  3° een schatting van de gemiddelde duur en de totale duur per jaar gedurende dewelke het 
flexibele vermogen kan worden verminderd. 

  Als de noodzakelijke netwerkversterkingen waarin in het ontwikkelingsplan als bedoeld in 
artikel 13 van de wet van 29 april 1999 is voorzien, niet plaatsvinden op het geplande tijdstip 
overeenkomstig § 3, 1°, kan de transmissienetbeheerder de commissie verzoeken om 
flexibele toegang voor een bepaalde periode uit te breiden, afhankelijk van voorwaarden in 
dat geval. 

  § 4. De transmissienetbeheerder kan het beschikbare flexibele vermogen alleen 
verminderen als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

  1° in geval van congestie; 

  2° wanneer de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk wordt bedreigd.” 

 

5. Bovendien moet Elia, in overeenstemming met artikel 241 van het federaal technisch reglement 
en de procedures in de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer, de middelen waarover ze beschikt 
om de elektriciteitsstromen op het net op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier te beheren 
toepassen. Gezien de voorwaarden voor de toekenning van de flexibele toegang en in het bijzonder 
de raming van de gemiddelde en totale duur per jaar waarin de flexibele capaciteit kan worden 
verminderd bieden artikel 6 en 7 van de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer Elia de 
mogelijkheid om aanpassingen te vragen aan de beschikbaarheidsplannen of op voorhand 
productieprogramma's voor de day-aheadmarkt te beperken om te hoge productieniveaus te 
vermijden. Bovendien kan Elia volgens artikel 10 van de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer 
als remediërende maatregel voor een geïdentificeerd congestierisico de afschakeling vragen van een 
productie-eenheid aangesloten met flexibele toegang na de sluiting van de day-aheadmarkt. Deze 
artikelen bepalen het volgende:  

“Artikel 6. 1. Elia kan wijzigingen vragen voor Technische Eenheden die Grensoverschrijdend 
Relevante Assets zijn, conform de in Overweging 13 bedoelde 
NietBeschikbaarheidscoördinatieplanning en de Modaliteiten en Voorwaarden voor de 
Verantwoordelijke voor de Niet-Beschikbaarheidsplanning. 2. Elia kan wijzigingen vragen 
voor Technische Eenheden die geen Grensoverschrijdend Relevante Assets zijn, conform de 
Modaliteiten en Voorwaarden voor de Verantwoordelijke voor de Niet-
Beschikbaarheidsplanning. […]” 

“”Artikel 7. […] 2. Vóór de uiterste termijn voor ontvangst van Daily Schedules bedoeld in 
Overweging 15 en tot één uur voor de gate-sluitingstijd van de Day-aheadmarkt kan Elia 
aan de ProgrammaAgent van een welbepaalde Technische Eenheid, zoals vermeld in Artikel 
5 (ii), een (Gedeeltelijke) May-Not-Run Actief Vermogensschema op de Technische Eenheid 
vragen om ervoor te zorgen dat er op de betrokken Technische Eenheid geen actief 
vermogen meer wordt geproduceerd of dat slechts een maximaal niveau aan actief 
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vermogen wordt geproduceerd, en op die manier onderhoudswerkzaamheden op het Elia-
Net mogelijk te maken.” 

“Artikel 10. 1. Elia kan Technische Eenheden coördineren teneinde de beschikbaarheid van 
Remediërende Maatregelen voor de betrokken dag te garanderen met behulp van de in 
Artikel 5 beschreven coördinatiemiddelen.  

2. Na de sluiting van de Day-aheadmarkt kunnen geïdentificeerde Congestierisico's worden 
opgelost met behulp van de volgende maatregelen (niet in volgorde van prioriteit 
opgesomd):  

... c. door het afschakelen van een elektriciteitsproducerende Technische Eenheid volgens de 
modaliteiten betreffende netaansluiting met flexibele toegang en in overeenstemming met 
artikel 170 van het Federaal Technisch Reglement, artikel III.2.4.5 van het 'Technisch 
Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest', artikel III.3.3.25 van het 
'Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest' van 15 mei 
2015.” 

 

6. Betreffende mogelijke financiële vergoedingen, voorziet artikel 13.7 van de Europese 
verordening 2019/943 dat: 

“Wanneer niet-marktgebaseerde redispatching wordt gebruikt, wordt dit onderworpen aan 
financiële vergoeding door de systeembeheerder die om redispatching verzoekt aan de 
beheerder van de productie-, energieopslag- of vraagresponsinstallatie waarvoor 
redispatching plaatsvindt, behalve in het geval producenten die een aansluitovereenkomst 
hebben aanvaard waarin de vaste levering van energie niet is gewaarborgd.” [eigen nadruk] 

Dit principe wordt in artikel 16.2 van de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer vertaald 
naar:  

“Conform artikel 13.7 van de Elektriciteitsverordening wordt neerwaartse flexibiliteit op 
Technische Eenheden die met flexibele toegang aangesloten zijn op het net en worden 
geactiveerd conform Artikel 10 paragraaf 2(c) niet noodzakelijk financieel vergoed.”  
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

7. Op 3 mei 2021 dient de aanvrager bij Elia het verzoek om een oriëntatiestudie (zie Bijlage 1) als 
bedoeld in artikel 136, §1 van het federaal technisch reglement, voor de aansluiting van een 
elektriciteitsopwekkingseenheid type D in. Het betreft een oriëntatiestudie voor een 
[VERTROUWELIJK] van 25 MVA vanaf 2025 met geplande uitbreiding tot 100 MVA tegen 2030 te 
[VERTROUWELIJK]. Op 27 juli 2021 bevestigt de aanvrager de bestelling van de oriëntatiestudie aan 
Elia. 

8. Op 10 december 2021 bespreken Elia en de aanvrager de mogelijke technische oplossingen voor 
de betreffende aanvraag (zie Bijlage 2).  

9. Op 5 mei 2022 dient Elia het voorstel voor de toekenning van een aansluiting met flexibele 
toegang voor het [VERTROUWELIJK] te [VERTROUWELIJK] ter goedkeuring in bij de CREG (zie Bijlage 3) 
alvorens de oriëntatiestudie af te werken. Het voorstel bevat de aanvraag voor de oriëntatiestudie, de 
presentatie ter ondersteuning van de vergadering tussen Elia en de aanvrager en het technische 
rapport (zie Bijlage 4). Op 13 mei 2022 verschaft Elia op vraag van de CREG bijkomende informatie ter 
verduidelijking (zie Bijlage 5). 

2.2. RAADPLEGING 

10. Het directiecomité van de CREG besliste, op grond van artikel 23, §1, van zijn huishoudelijk 
reglement1, in het kader van de huidige beslissing, om, met toepassing van artikel 41 van zijn 
huishoudelijk reglement, als uitzondering op de openbare raadpleging die de regel vormt, een niet-
openbare raadpleging te organiseren van [VERTROUWELIJK] en Elia over zijn ontwerpbeslissing 
(B)2404 van 2 juni 2022, aangezien de voorgenomen beslissing enkel rechtsgevolgen heeft voor hen. 
De raadplegingsperiode bedroeg drie weken. 

11. De CREG heeft op 24 juni 2022 een antwoord ontvangen van [VERTROUWELIJK] en van Elia. 
[VERTROUWELIJK] maakte daarin geen inhoudelijke opmerkingen bij de voormelde ontwerpbeslissing. 
Elia maakte twee inhoudelijke opmerkingen bij de ontwerpbeslissing (zie Bijlage 6), echter niet 
specifiek voor de voorliggende aansluitingsaanvraag maar met betrekking tot stellingen van de CREG 
die overkoepelend zijn voor alle aanvragen voor aansluitingen met flexibele toegang en die reeds 
waren opgenomen in beslissing (B)2335 van 31 maart 2022 (zie paragraaf 15 van deze beslissing). 

Ten eerste reageert Elia op de stelling van de CREG in paragraaf 37 van deze beslissing over het risico 
op verandering in het regelgevend kader. Elia wijst erop dat bepalingen over aansluiting met flexibele 
toegang worden vastgelegd door de CREG in de gedragscode. De CREG gaat akkoord dat de 
gedragscode bepalingen zal bevatten over aansluiting met flexibele toegang2, maar wijst Elia erop dat 
niet enkel de gedragscode het regelgevend kader bepaalt. Zoals te lezen valt in paragraaf 6 van deze 
beslissing, dienen ook de bepalingen uit de Europese verordening 2019/943 te worden opgevolgd. De 
CREG begrijpt de vraag van Elia naar een stabiel regelgevend kader, zeker voor reeds bestaande 

 

1 Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan werden respectievelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 

december 2015 en van 12 januari 2017. 
2 De bepalingen uit artikel 170 van het huidige technisch reglement (zie paragraaf 4 van deze beslissing) zullen worden 
overgeheveld naar de gedragscode, waarvan het ontwerp momenteel in openbare raadpleging is. Meer informatie over de 
openbare raadpleging van de gedragscode voor de elektriciteitssector is beschikbaar via: https://www.creg.be/nl/openbare-
raadplegingen/openbare-raadpleging-over-het-ontwerp-van-gedragscode-van-de-creg-voor-de 

https://www.creg.be/nl/openbare-raadplegingen/openbare-raadpleging-over-het-ontwerp-van-gedragscode-van-de-creg-voor-de
https://www.creg.be/nl/openbare-raadplegingen/openbare-raadpleging-over-het-ontwerp-van-gedragscode-van-de-creg-voor-de
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aansluitingen met flexibele toegang. Enerzijds moet het risico op veranderingen echter erkend worden 
ongeacht de ambitie om rechtszekerheid te waarborgen, anderzijds wijst de CREG op de verwachte 
tijdelijkheid van flexibele toegang die wordt toegekend waardoor eveneens wijzigingen in het 
regelgevend kader in de toekomst niet per definitie een impact hoeven te hebben op reeds bestaande 
aansluitingen. Bijgevolg voert de CREG geen wijzigingen door aan paragraaf 37 van deze beslissing. 

Ten tweede reageert Elia op de stelling van de CREG in paragraaf 38 van deze beslissing waarin de 
CREG aan Elia vraagt om in samenspraak met de CREG een rapportering op te stellen inzake het gebruik 
door Elia van de mogelijkheid tot vermindering van het geïnjecteerde vermogen verleend door 
aansluitingen met flexibele toegang, alsook de concrete procedures die Elia gebruikt om van deze 
flexibele toegang gebruik te maken (bv. procedures in T&C OPA of T&C SA). De CREG stelt voor om 
deze bespreking te voeren in het kader van het iCAROS-project. 

Elia stelt dat de activatie van het flexibel vermogen van aansluitingen met flexibele toegang los staat 
van de zowel T&C OPA en de T&C SA als van het iCAROS-project, en dat deze voorwaarden gedefinieerd 
worden door een ander juridisch, reglementair en contractueel kader dan deze besproken in het 
iCAROS-project. Elia stelt voor om de besprekingen over de rapporteringen in een parallel traject te 
laten plaatsvinden waarbij een overzicht van de reeds bestaande rapporteringen kan gemaakt worden. 

De CREG gaat niet akkoord dat het gebruik van het flexibele karakter van de toegang losstaat van de 
T&C OPA of de T&C SA. De coördinatie van eenheden gebeurt via deze contracten en het moet voor 
netgebruikers duidelijk zijn in welke mate de flexibele toegang van hun aansluitingen al dan niet leiden 
tot verschillende voorwaarden ten aanzien van aansluitingen met permanente toegang. Deze 
duidelijkheid dient te worden verschaft voor aansluitingen met volledig flexibele toegang alsook voor 
aansluitingen met deels permanente deels flexibele toegang. De CREG stelt voor om deze materie te 
bespreken in hetzelfde project waarin de veranderingen aan de T&C OPA en SA reeds worden 
aangepakt, maar verwelkomt uiteraard ook andere voorstellen van Elia om te bespreken volgens welk 
traject deze materie best wordt behandeld. Bijgevolg voert de CREG geen wijzigingen door aan 
paragraaf 38 van deze beslissing. 
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3. BEOORDELING 

3.1. EVALUATIEMETHODE 

12. Zoals vermeld in artikel 170 van het federaal technisch reglement dient de CREG de 
rechtvaardiging te beoordelen die verstrekt is door Elia voor de beperking van de toegang tot het net 
tot een flexibele toegang voor het geheel of een deel van het vermogen aangevraagd door de 
aanvrager. De keuze van Elia voor een aansluiting met flexibele toegang moet gebaseerd zijn op 
“objectieve en technisch deugdelijke criteria”. 

13. De mogelijkheid tot aansluiting met flexibele toegang van een productie-eenheid heeft tot doel 
om enerzijds investeringen in de uitbreiding van het productiepark niet nodeloos te blokkeren maar 
anderzijds de mogelijke risico’s voor een veilige uitbating van het net te erkennen.  

14. De CREG baseert zich bij de beoordeling van dergelijke goedkeuringsaanvragen op de criteria 
beschreven in paragraaf 16. Deze beoordeling is niet bedoeld om te beslissen of de aansluiting al dan 
niet moet worden uitgevoerd, maar om vast te stellen of de door Elia voorgestelde beperking van 
aansluiting met permanente toegang naar een aansluiting met flexibele toegang voor het geheel of 
een deel van het aangevraagde vermogen correct gerechtvaardigd is. 

15. De evaluatiemethode die de CREG hanteert ter beoordeling van dergelijke 
goedkeuringsaanvragen is voor het eerste beschreven en openbaar geraadpleegd in het kader van 
beslissing (B)2335 van 31 maart 20223. 

16. De door de CREG aangewende criteria ter beoordeling van een goedkeuringsaanvraag voor de 
aansluiting van een productie-eenheid met flexibele toegang zijn de volgende. 

a) Elia dient in de oriëntatiestudie of in de detailstudie aan te tonen minstens twee opties te 
hebben bestudeerd om een aansluiting met permanente toegang voor het gehele 
aangevraagde vermogen mogelijk te maken.  

b) Per optie dient Elia desgevallend uit te leggen waarom een aansluiting met permanente 
toegang niet mogelijk is en welke toekomstige investeringen door Elia of veranderingen in de 
zone zich zouden moeten voordoen om op termijn een permanente toegang toe te laten.  

c) Per optie dient Elia te verduidelijken of de beperking tot flexibele toegang eveneens zou gelden 
voor andere aansluitingsaanvragen in dezelfde regio of niet.  

d) Per optie dient Elia uit te leggen waarom deze wel of niet aanvaardbaar is, hetzij voor Elia, 
hetzij voor de aanvrager. 

e) Per aanvaardbare optie dient Elia aan te tonen dat het deel van het aangevraagde vermogen 
dat kan worden aangesloten met permanente toegang wordt gemaximaliseerd. 

f) Het technisch rapport in bijlage van de goedkeuringsaanvraag van Elia bezorgd aan de CREG in 
overeenkomst met artikel 170 §3 van het federaal technisch reglement dient de voorwaarden 
voor het verlenen van de flexibele toegang te specifiëren. 

g) Desgevallend dient het technisch rapport waarvan sprake in paragraaf 16.f). de planning te 
bevatten voor de netwerkinvesteringen die een aansluiting met permanente toegang zouden 

 

3 https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2335 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2335
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toelaten. Bijgevolg dient het rapport te verduidelijken of de flexibele aard van de toegang 
beperkt is in de tijd of niet.  

h) Het technisch rapport waarvan spraken in paragraaf 16.f). dient te melden welk deel van het 
aangevraagde vermogen kan worden aangesloten met een permanente toegang en welk deel 
met een flexibele toegang. 

i) In het technisch rapport waarvan spraken in paragraaf 16.f). dient Elia een schatting mee te 
delen van de gemiddelde duur en de totale duur per jaar gedurende dewelke Elia beroep zou 
doen op het flexibele karakter van de aansluiting en bijgevolg aan de aanvrager zou vragen de 
injectie te beperken tot het permanente vermogen. Elia dient te verduidelijken welke 
oorzaken aan de basis zouden liggen van een dergelijke vermogensbeperking en welke 
inspanning Elia bereid is te leveren om te vermijden dat Elia effectief van de 
toegangsbeperking zou gebruik maken. 

17. In overeenkomst met artikel 170 §3 laatste lid van het federaal technisch reglement dient Elia 
een nieuwe goedkeuringsaanvraag in te dienen bij de CREG om de flexibele toegang voor een bepaalde 
periode uit te breiden indien de desgevallend noodzakelijke netwerkinvesteringen voorzien in het 
ontwikkelingsplan, opgenomen in paragraaf 16 g), niet plaatsvinden op het geplande tijdstip. 

18. De CREG zal in de beoordeling van de goedkeuringsaanvraag aandacht schenken aan de door 
Elia gehanteerde methodologie voor het inschatten van de gemiddelde en totale duur per jaar 
gedurende dewelke Elia beroep zou doen op het flexibele karakter van de aansluiting. Meer specifiek 
zal de CREG evalueren in welke mate de voorspellingen rekening houden met representatieve 
systeemcondities (marktsimulaties, weerscondities, gelijktijdigheidsfactoren) en met de operationele 
procedures voor coördinatie van eenheden en congestiebeheer.  

19. De CREG zal in de beoordeling van de goedkeuringsaanvraag aandacht schenken aan het gebruik 
door Elia van seizoenslimieten en/of Dynamic Line Rating om zo veel mogelijk capaciteit te laten 
aansluiten met permanente toegang dan wel in het operationeel beheer van het net zo weinig mogelijk 
beroep te doen op de flexibele toegang. 

20. De CREG dient alle informatie ter beschikking te hebben om de technische onderbouwing van 
de voorgestelde flexibele aansluiting te kunnen evalueren en goed te keuren. In het kader van dit 
concrete dossier, evalueert de CREG de volgende documenten:  

- Technisch rapport 

- Aanvraag voor een oriëntatiestudie 

- Presentatie van Elia aan de aanvrager 

 

3.2. EVALUATIE VAN HET CONCRETE DOSSIER 

21. De aanvraag voor de oriëntatiestudie betreft de aansluiting van een productie-eenheid met een 
geïnstalleerde capaciteit van 25 MVA in 2025, met uitbreiding naar 100 MVA tegen 2030, in de regio 
[VERTROUWELIJK].  

22. De presentatie van Elia aan de aanvrager van 10 december 2021 toont de mogelijke oplossingen 
voor aansluiting van het [VERTROUWELIJK] rekening houdende met de groei van de geïnstalleerde 
capaciteit van 25 MVA in fase 1 naar 100 MVA in fase 2. Elia stelt dat voor fase 1 een aansluiting op 
het Plaatselijk Vervoersnet 36kV mogelijk is. Echter, aangezien de aansluitingen op 36kV beperkt zijn 
tot 60 MVA biedt dit geen oplossing voor de toekomstige uitbreiding in fase 2.  
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Elia wijst er in het technische rapport op dat de aanvrager vrij is onmiddellijk een aansluiting op het 
150kV-net te vragen in functie van de complexiteit van de uitvoering van het project. Bijgevolg vormt 
een 150kV-aansluiting het uitgangspunt van de aanvraag tot goedkeuring van de aansluiting met 
flexibele toegang. 

23. In de zone [VERTROUWELIJK] spelen congestierisico’s op meerdere verbindingen een rol in de 
behandeling van de aanvraag. 

1) Congesties op de 150kV-exportkabels: In de zone [VERTROUWELIJK] is reeds veel 
productiecapaciteit aangesloten. Het productieoverschot wordt naar aanliggende zones 
geëxporteerd via drie 150kV-kabels (twee kabels naar [VERTROUWELIJK] en één kabel 
naar [VERTROUWELIJK]). De exportcapaciteit indien de kabel met de grootste capaciteit 
onbeschikbaar is, bedraagt 560 MVA. Een tijdelijke overbelasting tot 120% of 670 MVA 
liet tot op heden toe dat bijkomende productie-capaciteit kon worden aangesloten met 
flexibele toegang in N-1 situatie. Indien de aangesloten productie-capaciteit vergroot, 
dient echter de toegang reeds in N-situatie flexibel te zijn, met dus als risico dat de 
toegang tot het net wordt beperkt indien het net zich in gezonde toestand bevindt (zijnde, 
als alle netelementen in dienst zijn). 

2) Congesties op de 150kV-verbindingen tussen de [VERTROUWELIJK] en de regio 
[VERTROUWELIJK]: Verder liggend in het net dient rekening te worden gehouden met de 
verbinding tussen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]. Deze verbinding riskeert 
overbelasting indien het productieoverschot uit de [VERTROUWELIJK] naar de regio 
[VERTROUWELIJK] wordt getransporteerd wegens een hoger netto-verbruik daar. Deze 
verbinding kent vandaag reeds overbelastingen tot 20% in N-1 situatie. Hogere 
overbelasting is niet aanvaardbaar en bijgevolg kunnen bijkomende producties in de 
[VERTROUWELIJK] enkel worden aangesloten met flexibele toegang in N-situatie. 

3) Congesties bij aansluiting op het 150kV-onderstation [VERTROUWELIJK]: De 
aansluitingscapaciteit op het 150kV-onderstation [VERTROUWELIJK] is reeds volledig 
benut bovenop de mogelijke terugvoeding die kan komen ten gevolge van productie-
overschot uit het onderliggende 36kV-net en de 11kV-middenspanningskabine. Het 
gevraagde vermogen van 25 MVA in fase 1 zou met flexibele toegang in N-1 situatie 
kunnen worden aangesloten. Echter bij uitbreiding naar fase 2 zou het vermogen dat meer 
dan 40 MVA bedraagt dienen te worden aangesloten met een flexibele toegang in N-
situatie. 

Meerdere verbindingen wijzen bijgevolg op congestierisico’s waardoor enkel aansluiting met flexibele 
toegang mogelijk is. De verbinding [VERTROUWELIJK] is voor zowel fase 1 als fase 2 het meest 
beperkend waardoor de aansluiting dient te gebeuren met een flexibele toegang in situatie N en dit 
reeds voor de aansluiting in de eerste fase. 

24. Elia verduidelijkt in het technische rapport dat in de gevraagde regio geen aansluitingen mogelijk 
zijn met permanente toegang. Hiervoor zou het project moeten worden herbekeken in naburige zones 
die zich minstens op 30 km bevinden van de locatie gewenste door de aanvrager. 

25. Zoals omschreven in paragrafen 22-24 toont het technische rapport aan dat Elia meerdere 
opties heeft bestudeerd en toegelicht zoals verwacht volgens het criterium in paragraaf 16 a) van de 
huidige beslissing. De CREG vraagt aan Elia deze opties ook toe te lichten aan de aanvrager in de 
oriëntatiestudie. 

26. De besproken opties tonen aan in welke mate de beperking tot flexibele toegang zou gelden 
voor andere, nieuwe aansluitingen van productie-eenheden in de regio zoals verwacht volgens het 
criterium in paragraaf 16 c) van de huidige beslissing. Gezien de flexibele toegang in N-situatie voor 
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het volledige aangevraagde vermogen, zouden de beperkingen gelden voor elke andere, gevraagde 
aansluiting.  

27.  Zoals omschreven in paragrafen 22-24 kaart Elia in het technische rapport aan waarom andere 
opties met mogelijk permanente toegang niet aanvaardbaar zijn voor de aanvrager (voorkeur voor 
150kV-aansluiting in de betreffende regio), zoals verwacht volgens het criterium in paragraaf 16 d) van 
de huidige beslissing. 

28. Het technisch rapport omschrijft de impact van toekomstige projecten voor netversterking op 
de eventuele omzetting van aansluiting met flexibele toegang naar aansluiting met permanente 
toegang.  

a) Ten eerste zou de uitvoering van het project Ventilus in 2028-2030 (onder voorbehoud van de 
vooruitgang van vergunningsprocedures) ervoor zorgen dat het productieoverschot uit de 
[VERTROUWELIJK] kan worden geëvacueerd van het 150kV-net naar het 380kV-net waardoor 
de belasting op de 150kV-exportkabels zou verminderen. In het kader van het Ventilus project 
zou eveneens de verbinding tussen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] worden 
vervangen door een verbinding met hogere capaciteit. A priori zouden hierdoor lokaal de 
congestierisico’s op [VERTROUWELIJK] worden opgelost. Echter, in tussentijd zal eveneens de 
productie in de regio verder worden uitgebreid. Na de uitvoering van het Ventilus project zou 
onder andere de offshore windcapaciteit worden uitgebreid met 700 MW (die ook in eerste 
instantie zal moeten worden aangesloten met flexibele toegang), en wordt ook verwacht dat 
de uitwisseling met Frankrijk tegen 2030 zal toenemen. Deze evoluties zullen wegens de 
impact op de verbinding [VERTROUWELIJK] niet toelaten dat aansluitingen met flexibele 
toegang kunnen worden omgezet naar permanente toegang. 

b) Ten tweede zou de uitvoering van het project Boucle Du Hainaut in 2029-2032 (onder 
voorbehoud van de vooruitgang van vergunningsprocedures) zorgen voor een bijkomende 
380kV-verbinding om West-Oost-stromen te transporteren en bijgevolg de 
productieoverschotten te exporteren uit de [VERTROUWELIJK]. Dit project zou de 
congestierisico’s op [VERTROUWELIJK] wel sterk verminderen en bijgevolg op termijn toelaten 
dat aansluitingen met een eerder toegekende, flexibele toegang een permanente toegang 
krijgen. 

29. Elia wijst er in deel 2.1 van het technische rapport op dat alternatieve netversterkingen om op 
korte termijn een permanente toegang toe te laten wel technisch mogelijk zijn, maar technisch-
economisch niet te verantwoorden gezien de voorziene versterkingen gepland in de projecten Ventilus 
en Boucle Du Hainaut. Elia kaart bijgevolg ook aan waarom andere technische opties met mogelijk 
permanente toegang niet aanvaardbaar zijn voor Elia, zoals verwacht volgens het criterium in 
paragraaf 16 d) van de huidige beslissing. 

30. Zoals omschreven in paragrafen 22-29, tonen de opties besproken in het technisch rapport voor 
zowel de eerste als de tweede fase van de aangevraagde aansluiting aan waarom een aansluiting met 
permante toegang niet mogelijk is alvorens de uitvoering van de projecten Ventilus en Boucle Du 
Hainaut. Nadien kan de aansluiting worden omgezet naar één met permanente toegang. 
De goedkeuringsaanvraag voldoet bijgevolg aan de verwachting volgens de criteria in paragrafen 16 b) 
en 16 g) van de huidige beslissing. 

31. Zoals omschreven in paragrafen 22-29, legt Elia in het technisch rapport, zoals verwacht volgens 
de criteria in paragrafen 16 e) en 16 h) van de huidige beslissing, uit waarom de aangevraagde 
capaciteit zelfs niet gedeeltelijk kan worden aangesloten met permante toegang, voor zowel de eerste 
als de tweede fase van de aangevraagde aansluiting.  

32. De eventuele vermindering van de productie (zijnde het gebruik van Elia van het flexibele 
karakter van de aansluiting) zal in de toekomst voornamelijk afhangen van de productie- en 
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consumptieniveaus in de regio en de uitwisselingen met Frankrijk op het betreffende moment. De 
meeste congestierisico's doen zich immers al voor in gezonde nettoestand (flexibele toegang in 
situatie N). Op basis van ervaring wijst Elia erop dat de oorzaken die zouden leiden tot afschakeling 
over het algemeen uren tot zelfs dagen aanhouden. Enkel lokaal in het onderstation [VERTROUWELIJK] 
kan de onbeschikbaarheid van een netelement (een kabel richting [VERTROUWELIJK]) in combinatie 
met hoge injectie uit [VERTROUWELIJK] leiden tot afschakeling van [VERTROUWELIJK].  

Elia heeft op basis van productieprofielen, verbruiksprofielen en resultaten van marktwerking een 
inschatting gemaakt van de kans op afschakeling van [VERTROUWELIJK] in fase 1 (25 MVA) en in fase 
2 (100 MVA). Deze simulaties tonen aan dat in de eerste fase de jaarlijks afgeregelde energie vanaf 
2025 1346 MWh kan bedragen (1300 MWh ten gevolge van het hogerliggende 150kV en 380kV net en 
46 MWh ten gevolge van beperkingen in [VERTROUWELIJK]). Na uitvoering van Ventilus schat Elia dat 
de jaarlijkse afgeregelde energie oploopt tot 4596 MWh. Relatief betreft dit een mogelijke afschakeling 
tot 7% van de jaarlijks verwachte geproduceerde energie van [VERTROUWELIJK]. 

Indien de tweede fase (uitbreiding van [VERTROUWELIJK] tot 100 MVA) in werking treedt vóór de 
uitvoering van de projecten Ventilus en Boucle du Hainaut zou de jaarlijkse afgeregelde energie 9880 
MWh bedragen. Uitvoering van het Ventilus project (met bijhorende verwachte verhoging van 
producties in de regio) doen de jaarlijks afgeregelde energie oplopen tot 18200 MWh. Relatief betreft 
dit eveneens een mogelijke afschakeling tot 7% van de jaarlijks verwachte geproduceerde energie 
[VERTROUWELIJK] in fase 2. De flexibele toegang en bijgevolg afschakeling zouden niet meer nodig zijn 
bij uitvoering van het project Boucle Du Hainaut. 

Deze inschattingen houden rekening met de impact van een project lopende bij Elia voor de plaatsing 
van een fasedraaiende transformator op de 150kV-kabel tussen [VERTROUWELIJK] en 
[VERTROUWELIJK]. Deze zou de stroomverdeling in de regio optimaliseren en bijgevolg de 
exportcapaciteit maximaliseren en zo bijdragen tot het minimaliseren van de afgeregelde energie. 

33. Het technisch rapport van Elia in bijlage tot de aanvraag ter goedkeuring van de flexibele 
toegang wijst op verleden en toekomstige investeringen die de operationele flexibiliteit in het net en 
de transportcapaciteit kunnen verhogen. Het betreft RTTR/DTS-systemen (Real Time Thermal Rating / 
Distributed Temperature Sensing) die reeds zijn voorzien op de kabels tussen [VERTROUWELIJK] en 
[VERTROUWELIJK] en tussen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK], alsook Ampacimonmodules die 
Elia nog zal plaatsen op de 150kV-lijnen tussen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]. Operationeel 
kan Elia detecteren dat geleiders beter gekoeld worden (wat zich voordoet bij hogere windsnelheden) 
en bijgevolg een hogere capaciteit kunnen transporteren. De inschattingen van Elia over jaarlijks 
afgeregelde energie, beschreven in paragraaf 32, houden geen rekening met deze mogelijke 
operationele flexibiliteit aangezien er geen garantie is dat deze op een dag met verhoogde 
congestierisico’s beschikbaar zullen zijn. 

34. Zoals omschreven in paragrafen 32-33 en zoals verwacht volgens het criterium in paragraaf 16 i) 
van de huidige beslissing geeft Elia een inschatting van het gebruik van het flexibele karakter van de 
toegang alsook een uitleg over de omstandigheden die ertoe zouden leiden dat Elia er gebruik van 
maakt. Elia wijst ook op de mogelijk beschikbare operationele flexibiliteit die de nood aan afschakeling 
kan verlagen. 

35. De CREG concludeert op basis van paragrafen 22-34 dat het technisch rapport de voorwaarden 
vervat voor het verlenen van de flexibele toegang zoals verwacht volgens het criterium in 
paragraaf 16 f) van de huidige beslissing.  

36. De CREG vraagt aan Elia om effectief de nodige inspanningen te doen om in het dagelijkse 
beheer van het net zo weinig mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid tot beperken van de 
productie, onder andere via het gebruik van Dynamic Line Rating. 
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37. De CREG wijst Elia en de aanvrager erop dat het regelgevend kader dat de voorwaarden voor 
afschakeling van vermogen aangesloten met flexibele toegang schept, kan wijzigen. 

4. MONITORING  

38. De CREG vraagt aan Elia om in samenspraak met de CREG een rapportering op te stellen inzake 
het gebruik door Elia van de mogelijkheid tot vermindering van het geïnjecteerde vermogen verleend 
door aansluitingen met flexibele toegang, alsook de concrete procedures die Elia gebruikt om van deze 
flexibele toegang gebruik te maken (bv. procedures in T&C OPA of T&C SA).  

De bespreking van de modaliteiten van deze rapportering kan worden geïntegreerd in de besprekingen 
voor de actualisering van de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer in uitvoering van de 
eerstkomende fase van het iCAROS-project. 
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5. CONCLUSIE 

Overwegende de bevoegdheid voor de CREG om een beslissing te nemen over voorstellen tot 
aansluitingen met flexibele toegang op het federaal transmissienet van elektriciteitsproductie-
eenheden met toepassing van artikel 170 van het federaal technisch reglement, 

Overwegende de aanvraag voor een oriëntatiestudie van [VERTROUWELIJK] van 3 mei 2021 voor een 
elektriciteitsproductie-eenheid op het federaal transmissienet, met name [VERTROUWELIJK] van 25 
MVA met geplande uitbreiding tot 100 MVA in de [VERTROUWELIJK], 

Overwegende het technisch rapport van Elia van april 2022 met rechtvaardiging van zijn keuze voor 
het aansluiten van een [VERTROUWELIJK] van 25 MVA in eerste fase (met uitbreiding naar 100 MVA in 
2e fase) te [VERTROUWELIJK], volledig met flexibele toegang, 

Overwegende dat de CREG akkoord gaat met het voorstel van Elia voor het toekennen van een 
flexibele toegang voor de aansluiting van een [VERTROUWELIJK] van 25 MVA met een geplande 
uitbreiding naar 100 MVA in [VERTROUWELIJK] te [VERTROUWELIJK], 

Overwegende de niet-openbare raadpleging die de CREG hield over de ontwerpbeslissing van 3 tot 24 
juni 2022 en de reacties die de CREG daarop heeft ontvangen, 

Beslist de CREG deze aanvraag voor aansluiting met flexibele toegang goed te keuren.  

Verder vraagt de CREG aan Elia om gevolg te geven aan wat uiteengezet is in paragrafen 25, 36 en 38 
van de huidige beslissing. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

Aanvraag van een oriëntatiestudie 

[VERTROUWELIJK] 
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BIJLAGE 2 

Presentatie van Elia aan de aanvrager 

[VERTROUWELIJK] 
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BIJLAGE 3 

Goedkeuringsaanvraag door Elia aan de CREG 

[VERTROUWELIJK] 
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BIJLAGE 4 

Technisch rapport aan de CREG volgens art. 170 van het FTR 

[VERTROUWELIJK] 
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BIJLAGE 5 

Bijkomende informatie 

[VERTROUWELIJK] 
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BIJLAGE 6 

Antwoord van Elia in de niet-openbare raadpleging 

[VERTROUWELIJK] 


