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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) legt hierna de 
doelstellingen vast die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de marktintegratie 
zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie. 

Naast de inleiding bevat deze beslissing vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft het juridisch 
kader dat aan de grondslag ligt van deze beslissing. De relevante antecedenten en de publieke 
raadpleging worden respectievelijk in de hoofdstukken twee en drie besproken. Het vierde hoofdstuk 
gaat over de analyse van de CREG en het vijfde hoofdstuk herneemt de beslissing van de CREG over de 
doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen.  

Deze beslissing werd door het Directiecomité goedgekeurd op 22 december 2016. 

1. WETTELIJK KADER 

Artikel 24, §1, 2) en §3 van het Besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van de CREG van 18 december 2014 tot 
vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie (hierna "de tariefmethodologie") bepaalt het volgende: 

“§1. De bevordering van de marktintegratie door de netbeheerder geeft aanleiding tot  

de toekenning van drie stimulansen: 

(…) 

2) een toegekend bedrag voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde 
interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone, bepaald op basis van een 
berekeningsmethode overeengekomen tussen de CREG en de netbeheerder ten overstaan 
van 1 of meer vooraf bepaalde referentieniveaus, waarbij in hoofdzaak rekening wordt 
gehouden met die dagen dat de Belgische regelzone netto-invoerder is van elektrische 
stroom (verder onder § 3); 

(…) 

§3. Voor de tweede stimulans bedoeld in § 1, 2), gelden de volgende bepalingen: 

1) Het jaarlijks maximaal toe te kennen bedrag van deze stimulans bedraagt 6.000.000,00 
EUR; 

(…) 

3) in overleg met de netbeheerder legt de CREG jaarlijks de referentiewaarden vast voor de 
bedoelde capaciteit. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de realisatie van 
investeringen die deze capaciteit verhogen”. 

Artikel 23 van de tariefmethodologie bepaalt het volgende: “[...] Onverminderd de bepalingen van Art. 
24 tot 28, bepaalt de CREG in samenspraak met de netbeheerder de rubrieken en/of projecten waarop 
deze stimulansenregeling van toepassing is. De finale modaliteiten ter bepaling van stimulansen, met 
name hun duur, berekeningswijze, wijze van controle, enz. worden in diezelfde overeenkomst bepaald. 
Deze overeenkomst wordt tussen de CREG en de netbeheerder gesloten voorafgaand aan de indiening 
van het tariefvoorstel en wordt op de website van de CREG gepubliceerd. In voorkomend geval wordt 
het gevolg dat de CREG hieraan geeft, opgenomen in en bekendgemaakt via de tariefbeslissing.” 
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Met toepassing van artikel 23 van de tariefmethodologie heeft de CREG op 25 juni 2015 een 
overeenkomst met Elia gesloten “over de modaliteiten voor de regulering door middel van stimulansen 
voor Elia in de periode 2016-2019” 1. Met betrekking tot de voormelde stimulans vermeldt deze 
overeenkomst meer bepaald het volgende:  

i. de methode voor de berekening van de gebruikte indicator; 

ii. dat voor het jaar 2016 het verband tussen de indicator en het bedrag van de stimulans het 
volgende is: het bedrag van de stimulans bedraagt 0 EUR als de indicator die berekend werd 
volgens de methode uit punt i. lager is dan of gelijk is aan 3.800 MW (= de minimale 
referentiewaarde) en bedraagt 6.000.000,00 EUR als de berekende indicator hoger is dan of 
gelijk is aan 4.400 MW (= maximale referentiewaarde). De bedragen van de stimulansen die 
overeenkomen met de tussenliggende behaalde waarden (cf. tussen 3.800 en 4.400 MW) 
worden verkregen door middel van lineaire extrapolatie; 

iii. Voor de jaren 2017 tot 2019 zal de CREG later, na overleg met Elia, het verband tussen de 
indicator en het bedrag van de stimulans vastleggen. In het kader van dat overleg moet Elia de 
CREG voor eind augustus 2016 “een analyse van de resultaten van het eerste halfjaar van 2016 
voor de toekenning van die stimulans, evenals een identificatie van de effecten die werden 
bereikt of worden verwacht dankzij het gebruik van de 4de dwarsregeltransformator” bezorgen. 

2. ANTECEDENTEN 

Na een voorbereidende vergadering op 18 juli 2015 heeft Elia de CREG op 30 augustus 2016 per brief 
haar analyse overgemaakt van de in de loop van het eerste halfjaar van 2016 verkregen resultaten 
voor de toekenning van deze stimulans evenals een identificatie van de effecten die werden bereikt of 
worden verwacht dankzij het gebruik van de 4e dwarsregeltransformator. Een niet-vertrouwelijke 
versie van deze analyse is als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Op 24 oktober 2016 hebben de vertegenwoordigers van de CREG en van Elia een overlegvergadering 
gehouden. 

Op 31 oktober 2016 heeft Elia aan de CREG een tussentijds tariefverslag overgemaakt over de 
berekening van de bereikte resultaten met het oog op de toekenning van stimulansen waarin onder 
andere de resultaten werden opgenomen die Elia in de eerste drie kwartalen van 2016 heeft behaald 
voor de toekenning van deze stimulans evenals een raming van de resultaten die voor het hele jaar 
2016 zullen worden behaald. 

  

                                                           

1 http://www.creg.info/pdf/Diversen/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeNL.pdf 
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3. PUBLIEKE RAADPLEGING 

3.1. GEVOLGDE PROCEDURE 

Tijdens de vergadering van het Directiecomité van de CREG van 10 november 2016 heeft de CREG deze 
beslissing genomen als een ontwerpbeslissing. 

In overeenstemming met haar huishoudelijk reglement heeft de CREG die ontwerpbeslissing met alle 
nuttige documenten voorgelegd in een openbare raadpleging die liep van 14 november 2016 tot en 
met 5 december 2016. 

De CREG heeft drie reacties van FEBELIEC, FEBEG en Elia ontvangen. Deze reacties zijn als bijlage bij 
deze beslissing gevoegd. 

3.2. REACTIE VAN FEBELIEC 

FEBELIEC benadrukt ten eerste dat de verschillende stimulansen die sinds 1 januari 2016 bestaan, over 
het algemeen, tot nu toe een duidelijke impact hebben gehad op het werk dat Elia heeft geleverd: er 
werden meer projecten uitgevoerd, er werd meer werk geleverd en de aangekondigde termijnen 
werden beter gerespecteerd. FEBELIEC zegt dat het voorstander is van duidelijke en ambitieuze 
doelstellingen die de netbeheerder ertoe aanzetten te vernieuwen om zijn net beter te exploiteren, 
voor een betere integratie van de markten te zorgen en de totale kost van het systeem te verminderen. 

Wat de inhoud van de ontwerpbeslissing betreft, ondersteunt FEBELIEC de analyse die de CREG heeft 
gemaakt, in het bijzonder wat de inspanningen betreft die Elia in 2017 nog zou kunnen leveren. 
FEBELIEC gaat immers akkoord met (i) de conclusie van de CREG dat een status quo zoals Elia heeft 
gevraagd niet gewenst is en met (ii) het voorstel van doelstellingen dat de CREG in haar 
ontwerpbeslissing heeft geformuleerd. 

De CREG neemt akte van de reactie van FEBELIEC waarin niet gevraagd wordt om de ontwerpbeslissing 
te wijzigen. 

3.3. REACTIE VAN FEBEG 

FEBEG vraagt de CREG om de stimulans bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie 
grondig te herzien en beklemtoont in het bijzonder de volgende elementen: 

i. het feit dat het niet opportuun is om een stimulans toe te kennen voor de verhoging van 
de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone; 

ii. voorstellen voor andere stimulansen in de plaats van deze stimulans die als inopportuun 
wordt beschouwd; 

iii. ingeval Elia slechte prestaties heeft geleverd, de noodzaak om Elia te sanctioneren via een 
malus. 

De CREG herhaalt dat deze openbare raadpleging betrekking had op de ontwerpbeslissing over de 
doelstellingen die ELIA in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de marktintegratie 
zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie. Deze openbare raadpleging had 
geen betrekking op een ontwerp van wijziging van de tariefmethodologie, in het bijzonder van 
artikel 24, §1, 2) en §3 dat FEBEG lijkt te willen vragen. De facto en met toepassing van artikel 38, §2 
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van zijn huishoudelijk reglement beslist het directiecomité van de CREG om geen gevolg te geven aan 
deze opmerkingen die geen betrekking hebben op de raadpleging. 

Voor de duidelijkheid wenst de CREG eraan te herinneren dat er tussen 1 en 30 september 2014 een 
raadpleging werd gehouden over de tariefmethodologie waarop FEBEG had gereageerd. Hoewel de 
hiervoor vermelde derde opmerking (cf. de noodzaak om Elia via een malus te sanctioneren) effectief 
al door FEBEG was vermeld - en dus al voorwerp had uitgemaakt van een antwoord van de CREG -, 
benadrukt de CREG dat FEBEG het indertijd niet nuttig vond om de twee eerste vermelde opmerkingen 
te vermelden (cf. het feit dat het niet opportuun is om een stimulans toe te kennen in het kader van 
deze beslissing evenals voorstellen van andere stimulansen).  

3.4. REACHTE VAN ELIA 

Elia is verwonderd dat ze niet formeel op de hoogte werd gebracht van de inhoud van de 
ontwerpbeslissing en de lancering van de raadpleging. Volgens Elia is dit in strijd met de wet en met 
de gewoonten en gebruiken. 

Elia merkt op dat de inhoud van de ontwerpbeslissing over het algemeen weinig gemotiveerd is en dus 
slechts weinig rekening houdt met de inhoud van haar verslag van 30 augustus 2016. 

Elia formuleert vervolgens een reeks algemene opmerkingen die als volgt kunnen worden samengevat: 

i. de CREG neemt enkel de gegevens van de zes eerste maanden van 2016 in aanmerking die in 
haar verslag van 30 augustus 2016 werden opgenomen - en dus niet de gegevens van de 
maand juli 2016 die Elia eveneens vrijwillig in het verslag had opgenomen - . Elia verwacht wel 
degelijk dat de CREG de meest recente gegevens in aanmerking neemt; 

ii. de CREG houdt geen rekening met het feit dat buiten de winterperiode een grote hoeveelheid 
stroom uit kernenergie in DOEL wordt geproduceerd, de invoercapaciteit sterk beperkt; 

iii. de CREG houdt geen rekening met het feit dat (i) de veiligheidsmarges (FRM’s) die Elia heeft 
genomen in overeenstemming zijn met de berekeningsmethode die de CREG zelf heeft 
goedgekeurd; met het feit dat (ii) deze niet hoger zijn dan de hogere veiligheidsmarges in de 
buurlanden en (iii) dat, hoewel de netbeheerders van de CWE-zone momenteel overleggen om 
deze veiligheidsmarges te doen evolueren, hiervan nog geen enkele definitieve beslissing is 
genomen; 

iv. de CREG overschat de gevolgen van de invoering van een Dynamic Line Rating op de critical 
branches en de implementatie van de versterking van de bestaande lijn tussen Doel en 
Zandvliet van 150 kV tot 380kV in het kader van het Brabo-project voor de mogelijkheden voor 
de maximale invoer van de Belgische regelzone;  

v. de doelstellingen die de CREG heeft vastgelegd, beantwoorden niet aan de SMART-principes 
omdat de maximale doelstelling van 4.700 MW niet realistisch is; 

vi. Elia is van mening dat dit mechanisme stimulerend blijft, ook al heeft ze de maximale 
doelstelling bereikt; 

vii. de CREG heeft het voorbereidend document van Elia van 9 april 2015 niet goed gelezen omdat 
de CREG vergeet te verduidelijken dat Elia in dit document aangaf dat een maximale 
doelstelling van 4.700 MW in 2017 enkel redelijk is als DOEL 3 nog stilligt. Aangezien dat niet 
het geval is, kan enkel een maximale doelstelling van 4.100 MW volgens dit document door 
Elia als redelijk worden beschouwd. 

De CREG neemt akte van de reactie van Elia die bij haar de volgende reacties oproept. 



 

Niet vertrouwelijk  7/14 

De CREG heeft geen weet van een reglementering die haar zou verplichten om in dit geval eerst een 
niet-openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing uit te voeren die beperkt zou zijn tot Elia en 
daarna een tweede openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing uit te voeren - die eventueel 
zou worden gewijzigd na de eerste raadpleging die beperkt zou zijn tot Elia - waarop Elia andermaal 
zou kunnen antwoorden. Een dergelijke bepaling is in elk geval niet opgenomen in het huishoudelijk 
reglement van de CREG of in artikel 23, §2bis van de elektriciteitswet. 

De CREG kan er hoogstens aan herinneren dat de overeenkomst van 25 juni 2015 voorziet dat de CREG 
de te bereiken doelstellingen bepaalt “na overleg met Elia” en dat Elia in het kader van dat overleg de 
CREG voor eind augustus 2016 een analyse bezorgt van de resultaten van het eerste halfjaar van 2016 
voor de toekenning van die stimulans. De CREG is van mening dat dit overleg wel degelijk heeft 
plaatsgevonden vóór de start van de openbare raadpleging: na een voorbereidende vergadering van 
de vertegenwoordigers van de CREG en de vertegenwoordigers van Elia op 18 juli 2016 heeft de CREG 
per brief van 30 augustus 2016 een analyse van Elia ontvangen van de resultaten die in het eerste 
halfjaar van 2016 voor de toekenning van deze stimulans werden behaald. Op 24 oktober 2016 werd 
deze analyse van Elia evenals de belangrijkste argumenten die de CREG in haar ontwerpbeslissing heeft 
gebruikt, behandeld tijdens een overlegvergadering met de vertegenwoordigers van de CREG en van 
Elia. 

Wat het punt betreft dat Elia niet formeel op de hoogte was gebracht van de lancering van de openbare 
raadpleging, brengt de CREG in herinnering dat artikel 36, §1 van het huishoudelijk reglement van de 
CREG het volgende bepaalt: “In geval van een openbare raadpleging informeert het directiecomité alle 
partijen die geregistreerd zijn op de website van de commissie van het lanceren van de raadpleging 
door middel van een nieuwsbrief of e-mailbericht uiterlijk op de dag van publicatie van de raadpleging 
op de website van de commissie. (...) Indien het directiecomité het nodig acht, kan het tevens betrokken 
personen via post of andere middelen informeren over het lanceren van een openbare raadpleging.” 
(onderlijnd door de CREG). Aangezien (i) er aan de vertegenwoordigers van Elia tijdens de 
overlegvergadering van 24 oktober 2016 werd meegedeeld dat er binnenkort een raadpleging zou 
worden gelanceerd over een ontwerpbeslissing en (ii) veel personeelsleden van Elia zich vooraf op de 
website van de CREG hadden geregistreerd om nieuwsbrieven van de CREG te ontvangen en dus op 
de hoogte gebracht waren van de lancering van de raadpleging, vond het directiecomité van de CREG 
het niet nodig om Elia per brief of op een andere manier in te lichten over de lancering van een 
openbare raadpleging. Deze manier van werken is voorzien in het huishoudelijk reglement van de 
CREG en wordt gewoonlijk door de CREG toegepast. 

Wat de specifieke opmerkingen van Elia betreft, vindt de CREG het nuttig de volgende zaken te 
verduidelijken: 

i. Stellen dat de CREG geen rekening houdt met de meest recente informatie, zoals Elia 
doet, is niet correct. Toen de CREG haar ontwerpbeslissing op 10 november 2016 
goedkeurde, kende ze immers de resultaten al die Elia in de eerste drie kwartalen van 
2016 had behaald voor de toekenning van deze stimulans en de raming van Elia van de 
resultaten voor heel het jaar 2016. Aan de hand van deze informatie die was opgenomen 
in het tussentijds verslag over de berekening van de prestaties met het oog op de 
toekenning van stimulansen van 31 oktober 2016 en die volgens de CREG vollediger en 
recenter zou zijn dan de informatie in het verslag van Elia van 31 augustus 2016, konden 
de conclusies van de CREG zeker niet in vraag worden gesteld. De facto zal de CREG haar 
motivering aanvullen en uitdrukkelijk verwijzen naar de inhoud van het verslag van Elia 
van 31 oktober 2016, aangevuld met enkele bijkomende berekeningen op basis van de 
meest recente gegevens. 

ii. Op basis van de gegevens waarover ze momenteel beschikt, heeft de CREG niet kunnen 
vaststellen dat een aanzienlijke nucleaire productie op de site van DOEL de 
invoercapaciteit sterk beperkt. 
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Uit de congesties die werden vastgesteld in de eerste vijf maanden van 2016 op de 
kritische elementen (“critical branches”) van het Belgische net blijkt ten eerste dat die 
zeer weinig gecorreleerd zijn met het niveau van de nucleaire productie te DOEL.  

Zoals in de onderstaande grafiek wordt getoond, blijkt uit de gegevens over de negen 
eerste maanden van 2016 ten tweede dat de correlatie tussen het niveau van de nucleaire 
productie in Doel enerzijds en de totale invoercapaciteit die op D-1 ter beschikking van de 
markt wordt gesteld voor de uren waarin België netto-invoerder is (de gebruikte indicator 
in het kader van deze stimulans) uiterst gering is. Op basis van deze gegevens stelt de 
CREG in het bijzonder vast dat het aantal uren waarin een invoer van 4500 MW mogelijk 
is wanneer de totale productie van de kernreactoren van DOEL maximaal was, in de 
zomermaanden niet noodzakelijk lager is dan in de wintermaanden. 

 

Zelfs indien men ervan uitgaat dat er een sterke correlatie zou zijn tussen de twee 
voormelde waarden - wat niet het geval is - wenst de CREG de nadruk te leggen op de 
volgende elementen die het belang van de opmerking van Elia beperken: ten eerste 
“weegt” de zomer minder door in de berekening van de stimulans dan de winter omdat 
er tijdens de zomer normaal minder uren zijn dat België netto-invoerder is en, ten tweede 
is de gemiddelde vastgestelde productie in DOEL tijdens de zomer normaal lager dan 
tijdens de winter. Deze tweede vaststelling wordt in de volgende tabel weergegeven. 
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iii. Hoewel de methode voor de berekening van de veiligheidsmarges (FRM’s) door de CWE-
regulatoren wordt goedgekeurd, benadrukt de CREG dat elke netbeheerder nog steeds 
de hoogte kan bepalen van de FRM’s die hij toepast in functie van zijn eigen risicoanalyse. 
Op basis van de eerste analyses van de CREG blijkt dat de relatieve FRM (ten opzichte van 
de Fmax voor de actieve critical branches) die Elia heeft gekozen over het algemeen 
(hoewel slechts lichtjes) hoger is dan de FRM die andere netbeheerders van de CWE-zone 
hebben gekozen. Hoewel dat geen voorwerp uitmaakte van de studie die de 
netbeheerders van de CWE-zone hebben uitgevoerd (om te voldoen aan de verzoeken 
van de position paper van de regulatoren van de CWE-zone), kan er dus worden benadrukt 
dat sommige netbeheerders gevoelig lagere FRM’s behouden.  

iv. In verband met de Dynamic Line Rating (DLR) merkt de CREG op dat Elia, vanaf december 
2016, behalve tijdens de (weinige) momenten dat de DLR-analyses aantonen dat dat niet 
wenselijk is, aan de markt reeds 5% bijkomende capaciteit zou kunnen geven voor de 
lijnen die met DLR zijn uitgerust. In haar ontwerpbeslissing en in tegenstelling tot wat Elia 
laat uitschijnen, heeft de CREG niet aangegeven dat de invoering van de DLR zou leiden 
tot een verhoging van de ter beschikking van de markt gestelde capaciteit met 300 MW: 
de CREG heeft zich beperkt tot het benadrukken van de positieve impact die de DLR voor 
2017 zou hebben. De CREG stelt vast dat Elia deze positieve impact in haar antwoord 
geenszins heeft betwist.  

v. De CREG stelt vast dat Elia in haar antwoord geenszins betwist dat een indicator tussen 
4.100 MW en 4.400 MW (cf. voorstel van Elia) een haalbare doelstelling voor 2017 is. De 
CREG brengt in herinnering dat het bedrag van de stimulans voor 2017 0 EUR bedraagt als 
de berekende indicator lager is dan of gelijk is aan 4.100 MW en 6.000.000,00 EUR 
bedraagt als de berekende indicator hoger is dan of gelijk is aan 4.700 MW. De bedragen 
van de stimulansen die overeenkomen met de tussenliggende behaalde waarden 
(cf. tussen 4.100 en 4.700 MW) worden verkregen door middel van lineaire extrapolatie. 
In feite en zelfs indien men ervan uitgaat dat een doelstelling van 4.700 MW te ambitieus 
zou zijn voor Elia, is de CREG van mening dat de doelstellingen die de CREG heeft 
voorgesteld en die zich niet beperken tot een unieke doelstelling van 4.700 MW wel 
degelijk voldoen aan de SMART-criteria die Elia heeft vermeld. 

vi. De CREG bevestigt dat de overschrijding van een maximale doelstelling die op een te laag 
niveau zou zijn vastgelegd tot gevolg zou hebben dat Elia geen enkele financiële stimulans 
zou hebben om in de laatste weken van het jaar zoveel mogelijk invoercapaciteit ter 
beschikking van de markt te stellen. Als men ervan uitgaat dat de maximale doelstelling 
slechts op 4.400 MW zou zijn vastgelegd (cf. voorstel van Elia), dat de indicator 4.500 MW 
bedraagt over de elf eerste maanden van het jaar en dat het percentage van het aantal 
invoeruren in de loop van de eerste elf maanden van het jaar gelijk is aan het percentage 
dat in de laatste maand van het jaar werd vastgesteld, dan zou Elia genoegen kunnen 
nemen met een indicator van 3.300 MW in de laatste maand van het jaar om toch te 
kunnen genieten van het maximale bedrag van de stimulans2. Aangezien het noodzakelijk 
is om over zoveel mogelijk invoercapaciteit tijdens de winterperiode te beschikken, kan 
de CREG een dergelijke vaststelling in geen geval aanvaarden. 

vii. De verduidelijking van Elia is inderdaad correct. In een voorbereidend document van 
9 april 2015 had Elia voor 2017 voorgesteld dat de maximale doelstelling die Elia zou 
toelaten het maximale bedrag van de stimulans (6.000.000,00 EUR) te krijgen als DOEL 3 
niet beschikbaar is, redelijkerwijze zou kunnen vastgelegd worden op 4.700 MW en dat 
de maximale doelstelling die zou toelaten dit bedrag van 6.000.000,00 EUR te verkrijgen 

                                                           

2 4.400 MW = 11/12 * 4.500 MW + 1/12 * 3.300 MW 
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als DOEL 3 wel beschikbaar is, redelijkerwijze zou kunnen vastgelegd worden op 
4.100 MW. De CREG stelt echter vast dat dit voorstel dat Elia op 9 april 2015 heeft 
geformuleerd zeer behoudend is. De waarde van de indicator die tijdens het eerste 
halfjaar van 2016 werd vastgesteld - met DOEL 3 operationeel! - (cfr. 4.317 MW) is veel 
hoger dan de maximale doelstelling die volgens Elia redelijkerwijze in 2016 zou kunnen 
worden bereikt (cf. 4.100 MW). Ondanks het feit dat het voorstel dat Elia op 9 april 2015 
heeft geformuleerd, zeer behoudsgezind is, is de CREG van mening dat dit voorstel van 
Elia toch toelaat de redelijkheid te testen van de maximale doelstelling die de CREG 
voorstelt voor 2017 en vastlegt op 4.700 MW. Gezien de vele (en uiteenlopende) 
incidenten in het Belgische nucleaire park de voorbije jaren vindt de CREG dat een 
onbeschikbaarheid van een capaciteit van 1.000 MW op de site van DOEL - die 
bijvoorbeeld overeenstemt met een onbeschikbaarheid van DOEL 3 - een scenario is dat 
in het kader van deze beslissing zou moeten worden overwogen. Dergelijk scenario in 
aanmerking nemen is noodzakelijk om te garanderen dat Elia een voldoende financiële 
stimulans zou hebben om zoveel mogelijk capaciteit ter beschikking van de markt te 
stellen wanneer dat a priori het meest kritische punt voor de bevoorradingszekerheid is, 
zoals het geval is bij een onbeschikbaarheid van het nucleaire park. Op basis van het 
behoudsvoorstel van Elia in haar voorbereidende document van 9 april 2015 stelt de CREG 
vast dat vanuit deze invalshoek een maximale doelstelling van 4.700 MW redelijk is. 

Tot slot heeft de CREG haar ontwerpbeslissing aangepast zodat haar motiveringen beter aansluiten bij 
de voormelde elementen. 

4. ANALYSE 

4.1. DE RESULTATEN BEKOMEN IN 2016 

Op basis van de resultaten uit het eerste halfjaar van 2016 voor de toekenning van deze stimulans die 
Elia op 30 augustus 2016 aan de CREG heeft overgemaakt, stelt de CREG vast dat de waarde van de 
indicator 4.317 MW bedraagt in de loop van het eerste halfjaar van 2016.  

De CREG stelt vast dat Elia deze hoge waarde van de indicator in het eerste halfjaar van 2016 heeft 
bekomen op een ogenblik dat: 

i. de gemiddelde beschikbaarheid van het nucleaire productiepark in DOEL eveneens zeer 
hoog was in dezelfde periode (cf. 88%); 

ii. de gehanteerde FRM-waarden op de actieve critical branches in het flow-based 
marktkoppelingsproces, volgens de eerste analyses van de CREG, globaal gezien hoger zijn 
dan die gehanteerd door de TNB’s van de naburige biedzones binnen de CWE-regio en 
daardoor de maximale importcapaciteit voor de Belgische regelzone nog hebben kunnen 
doen dalen. 

Op basis van de verkregen resultaten voor de toekenning van deze stimulans uit de drie eerste 
kwartalen van 2016 en van de raming van Elia van de resultaten die in het laatste kwartaal van 2016 
zullen worden behaald, zoals opgenomen in het tussentijds verslag over de berekening van de 
prestaties met het oog op de toekenning van stimulansen van Elia van 31 oktober 2016, legt de CREG 
de waarde van de verwachte indicator van Elia voor 2016 vast op 4.258 MW. Deze hoge recente 
waarde die Elia zelf heeft geraamd, doet geenszins afbreuk aan de voormelde analyse die enkel op het 
eerste halfjaar van 2016 is gebaseerd. 
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4.2. DE VERWACHTE EVOLUTIES VOOR 2017 

Naast een eventuele vermindering van de FRM’s verwacht de CREG voor 2017 bovendien dat de 
introductie van Dynamic Line Rating op de “critical branches” enerzijds en de inwerkingtreding van de 
versterking van de bestaande lijn tussen Doel en Zandvliet van 150 kV naar 380 kV in het kader van het 
Brabo-project anderzijds, een positieve impact zullen hebben op de maximale importmogelijkheden 
van de Belgische regelzone.  

De CREG merkt in het bijzonder op dat Elia, vanaf december 2016, aan de markt reeds 5% bijkomende 
capaciteit zal kunnen geven voor de lijnen die met DLR zijn uitgerust, behalve tijdens de (weinige) 
momenten dat de DLR-analyses aantonen dat dat niet wenselijk is. 

4.3. BIJKOMENDE OVERWEGINGEN 

4.3.1. De noodzaak om Elia een stimulans op het einde van het jaar te geven 

Daarnaast wenst de CREG dat ELIA in alle omstandigheden een financiële stimulans heeft om zoveel 
mogelijk beschikbare transmissiecapaciteit ter beschikking van de markt te stellen. Aangezien (i) de 
waarde van de indicator van 2016 zeer dicht bij de maximale referentiewaarde voor 2016 ligt 
(cf. 4.400 MW) waarboven de stimulans geplafonneerd wordt op 6 MEUR/jaar en gezien (ii) de 
verwachte evoluties voor 2017 is de CREG van mening dat er veel kans is dat Elia deze waarde van 
4.400 MW in de toekomst overschrijdt en geen financiële stimulans meer heeft om zoveel mogelijk 
capaciteit ter beschikking van de markt te stellen, in het bijzonder tijdens de laatste weken van het 
jaar. Zoals hierboven werd vermeld zou Elia, als we ervan uitgaan dat de maximale doelstelling slechts 
4.400 MW zou blijven (cf. voorstel van Elia), dat de indicator 4.500 MW over de elf eerste maanden 
van het jaar bedraagt en dat het percentage van het aantal invoeruren in de loop van de eerste elf 
maanden van het jaar gelijk is aan het percentage dat in de laatste maand van het jaar werd 
vastgesteld, genoegen kunnen nemen met een indicator van 3.300 MW in de laatste maand van het 
jaar om toch te kunnen genieten van het maximale bedrag van de stimulans3. Aangezien het 
noodzakelijk is om over zoveel mogelijk invoercapaciteit tijdens de winterperiode te beschikken om bij 
te dragen tot de bevoorradingszekerheid, kan de CREG een dergelijke vaststelling in geen geval 
aanvaarden. 

4.3.2. De noodzaak om Elia te stimuleren in geval van onbeschikbaarheid van een 
kerncentrale in Doel 

Zoals hierboven wordt vermeld, had Elia, in een voorbereidend document van 9 april 2015, voor 2017 
voorgesteld dat de maximale doelstelling die Elia zou toelaten het maximale bedrag van de stimulans 
(6.000.000,00 EUR) te krijgen als DOEL 3 niet beschikbaar is, redelijkerwijze kan vastgelegd worden op 
4.700 MW en dat de maximale doelstelling die zou toelaten dit bedrag van 6.000.000,00 EUR te krijgen 
als DOEL 3 wel beschikbaar is, redelijkerwijze kan vastgelegd worden op 4.100 MW. 

De CREG stelt vast dat dit voorstel dat Elia op 9 april 2015 heeft geformuleerd eerder behoudsgezind 
is. De waarde van de indicator die in het eerste halfjaar 2016 werd vastgesteld - toen Doel 3 
beschikbaar was - (cf. 4.317 MW) is duidelijk hoger dan de maximale doelstelling die volgens Elia 
redelijkerwijze kon worden bereikt in 2016 (cf. 4100 MW). 

                                                           

3 4.400 MW = 11/12 * 4.500 MW + 1/12 * 3.300 MW 
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Ondanks het feit dat dit voorstel dat Elia op 9 april 2015 heeft geformuleerd, zeer behoudend is, is de 
CREG van mening dat dit voorstel van Elia het toelaat de redelijkheid te testen van de maximale 
doelstelling die de CREG voorstelt voor 2017 vast te leggen (4.700 MW).  

Gezien de vele (en verscheidene) incidenten op het Belgische nucleaire park de laatste jaren vindt de 
CREG dat een onbeschikbaarheid van een capaciteit van 1.000 MW op de site van DOEL - wat 
bijvoorbeeld overeenstemt met een onbeschikbaarheid van DOEL 3 - een scenario is dat in het kader 
van deze beslissing zou moeten worden overwogen. Dit scenario in aanmerking nemen is noodzakelijk 
om te garanderen dat Elia een financiële stimulans zou hebben om zoveel mogelijk capaciteit ter 
beschikking van de markt te stellen wanneer dat a priori het belangrijkste is voor de 
bevoorradingszekerheid, zoals het geval is bij een onbeschikbaarheid van het nucleaire park.  

Op basis van het behoudend voorstel van Elia in het voorbereidende document van 9 april 2015 stelt 
de CREG vast dat vanuit deze invalshoek een maximale doelstelling van 4.700 MW redelijk is. 

4.4. CONCLUSIE 

Om voormelde redenen en ondanks het feit dat Elia in haar verslag van 30 augustus 2016 en in haar 
antwoord op de openbare raadpleging het tegenovergestelde heeft gevraagd, is de CREG van mening 
dat het voor 2017 en in vergelijking met 2016 noodzakelijk is om de referentiewaarden inzake 
invoercapaciteit die het bedrag van de aan Elia toegekende stimulans bepalen, te verhogen. 

5. BESLISSING 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 
bijzonder de artikels 12 en 23; 

Besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van de CREG van 18 december 2014 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie, in het bijzonder artikel 24, §1, 2) en §3; 

Gelet op de overeenkomst van 25 juni 2015 tussen de CREG en Elia over de modaliteiten voor de 
regulering met stimulansen voor Elia in de periode 2016-2019; 

Gelet op de analyse van Elia dd. 31 augustus 2016 die de resultaten herneemt van het eerste halfjaar 
van 2016 voor de toekenning van die stimulans, evenals een bepaling van de effecten die werden 
bereikt of worden verwacht dankzij het gebruik van de 4e dwarsregeltransformator; 

Gelet op de publieke raadpleging die de CREG organiseerde van 14 november 2016 tot en met 
5 december 2016; 

Gelet op de voorgaande analyse; 

Beslist de CREG dat het bedrag van de stimulans voor 2017 0 (nul) EUR bedraagt als de berekende 
indicator lager is dan of gelijk is aan 4.100 MW en 6.000.000,00 EUR bedraagt als de berekende 
indicator hoger is dan of gelijk is aan 4.700 MW. Het bedrag van de stimulans voor de tussenliggende 
behaalde waarden (cf. tussen 4.100 en 4.700 MW) wordt verkregen door middel van lineaire 
extrapolatie. 
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Om de referentiewaarden voor 2018 vast te leggen vraagt de CREG aan Elia om haar voor de 
toekenning van deze stimulans vóór eind augustus 2017 een analyse over te maken van de resultaten 
die in het eerste halfjaar van 2017 werden behaald. 

 

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

Als onderdeel van de “incentive regulation” werd voor de tariefperiode 2016-2019 een incentive voor Elia 
ingevoerd op de Belgische Max Import. Deze getalwaarde is een resultaat van de Day-Ahead Flow-Based 
marktkoppeling en geeft de maximaal haalbare import voor België weer voor een bepaalde dag en uur. 

Voor de berekening van de incentive wordt de gemiddelde waarde over een periode van één jaar berekend, 
hierbij enkel deze uren in rekening brengend waarbij België effectief een import-positie had na de Day-Ahead 
clearing. Voor het jaar 2016 werd het objectief vastgelegd in de vork 3800-4400 MW waarbij een bedrag tussen 
0 en 6 miljoen € behaald kan worden. 

 
BE Max Import incentive 2016 

6 M€ -4400 MW 
5 M€ -4300 MW 
4 M€ -4200 MW 
3 M€ -4100 MW 
2 M€ -4000 MW 
1 M€ -3900 MW 
0 M€ -3800 MW 

 

Het oogmerk van dit document is enerzijds een zicht geven op de resultaten voor het eerste semester van 2016 
alsook het aangeven van enkele verklarende factoren ter interpretatie van deze resultaten. Anderzijds wordt 
eveneens een korte analyse gewijd aan de waargenomen effecten van de installatie van een bijkomende 
dwarsregeltransformator (DRT) in Zandvliet. 

TIJDSLIJN OPMAAK DOSSIER 

Akkoord incentives 

Het akkoord met betrekking tot de incentives voorziet dat Elia een rapport moet indienen ten laatste tegen 
30/08/16. 

Dit rapport moet een analyse bevatten van: 

− de resultaten van het eerste semester van 2016; 
− een ‘identificatie’ van de effecten te danken aan de installatie van de 4de DRT. 

Timing 

Een eerste contact CREG-Elia vond plaats op 18 juli 2016. Hierin werd door Elia een uiteenzetting gegeven over 
zowel de resultaten van het eerste semester van 2016 als een eerste analyse van de effecten van de installatie 
van de bijkomende DRT in combinatie met de productiesituatie te Doel. 

De bedoeling was om een eerste feedback te krijgen vòòr de formele indiening om het rapport te kunnen 
aanpassen aan de verwachtingen. 
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2 MANAGEMENT SUMMARY 

Tot en met eind juni werd een gemiddelde Belgische Max Import van 4317 MW1 bereikt. Deze gemiddelde 
waarde nam nog verder af tot 4271 MW in de maand juli, waarin slechts een maandgemiddelde van 3962 MW 
behaald werd. Dit is onder meer te wijten aan de volledige beschikbaarheid van de productie op de site van 
Doel in combinatie met gereduceerde fysische capaciteiten van de verbindingen in vergelijking met de 
winterperiode door de hogere omgevingstemperaturen. 

Elia stelt dan ook vast dat het behalen van de huidige target van 4400 MW om vele redenen niet meer in lijn is 
met de huidige toestand van het net en productiepark, en dit in overeenstemming met vroegere 
communicaties van Elia hierover: 

− Sinds de indienstname van de 2 dwarsregeltransformatoren in Zandvliet (in parallel) in combinatie met 
volledige (3 GW) productie in Doel stelt Elia (zoals aangekondigd in het Federaal Ontwikkelingsplan en 
de studie adequacy en flexibiliteit 2017-2027) een significante verlaging van de Max Import vast. De as 
Doel-Mercator is sterk beperkend. 

− Het effect van snijdingen (noodzakelijk voor onderhoud en investeringsprojecten) heeft een zichtbaar 
negatieve invloed op de Max Import; 

− Het vergroten van de Max Import is in tegenspraak met het optimaliseren van de Social Welfare in 
periodes waar Max Import scenario’s weinig realistisch zijn; 

− In de huidige context zijn de Power Shifts die nodig zijn om een Max Import te bereiken vaak 
onrealistisch, hetgeen tot beperkingen leidt die totaal niet meer representatief zijn; 

− Ook buitenlandse Critical Branches (waarop Elia geen rechtstreekse invloed heeft) beperken de 
Belgische Max Import; 

− Een verlaging van langetermijncapaciteiten op CWE grenzen (niet enkel BE-NL en/of BE-FR) kan een 
zeer negatieve invloed hebben op de Belgische Max Import; 

Voor geen enkele van bovenstaande parameters kan op korte termijn een positief effect verwacht worden (wel 
in tegendeel, cfr. 3 GW productie in Doel) dat een verhoging van de targets zou kunnen motiveren voor 2017-
2019. Tevens mag de sterk gewijzigde context niet uit het oog verloren worden; het optimaliseren van een 
Belgische Max Import is lang niet altijd in het belang van de Belgische consument (zeker niet buiten de 
winterperiode), noch van de gehele day-ahead marktgekoppelde regio. 

  

                                                                 

1 Voor deze getalwaarde werden zoals voorzien voor het incentive enkel de uren in rekening gebracht waarin 
België – na de Day-Ahead marktkoppeling – globaal gezien importeerde. 
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3 HISTORIEK 

Het doel van dit hoofdstuk is om een overzicht te geven van de communicaties betreffende de importcapaciteit 
voor België die Elia in het verleden ten aanzien van de CREG en de buitenwereld heeft gegeven. Specifieke 
aandacht hierbij zal gemaakt worden betreffende het onderscheid tussen communicaties over de fysieke 
versus communicaties over de commerciële capaciteiten. Enkel de meest recente communicaties zijn in dit 
overzicht opgenomen. 

3.1 ADEQUACY EN FLEXIBILITEITSSTUDIE 2017-2027 

In de adequacy en flexibiliteitsstudie 2017-2027 van Elia (dd. April 2016) wordt de huidige waarde van 
4500 MW bevestigd als zijnde de maximale importcapaciteit (§4.3.1). De volgende tijdshorizon betreft 2021, 
wanneer in deze studie een verhoging van deze capaciteit tot 6500 MW wordt aangegeven.  
Deze verhoging is gekoppeld aan de voltooiing van de bouw van de interconnectie met Duitsland (ALEGrO, 
1000 MW), de bouw van de interconnectie met Groot-Brittannië (NEMO, 1000 MW) en het project met 
Luxemburg. De voltooiing van ALEGrO en NEMO is momenteel slechts voorzien in 2019/2020, wat maakt dat dit 
voor het huidige incentive nauwelijks impact zal hebben. 

Ook in deze studie wordt in de sensitiviteitsanalyse de link gemaakt met de nucleaire productie. In paragraaf 
4.2 wordt duidelijk uitgelegd dat de beschikbaarheid van alle nucleaire eenheden in Doel de 
importmogelijkheden via de noordgrens beperkt. De vermelde verhoging van 1000 MW kan enkel worden 
gevrijwaard als de tweede en de derde fase van het BRABO-project, bijkomend aan de eerste fase, worden 
gerealiseerd. 

3.2 FEDERAAL ONTWIKKELINGSPLAN 2015-2025 

Ook in het Federaal Ontwikkelingsplan 2015-2025 (dd. 18/09/2015) wordt een beschrijving gegeven van de 
maximale simultane ex-ante importcapaciteit die vanuit het Belgische net aan de markt ter beschikking kan 
worden gesteld bij normale netexploitatie-omstandigheden, d.w.z. geen geplande of onvoorziene niet-
beschikbaarheden van de netwerkinfrastructuur (zowel in België als in de buurlanden), en zonder voorafgaande 
kennis van de energiestromen. 

In deze studie wordt een waarde tussen 3500 MW en 4500 MW naar voor geschoven, behalve in uitzonderlijke 
wintersituaties. 

In het ontwikkelingsplan worden ook de randvoorwaarden voor het behalen van deze waarden meer in detail 
besproken. De belangrijkste zijn: 

− De vooropgestelde toename in een eerste stap is enkel geldig is bij scenario’s met maximaal 2 GW 
productie op de site van Doel. In het desbetreffende geval dat een scenario met meer dan 2 GW 
productie op de site van Doel zich zou voordoen, dient het BRABO-project in zijn geheel (inclusief 
fasen 2 & 3) te worden uitgevoerd om de beoogde toename mogelijk te maken. Ondertussen is deze 
randvoorwaarde werkelijkheid geworden; 

− Bij een toename van het maximale importniveau boven 4500 MW is een investering in specifieke 
regelmiddelen vereist om de spanning in de regio’s Brussel en Henegouwen te ondersteunen. De 
installatie van twee condensatorbatterijen van 75 MVAR in de regio Henegouwen zal deze 
spanningsondersteuning voorzien bij dergelijke niveaus van import. Deze condensatorbatterijen 
zouden volgens de huidige planning beide operationeel moeten zijn vòòr eind 2016. 
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Wat betreft de eerste randvoorwaarde heeft Elia in de nota met betrekking tot het antwoord van Elia op de 
vraag van de CREG van 28 januari betreffende de “actualisering van het Brabo-project”, rekening gehouden 
met de terugkomst van Doel 3 en deze gewijzigde realiteit bevestigd.2  

Anderzijds vermeldt het Federaal Ontwikkelingsplan dat de importcapaciteit In uitzonderlijke wintersituaties, 
gekenmerkt door een koudegolf in combinatie met weinig zon, waarbij zowel België als Frankrijk zich in een 
sterke importpositie bevinden, neerwaarts zal moeten worden herzien.  

3.3 BEVOORRADINGSZEKERHEIDSSTUDIE VOOR BELGIË 

Zowel in de adequacy en flexibiliteitsstudie 2017-2027 als in het Federaal Ontwikkelingsplan wordt ook 
verwezen naar de methodiek die gebruikt wordt in de evaluatie van het volume van de strategische reserves 
(cfr. de studie “BEVOORRADINGSZEKERHEIDSSTUDIE VOOR BELGIË - Nood aan strategische reserve voor de 
winter 2016-17” dd. 15/11/15). 

In deze laatste studie wordt dieper ingegaan op het onderscheid tussen de technische, de beschikbare en de 
maximale importcapaciteit. Waar de technische capaciteit uitgaat van de fysieke karakteristieken van de 
netelementen houdt de beschikbare capaciteit rekening met een bedrijfsveilige toestand (N-1) van het net in 
zijn reële uitbatingstoestand. De internationale afspraken vereisen dat op elk ogenblik aan dit N-1 criterium 
wordt voldaan, ook bij onderhouds- of herstellingswerken op een netelement. Alle capaciteit kan daarom niet 
op voorhand vrijgegeven worden. De maximale importcapaciteit is de capaciteit die kan ingevoerd worden naar 
België bij volledige beschikbaarheid van het net en zonder rekening te houden met de marktsituatie buiten 
België. Deze capaciteit hangt af van de beschikbare middelen in België voor spanningsregeling, 
kortsluitvermogen en inertie die doorgaans geleverd wordt door de binnenlandse productie. Bij hoge import 
moet er steeds over gewaakt worden dat deze middelen nog voldoende aanwezig zijn. 

In paragraaf 3.4.1 van deze studie wordt de waarde van 4500 MW als zijnde de maximale importcapaciteit 
bevestigd onder dezelfde randvoorwaarden van de voorgaande vermelde studies. 

Een belangrijke kanttekening bij deze waarden, die steeds gebaseerd zijn op een NTC benadering, moet 
gemaakt worden door de lancering van de CWE DA Flow Based Market Coupling. In de Flow Based parameters 
wordt deze waarde van 4500 MW in het model geïntroduceerd als de waarde van de zogenaamde “External 
Constraint”. De studie strategische reserves legt op pagina 57 verder uit dat het Flow Based referentiedomein 
toelaat aan België om 4500 MW te importeren indien Frankrijk energie kan exporteren naar de andere landen 
van de CWE-zone.  

                                                                 

2 “Elia houdt reeds geruime tijd rekening met de veranderingen in het nucleaire uitstapscenario en heeft zowel 
in het Federaal Ontwikkelingsplan als in de specifieke rapporteringen rond interconnectiecapaciteit steeds 
aangegeven dat de verhoging van de interconnectiecapaciteit met 1000 MW bij aanwezigheid van het volledige 
nucleaire productiepark in Doel niet mogelijk is zonder de realisatie van Brabo 3. De aanwezige 
transportcapaciteit tussen Doel en Mercator/Horta is hierbij beperkend.” 
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4 ANALYSE VAN DE MAX IMPORT RESULTATEN JANUARI – JUNI 2016 

Over het eerste semester van 2016 (januari tot en met juni) werd gemiddeld gezien een Max Import van 
4326 MW bereikt wanneer alle uren in rekening gebracht worden, en een gemiddelde van 4317 MW enkel over 
de importerende uren. 

Figuur 2 geeft een gedetailleerde weergave uur per uur van de bereikte Max Import. Op te merken valt dat er 
in de maanden januari-februari-maart quasi geen impacterende snijdingen op het Elia net ingepland werden 
om de Max Import maximaal te kunnen vrijwaren. Desalniettemin vallen er toch regelmatig beperkingen van de 
Max Import lager dan de External Constraint op te merken. Zoals later in het document verklaard zal worden 
vallen deze beperkingen grotendeels samen met dagen waarop er een grote verschuiving ten opzichte van de 
referentie-programma’s nodig was om de Max Import te bereiken. 

In de maanden april-mei-juni echter vonden er een groot aantal snijdingen op het Elia-net plaats om de 
geplande onderhouds- en infrastructuurwerken te kunnen realiseren. Zoals uit Figuur 1 opgemerkt kan worden 
heeft dit een duidelijke weerslag op de Max Import. Ter vergelijking werden op deze figuur ook de resultaten 
voor juli toegevoegd, waarbij men nog een bijkomende impact kan opmerken van enerzijds de gereduceerde 
fysische capaciteit van de verbindingen als gevolg van hogere omgevingstemperaturen en anderzijds de 
volledige beschikbaarheid van productie op de site van Doel. 

Daarenboven wordt ook het percentage van de uren weergegeven waarbij de finale Day-Ahead netto positie 
van België importerend was. Naast een weinig representatieve maand januari (ca. 50%) fluctueert deze 
representativiteit rond de 70% in de maanden februari tot april. De maanden mei en juni worden gekenmerkt 
door een zeer hoog percentage uren waarin er een (zij het beperkte) import werd waargenomen. 

 

Figuur 1: Max Import en representativiteit: overzicht per maand 
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Figuur 2: overzicht Max Import per uur 
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4.1 OVERZICHT IMPACTERENDE SNIJDINGEN 

In deze paragraaf wordt per maand een overzicht van de snijdingen gegeven die mogelijk een significante 
impact op het Flow Based-domein bij Max Import kunnen hebben. Zoals aangegeven kunnen we de eerste drie 
maanden van 2016 beschouwen als een quasi volledig net voor wat de Max Import betreft: er zijn geen 
snijdingen met een significante impact op de Max Import. In het tweede trimester daarentegen vonden een 
aantal zeer impacterende snijdingen plaats met als gevolg belangrijke reducties van de Max Import. Telkens 
wordt ook een zeer ruwe inschatting gegeven van de impact op de Max Import door de gemiddelde 
gerealiseerde Max Import tijdens de snijdingen te vergelijken met de globale gemiddelde Max Import tijdens de 
eerste drie maanden van het jaar. 

4.1.1 JANUARI 

 

− Geen snijdingen met belangrijke impact op Max Import. 

4.1.2 FEBRUARI 

 

− Geen snijdingen met belangrijke impact op Max Import. 
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4.1.3 MAART 

 

− Snijding 380.11 Van Eyck – Gramme: beperkte impact op Max Import; 
− Snijding //B Doel : beperkte impact op Max Import. 

4.1.4 APRIL 

 

− Snijding 380.11 Van Eyck – Gramme: beperkte impact op Max Import; 
− Snijding 380.73 Doel – Horta): impact op Max Import  

(Max Import gemiddeld 4290 MW – 120 MW reductie); 
− Snijding 380.74 Mercator – Horta): impact op Max Import  

(Max Import gemiddeld 4356 MW – 50 MW reductie); 
− Snijding 380.79 Avelgem – Mastaing: sterke impact op Max Import  

(Max Import gemiddeld 3825 MW – 580 MW reductie); 
− Snijding 380.19 Achène – Lonny: sterke impact op max import  

(Max Import gemiddeld 4090 MW – 316 MW reductie). 
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4.1.5 MEI 

 

− Snijding 380.10 Achêne – Gramme: impact op Max Import  
(Max Import gemiddeld 4318 MW – 88 MW reductie); 

− Snijding beide DRT’s van Zandvliet in combinatie met beide grenslijnen op de noordgrens: sterke 
impact op Max Import (Max Import gemiddeld 3976 MW – 430 MW reductie); 

− Snijding 380.56 Champion – Courcelles: impact op Max Import 
(Max Import gemiddeld 4160 MW – 246 MW reductie). 

4.1.6 JUNI 

 

− Snijding beide DRT’s van Zandvliet in combinatie met beide grenslijnen op de noordgrens: sterke 
impact op Max Import. 
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4.2 IMPACT SNIJDINGEN OP MAX IMPORT 

Figuur 3 geeft de monotone curve van de bereikte Max Import weer voor trimester 1 respectievelijk 
trimester 2. Zoals hierboven aangehaald kan trimester 1 beschouwd worden als volledig net voor wat betreft 
de Max Import; er werden geen sterk impacterende snijdingen op het 380 kV net gepland om de 
importcapaciteiten tijdens de winterperiode maximaal te vrijwaren. 

Om de investeringsportefeuille te realiseren vonden echter vanaf april belangrijke snijdingen in het Belgische 
380kV netwerk plaats. Een aantal hiervan hebben een belangrijke invloed op de Max Import zoals reeds 
aangegeven in het detailoverzicht van de snijdingen. Dit is eveneens duidelijk merkbaar in onderstaande figuur. 

In het eerste trimester werd een gemiddelde Max Import bereikt van:  

− alle uren: 4406 MW; 
− enkel importerende uren: 4434 MW. 

Belangrijk om op te merken is dat niet enkel een verschil qua snijdingen meespeelt, maar dat ook de beperking 
van de fysische capaciteit van de Critical Branches onder invloed van hogere omgevingstemperaturen een 
significante impact op de Max Import heeft. 

 

Figuur 3: monotone curve van de Belgische Max Import 

4.3 LIKELY CORNERS VERSUS MAX IMPORT 

De Flow Based methode zal tijdens de kwalificatie-fase de uitwisselingscapaciteiten optimaliseren in de 
waarschijnlijke marktrichtingen. De huidige methode staat niet toe alle marktrichtingen tegelijk te 
optimaliseren en het is dus vaak niet mogelijk om de Belgische Max Import te optimaliseren indien dit geen 
waarschijnlijke marktrichting is. 

Overigens zou het optimaliseren van de Belgische Max Import als gevolg hebben dat de waarschijnlijke 
marktrichtingen niet of slecht geoptimaliseerd worden, wat schadelijk kan zijn voor de marktwerking (social 
welfare) in West-Europa. 

Figuur 4 geeft de procentuele verdeling van de corners weer waarin de markt zich uiteindelijk bevond na de 
Day-Ahead clearing. Hieruit valt op te merken dat vooral corners 4, 6 en 7 ingenomen werden, en in mindere 
mate ook corners 5 en 1.  
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Figuur 5 toont de procentuele verdeling van de corners waarin de Belgische Max Import gerealiseerd kon 
worden. Deze verdeling bestaat bijna uitsluitend uit corners 6, 12 en 16. Globaal genomen vielen de 
marktcorner en de Max Import corner slechts in ca. 8.7% van de uren samen. In het laatste trimester van 2015 
was dit daarentegen nog bijna 20% van de uren het geval. 

 

Figuur 4: Procentuele verdeling van de reële corner waarin de markt zich bevond na de Day-Ahead clearing 

 

Figuur 5: Procentuele verdeling van de corner waarin de Max Import voor België gerealiseerd werd 
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Figuur 6: Overzicht van de gedefinieerde corners voor CWE 

De conclusie van voorgaande vaststellingen is dat in de praktijk het kwalificatieproces tot doel heeft om op een 
gecoördineerde manier het Flow-Based domein te optimaliseren om tot een maximale globale social welfare te 
komen. Hiertoe wordt deze optimalisatie gericht op de corners die voor de markt het meest waarschijnlijk 
geacht worden. Sinds begin 2016 blijkt dat de Max Import corner en de market corners slechts zelden 
overeenkomen. Dit betekent dat het vergroten van de Belgische Max Import in tegenspraak is met het 
optimaliseren van social welfare in periodes waar Max Import scenario’s niet realistisch zijn. 

4.4 REFERENTIEPROGRAMMA VERSUS MAX IMPORT 

Een tweede problematiek die enigszins gelinkt is aan de voorgaande is het feit dat om de Max Import voor 
België te bereiken vaak een zeer grote verschuiving ten opzichte van het referentieprogramma nodig is. Dit 
fenomeen kan vooral opgemerkt worden sinds de sterke afname van de reële importniveaus ten gevolge van 
de terugkeer van het volledige nucleaire park. 

By design is de Flow Based methodiek een lineaire representatie van een niet-lineaire realiteit. Hoe verder men 
van het refentiepunt verwijderd is, hoe minder representatief de resultaten daarom worden. 

Ter illustratie hiervan toont Figuur 7 één van deze problematieken, namelijk het effect van een lineaire GSK. 
Het gebeurt vaak dat, zelfs met alle regelbare Belgische productie op minimum, de Max Import niet 
gerealiseerd kan worden. In dergelijk geval is deze Belgische Max Import eenvoudigweg onmogelijk omdat dit 
een productieprogramma zou vereisen, lager dan wat minimaal mogelijk is gebruik makend van de marge op de 
Belgische regelbare eenheden. Dit leidt tot een onrealistisch gebruik van de GSK en dus onrealistische stromen 
en beperkingen in het net. 
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Figuur 7: effect van de lineaire GSK bij grote power shifts 

Een aantal van de Max Import beperkingen die in de eerste maanden van 2016 optraden waren aan zulke 
oorzaken te wijten. Als gevolg hiervan zijn er enkele aanpassingen gebeurd om deze problematiek tegen te 
gaan; echter de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt aangezien elke negatieve impact bij markt-relevante netto 
posities vermeden dient te worden. 

Figuur 8 geeft aan dat de Day-Ahead markt in het eerste semester van 2016 cleart met importniveaus lager dan 
1000 MW in 59% van de uren, en lager dan 2000 MW in 92% van de uren, terwijl dit in 2015 nog respectievelijk 
17% en 73% was. Dit maakt dat de nodige power shift naar bijvoorbeeld de External Constraint van 4500 MW 
groot tot zeer groot geworden is. 

 

Figuur 8: monotone curve van de Belgische Day-Ahead netto positie voor 2015 en de eerste helft van 2016 
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Figuur 9 toont het verband tussen een beperkte Max Import en het referentieprogramma gebruikt voor de 
betreffende business day. Hierop is duidelijk te merken dat voor het eerste kwartaal (wanneer er quasi heel de 
periode een volledig beschikbaar Belgisch net was) de beperkingen van de Max Import vaker voorkomen 
naarmate de power shift vergroot. Voor het tweede kwartaal is dit verband minder duidelijk zichtbaar, vooral 
door het effect van de vele snijdingen. 

 

Figuur 9: Frequentie van gelimiteerde Belgische Max Import versus het gebruikte referentieprogramma (enkel trimester 1) 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat door de sinds dit jaar opnieuw gewijzigde samenstelling van het 
Belgische productiepark de reële importniveaus in België sterk gedaald zijn, en in sommige gevallen zelfs zijn 
omgeslagen naar exports. In de huidige context betekent dit dat de power shifts die nodig zijn om een 
maximale import te bereiken vaak onrealistisch zijn, hetgeen tot beperkingen leidt die totaal niet meer 
representatief zijn. 

4.5 BEPERKENDE NETELEMENTEN BUITEN BELGIË 

De Max Import wordt steeds door 3 Critical Branches begrensd (als de Belgische External Constraint niet bereikt 
wordt). Eénzelfde Critical Branch kan bij meerdere Critical Outages (“N-1’s”) beperkend zijn, en dus meermaals 
voorkomen als begrenzend voor één bepaald uur. 

Figuur 10 geeft weer in hoeveel procent van de uren een bepaalde buitenlandse Critical Branch beperkend was 
voor de Belgische Max Import3. De uren waarin de Belgische External Constraint bereikt werd zijn uitgesloten 
aangezien in die gevallen geen unieke combinatie van 3 beperkende Critical Branches bepaald kan worden. De 
getoonde grafiek bevat enkel de resultaten voor het eerste trimester (volledig net). In totaal over alle uren 
heen is meer dan één derde van de limiterende Critical Branches een element buiten België. Dit is een 
belangrijke vaststelling aangezien Elia weinig tot geen mogelijkheden heeft om deze beperkingen op te heffen, 
en deze dus een strikte bovengrens op de Belgische Max Import kunnen vormen. 

                                                                 

3 Aangezien er per uur 3 Critical Branches het Flow-Based domein limiteren in het punt waar de Max Import het 
grootst is, sommeren de percentages in totaal tot 300%. 
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VERTROUWELIJK 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: fractie van het totaal aantal uren dat een bepaalde buitenlandse Critical Branch limiterend is voor de Belgische Max Import 

4.6 LTA INCLUSIES 

Het principe van LTA inclusies zorgt ervoor dat de langetermijnallocaties altijd binnen het finale Flow Based 
domein vallen. Dit heeft een positieve impact op het domein, maar dit betekent ook dat indien 
langetermijncapaciteiten op grenzen buiten België verlaagd zou worden, dit een significante impact op zowel 
het Flow Based domein in het algemeen als op de Belgische Max Import kan en zal hebben. 

Figuur 11 geeft het procentuele aantal uren weer waarbij LTA inclusies plaatsvonden op limiterende Critical 
Branches. Hierbij werden enkel uren weerhouden waarbij de Belgische External Constraint niet bereikt werd, 
aangezien bij bereiken van deze External Constraint de drie limiterende Critical Branches niet steeds uniek 
bepaald kunnen worden. 

In 31% van de uren waarin de Belgische External Constraint niet bereikt werd, werd de Belgische Max Import 
bepaald door minstens één buitenlandse Critical Branch waarop een LTA inclusie plaatsvond. Deze uren zijn 
potentieel blootgesteld aan een beperking van LTA’s op niet-Belgische grenzen met als gevolg een limitering 
van de Belgische Max Import. 

Een verlaging van langetermijncapaciteiten op CWE grenzen (niet enkel BE-NL en/of BE-FR) kan dus een zeer 
negatieve invloed hebben op de Belgische Max Import. 
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Figuur 11: percentage uren waarbij LTA inclusie op limiterende Critical Branches heeft plaatsgevonden 

Figuur 12 toont de evolutie in de tijd sinds de go-live van de Flow Based marktkoppeling van het aantal LTA 
inclusies op Critical Branches voor waarschijnlijke marktrichtingen (zogenaamde “Likely Corners”). Hierbij is 
duidelijk een stijgende trend op te merken, vooral tijdens de wintermaanden. Dit toont nogmaals het belang 
aan van LTA inclusies en de mogelijk sterke impact op de Belgische Max Import mochten deze 
langetermijncapaciteiten in de toekomst verlaagd worden op buitenlandse grenzen. 

 

Figuur 12: evolutie in de tijd van het aantal LTA inclusies voor waarschijnlijke marktrichtingen 
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5 IMPACT INSTALLATIE 4DE DWARSREGELTRANFORMATOR TE ZANDVLIET 

5.1 2015: INDIENSTNAME 4DE DWARSREGELTRANSFORMATOR EN SCHAKELING IN 
SERIE 

Op 30 oktober 2015 werd een tweede DRT in Zandvliet, de vierde in totaal op de Belgische noordgrens, in 
dienst genomen. Voor deze indienstname werd op 22 augustus de reeds geïnstalleerde DRT te Zandvliet uit 
dienst genomen. In de tussenliggende periode werd een directe doorverbinding (een zogenaamde “bypass”) 
gerealiseerd tussen de interconnectielijnen met Nederland vanuit Borssele en Geertruidenberg en de Belgische 
hoogspanningsstations van Zandvliet-Doel zonder de regelmogelijkheden van een DRT. 
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Figuren 13, 14 en 154 tonen de impact van deze topologieën op de Belgische Max Import. In de periode vòòr de 
tijdelijke uitdienstname van de bestaande DRT te Zandvliet bedroeg de gemiddelde Max Import 4360 MW. 
Deze werd in de periode waarin de bypass actief was sterk gereduceerd tot 3856 MW. Ook in de real-time 
netuitbating was dit een moeilijke periode wegens het ontbreken van regelmogelijkheden aan de westkant van 
de grens België-Nederland. Na indienstname van de nieuwe DRT, die in serie geschakeld werd met de 
bestaande DRT, bereikte de Max Import tot eind 2015 terug een gemiddelde waarde van 4401 MW. Het licht 
positieve effect op de Max Import was mede te danken aan de verhoogde impedantie van de westelijke 
corridor van de noordgrens door de serieschakeling van beide DRT’s. 

 

Figuur 13: Belgische Max Import met beschikbaarheid van één DRT te Zandvliet 

 

Figuur 14: Belgische Max Import zonder DRT te Zandvliet (bypass actief) 

 

Figuur 15: Belgische Max Import met beschikbaarheid van twee DRT’s te Zandvliet, geschakeld in serie 

                                                                 

4 Op elke figuur geeft de rode streeplijn voor de betreffende periode de gemiddelde Belgische Max Import 
weer.  
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Figuur 16 toont de evolutie van de Critical Branches die beperkend waren voor de Belgische Max Import voor, 
tijdens en na de installatie van de vierde DRT5. 

Er valt op te merken dat tijdens de onbeschikbaarheid van beide DRT’s de verbinding Doel-Zandvliet sterk 
beperkend werd. Dit is te verklaren door het gebrek aan regelmogelijkheden voor de westelijke corridor van de 
Belgische noordgrens. Met de twee DRT’s in serie is een duidelijke terugval van het percentage van de tijd dat 
de DRT’s in Zandvliet beperkend zijn voor de Max Import (van 54% naar 32%) op te merken. Ook Doel-Mercator 
verdwijnt als limiterend element, mede dankzij de hogere impedantie van de serieschakeling van DRT’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTROUWELIJK 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

5 De uren waarop de External Constraint voor België bereikt werd, werden uitgesloten aangezien voor deze 
uren geen unieke combinatie van beperkende Critical Branches bepaald kan worden. 
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Figuur 16: Overzicht van de beperkende Critical Branches voor de Belgische Max Import voor, tijdens en na de installatie van de 4de DRT 

5.1 2016: PARALLELSCHAKELING DRT’S ZANDVLIET EN VOLLEDIGE PRODUCTIE 
DOEL 

Tussen 13 mei en 10 juni 2016 werden zowel beide dwarsregeltransformatoren te Zandvliet als de 
interconnecties met Nederland tussen Zandvliet, Borssele en Geertruidenberg buiten dienst genomen om de 
uiteindelijke topologie te Zandvliet te realiseren met een parallelschakeling van de twee DRT’s. 
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Figuren 17, 18 en 196 tonen de impact op de Belgische Max Import. In de periode vòòr de onbeschikbaarheid 
van de westelijke corridor van de grenslijnen België-Nederland bedroeg de gemiddelde Max Import 4406 MW 
in de winterperiode waarin er geen belangrijke infrastructuurwerken gepland werden, en 4329 MW in de 
periode na de winter.  

Ten gevolge van de gelijktijdige onbeschikbaarheid van de interconnecties tussen Zandvliet en Borssele 
respectievelijk Geertruidenberg werd de Max Import sterk gereduceerd tot gemiddeld 4089 MW. Na 
indienstname van de finale topologie te Zandvliet, met de DRT’s in parallel geschakeld, bereikte de Max Import 
terug een gemiddelde van 4300 MW.  

Echter de terugkeer van de volledige productie op de site van Doel (rode lijn op de grafiek) veroorzaakte 
opnieuw een significante terugval van de Belgische Max Import vanaf 20 juni. In de periode tot eind juli werd 
nog slechts een gemiddelde bereikt van 4042 MW. 

 

Figuur 17: Belgische Max Import met beschikbaarheid van twee DRT’s te Zandvliet, geschakeld in serie 

 

Figuur 18: Belgische Max Import tijdens volledige onbeschikbaarheid westelijke corridor interconnectie België-Nederland 

 

Figuur 19: Belgische Max Import en productie te Doel met beschikbaarheid van twee DRT’s te Zandvliet, geschakeld in parallel 

                                                                 

6 Op elke figuur geeft de rode streeplijn voor de betreffende periode de gemiddelde Belgische Max Import 
weer. 
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Figuur 20 toont de evolutie van de Critical Branches die beperkend waren voor de Belgische Max Import in 
relatie tot de beschikbare productiecapaciteit op de site van Doel7. 

Er valt op te merken dat vanaf de beschikbaarheid van het volledige productiepark op de site van Doel de 
verbinding Doel-Mercator sterk beperkend werd (van 1% naar 84%). Zoals aangekondigd door Elia in het 
Federaal Ontwikkelingsplan en in de studie adequacy en flexibiliteit is in deze context de volledige realisatie van 
het project Brabo noodzakelijk om de beoogde capaciteitstoename te verwezenlijken. Opgemerkt dient te 
worden dat het negatief effect van de productie in Doel in de zomermaanden nog versterkt wordt door de 
gereduceerde fysische transportcapaciteit op de lijnen ten gevolge van de hogere omgevingstemperaturen. 

 

 

VERTROUWELIJK 

 

 

 

 

 

Figuur 20: Overzicht van de beperkende Critical Branches bij enerzijds onvolledige en anderzijds volledige productie op de site van Doel 

  

                                                                 

7 De uren waarop de External Constraint voor België bereikt werd, werden uitgesloten aangezien voor deze 
uren geen unieke combinatie van beperkende Critical Branches bepaald kan worden. 
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6 BESLUIT 

Elia stelt vast dat het behalen van de huidige Belgische Max Import target van 4400 MW om vele redenen niet 
meer in lijn is met de huidige toestand van het net en productiepark, en dit in overeenstemming met vroegere 
communicaties van Elia hierover: 

− Sinds de indienstname van 2 dwarsregeltransformatoren in Zandvliet (in parallel), in combinatie met 
volledige (3 GW) productie in Doel stelt Elia (zoals aangekondigd in het Federaal Ontwikkelingsplan en 
de studie adequacy en flexibiliteit 2017-2027) een significante verlaging van de Max Import vast. De as 
Doel-Mercator is sterk beperkend. 

− Het effect van snijdingen (noodzakelijk voor onderhoud en investeringsprojecten) heeft een zichtbaar 
negatieve invloed op de Max Import; 

− Het vergroten van de Max Import is in tegenspraak met het optimaliseren van Social Welfare in 
periodes waar Max Import scenario’s niet realistisch zijn; 

− In de huidige context zijn de Power Shifts die nodig zijn om een Max Import te bereiken vaak 
onrealistisch, hetgeen tot beperkingen leidt die totaal niet meer representatief zijn; 

− Ook buitenlandse Critical Branches (waarop Elia geen rechtstreekse invloed heeft) beperken de 
Belgische Max Import; 

− Een verlaging van langetermijncapaciteiten op CWE grenzen (niet enkel BE-NL en/of BE-FR) kan een 
zeer negatieve invloed hebben op de Belgische Max Import; 

Voor geen enkele van bovenstaande parameters kan op korte termijn een positief effect verwacht worden (wel 
in tegendeel, cfr. 3 GW productie in Doel) die een verhoging van de targets zou kunnen motiveren voor 2017-
2019. Tevens mag de sterk gewijzigde context niet uit het oog verloren worden; het optimaliseren van een Max 
Import is lang niet altijd in het belang van de Belgische consumenten (zeker niet buiten de winterperiode), noch 
van de gehele day-ahead marktgekoppelde regio. 
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05/12/16 Reactie Elia op de CREG ontwerpbeslissing (B)161110-CDC-658E/39 2/5 

 

INTRODUCTIE 

Elia maakt graag gebruik van de mogelijkheid die zich inschrijft in artikel 23 § 2 bis van de 
Elektriciteitswet om opmerkingen op de ontwerpbeslissing van de CREG te maken, 
overeenkomstig de regels zoals uitgewerkt in hoofdstuk 4 van het huishoudelijk reglement 
van de CREG. Elia is wel verwonderd dat zij - als indienende partij en voornaamste 
betrokkene- niet conform de wetgeving en gewoonte formeel op de hoogte werd gebracht 
van de ontwerpbeslissing en de start van de consultatie.  

Met deze nota wil Elia haar opmerkingen op de ontwerpbeslissing (B)161110-CDC-
658E/39 over de doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de 
stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1,2) en §3 van de 
tariefmethodologie, aan de CREG overmaken.  

Algemeen stelt Elia vast dat in de voornoemde ontwerpbeslissing weinig tot geen rekening 
werd gehouden met de uitgebreide analyses die Elia heeft verschaft in haar nota “Max 
import incentive – rapport 1ste semester 2016”, zoals toegevoegd aan deze 
ontwerpbeslissing. Deze analyse toont aan dat een verhoging van deze waarde niet kan 
worden gemotiveerd voor 2017-2019. Elia is van mening dat de ontwerpbeslissing van de 
CREG de nodige argumentatie en factuele onderbouwing ontbeert voor het bepalen van de 
waarde van 4700 MW (voor het behalen van de maximale incentive) die afwijkt van de 
vraag van Elia om deze waarde te behouden op de huidige 4400 MW.  

Eveneens wil Elia benadrukken dat zij niet begrijpt dat de CREG stelt dat de waarde van 
4700 MW door Elia zelf naar voor werd geschoven, zonder vermelding van de 
voorwaarden die gepaard gingen met deze waarde. Deze voorwaarden werden duidelijk 
opgenomen in het voorbereidend document van 9 april 2015 - zoals door de CREG 
vermeld in deze ontwerpbeslissing - en werden door Elia bijkomend nogmaals aan de 
CREG toegelicht tijdens de overlegvergadering van 24 oktober jongstleden. Uiteraard kan 
er enkel naar een waarde worden gerefereerd met inachtname van alle informatie en 
voorwaarden die betrekking hebben op deze waarde. Concreet wil dit zeggen dat 
aangezien de voorwaarden voor deze waarde momenteel niet vervuld zijn, conform de 
informatie van Elia van vorig jaar enkel een waarde van 4100 MW kan worden weerhouden 
als zijnde een waarde die Elia zelf naar voor heeft geschoven (voor het behalen van de 
maximale incentive).  

Aangezien de paragrafen in de ontwerpbeslissing niet werden genummerd worden de 
betrokken paragrafen in onderstaande tekst voor de duidelijkheid hernomen. 

Opmerkingen op de ontwerpbeslissing van de CREG 

CREG: “Op basis van de analyse van de resultaten uit het eerste halfjaar van 2016 voor de 
toekenning van deze stimulans die Elia op 30 augustus 2016 aan de CREG heeft overgemaakt, stelt 
de CREG vast dat de waarde van de indicator 4.317 MW bedraagt in de loop van het eerste halfjaar 
van 2016.” 
 
Elia stelt vast dat de CREG zich strikt limiteert tot het beschouwen van de waarde van het 
eerste semester voor de beoordeling van de incentive. Hoewel dit uiteraard volledig 
conform de karakteristieken van het gevraagde rapport is, wil Elia erop wijzen dat het 
rapport eveneens de waarde voor juli meegeeft. In een wereld waar de CREG Elia steeds 
aanspoort om steeds rekening te houden met de meest recente gegevens zou men toch 
verwachten dat de CREG dezelfde methodiek toepast voor haar eigen beslissingen.  
 

CREG: “Elia heeft deze hoge waarde behaald terwijl de gemiddelde beschikbaarheid van het 
nucleaire productiepark in DOEL eveneens zeer hoog was in dezelfde periode (cf. 88%).” 
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Elia wil erop wijzen dat zij in eerdere communicaties aangaf dat er geen verhoging van de 
maximale importcapaciteit mogelijk zou zijn bij volledige beschikbaarheid van het 
productiepark te Doel (cf hoofdstuk 3 van onze analyse). Het klopt inderdaad dat in een 
winterperiode ook met volledige productie te Doel een Max Import van 4500 MW bereikt 
kan worden. Echter buiten de winterperiode, waar de technische capaciteit van de 
netelementen beperkter is omwille van de verhoogde temperaturen, is gebleken dat in vele 
gevallen zelfs deze 4500 MW max import niet meer bereikt kon worden. Het werd 
eveneens aangetoond dat de hoge productie te Doel één van de belangrijkste redenen 
hiervoor was. Het is dus een foutieve gedachtegang om aan te nemen dat dit een bewijs 
levert voor het feit dat ook met een hoge beschikbaarheid van het productiepark te Doel 
gemiddeld gezien een nog hogere Maximum Importcapaciteit bereikt zou kunnen worden. 
 

CREG: “De CREG stelt vast dat Elia deze zeer hoge waarde heeft bereikt terwijl ze significante 
veiligheidsmarges (FRM) heeft genomen.” 
 
Elia wil erop wijzen dat de FRM die genomen wordt in het kader van de CWE Flowbased 
marktkoppeling volledig conform zijn met de methode zoals goedgekeurd door de CREG in 
haar Eindbeslissing (B)150423-CDC-1410 van 23 april 2015. Op CWE niveau werken de 
CWE TSOs, volgend op de “Position Paper of CWE NRAs on Flow-Based Market 
Coupling”, aan een vervolgstudie voor een eventuele aanpassing van deze FRMs. 
Vooraleer deze is afgerond kan er uiteraard geen voorafname worden genomen op deze 
resultaten. Elia wil er op wijzen dat deze evaluatie zowel kan resulteren in een verlaging, 
dan wel verhoging van de FRM waarden.  
 

CREG: “De gehanteerde FRM-waarden op de active critical branches in het flow-based 
marktkoppelingsproces zijn, volgens de eerste analyses van de CREG, globaal gezien hoger dan 
die gehanteerd door de TNB’s van de naburige biedzones binnen de CWE-regio en kunnen de 
maximale importcapaciteit voor de Belgische regelzone verlagen.” 
 
Elia ziet niet in op welke analyse de CREG zich baseert voor deze stelling. Onderstaande 
grafiek geeft een overzicht van de FRM waarden in absolute termen die door alle TSOs zijn 
gebruikt sinds de lancering van de flow based marktkoppeling in mei 2015. Daaruit blijkt 
duidelijk dat de FRM waarden die Elia hanteert globaal gezien absoluut niet hoger zijn dan 
de FRM waarden van haar collega TSOs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrouwelijk 
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Zelfs wat betreft de actieve critical branches kan Elia niet akkoord gaan met de stelling van 
de CREG. Hiervoor heeft Elia een tweeledige analyse gemaakt. Enerzijds wordt via de 
linker as de relatieve FRM waarde van de critical branches getoond (FRM/Fmax). Hierbij 
tonen de blauwe balken de relatieve FRM waardes van CWE TSOs terwijl de oranje balken 
de relatieve FRM waardes van Belgische CBs tonen. Anderzijds toont  de rode lijn (rechter 
as) het aantal uren waarvoor de CB actief was in de periode sinds FB go-live tot midden 
november. Het is duidelijk dat de relatieve FRM van de actieve Belgische CBs niet hoger is 
dan die van andere TSOs in de CWE regio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrouwelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CREG: “De CREG verwacht bovendien dat de introductie van Dynamic Line Rating op de critical 
branches enerzijds en de inwerkingtreding van de versterking van de bestaande 150 kV lijn tussen 
Doel en Zandvliet naar een 380 kV lijn in het kader van het Brabo project anderzijds,een positieve 
impact zal hebben op de maximale importmogelijkheden van de Belgische regelzone. 
De CREG vraagt daarom aan Elia om de verwachte impact van deze overwegingen (eventuele 
verlaging van de FRM, introductie van DLR en impact van Brabo) in rekening te nemen in de 
analyses.” 
 
Zoals al overeengekomen zal Elia nog in de loop van 2016 de CREG informeren over de 
manier waarop Dynamic Line Rating in rekening zal genomen worden voor de 
capaciteitsberekening. Verwachten dat dit een winst van 300MW zou opleveren is evenwel 
onrealistisch, te meer omdat Elia alle relevante elementen die een impact kunnen hebben 
op de max import incentive heeft opgenomen in haar analyse die wij eind augustus aan de 
CREG hebben bezorgd. Wij moeten echter vaststellen dat de CREG geen rekening heeft 
gehouden met de conclusies van deze analyse. Meer bepaald vindt Elia in deze 
ontwerpbeslissing geen enkele verwijzing noch weerlegging van de volgende conclusies 
zoals opgenomen in deze analyse: 

• Sinds de indienstname van de 2 dwarsregeltransformatoren in Zandvliet (in parallel) in 
combinatie met volledige (3 GW) productie in Doel stelt Elia (zoals aangekondigd in het 
Federaal Ontwikkelingsplan en de studie adequacy en flexibiliteit 2017-2027) een 
significante verlaging van de Max Import vast. De as Doel-Mercator is sterk beperkend. 

• Het effect van snijdingen (noodzakelijk voor onderhoud en investeringsprojecten) heeft 
een zichtbaar negatieve invloed op de Max Import; 

• Het vergroten van de Max Import is in tegenspraak met het optimaliseren van de Social 
Welfare in periodes waar Max Import scenario’s weinig realistisch zijn; 
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• In de huidige context zijn de Power Shifts die nodig zijn om een Max Import te bereiken 
vaak onrealistisch, hetgeen tot beperkingen leidt die totaal niet meer representatief zijn; 

• Ook buitenlandse Critical Branches (waarop Elia geen rechtstreekse invloed heeft) 
beperken de Belgische Max Import; 

• Een verlaging van langetermijncapaciteiten op CWE grenzen (niet enkel BE-NL en/of 
BE-FR) kan een zeer negatieve invloed hebben op de Belgische Max Import; 

Artikel 23 §2 bis van de Elektriciteitswet stelt toch dat de CREG een volledige motivering 
en verantwoording voor haar beslissingen moet geven om de jurisdictionele toetsing ervan 
mogelijk te maken. Het lijkt duidelijk dat de CREG deze verplichting niet heeft vervuld in de 
ontwikkeling van haar ontwerpbeslissing. 
 
Elia kan dus niet anders dan te verwijzen naar de analyse die eind augustus aan de CREG 
werd bezorgd. Deze toont aan dat de verwachting van de CREG zich niet kan realiseren. 
Zoals vermeld in het vorig punt is een verlaging van de gebruikte FRMs allerminst zeker. 
Daarnaast kan de impact van de introductie van DLR weliswaar een positieve impact 
hebben. Deze impact zal echter niet substantieel genoeg zijn om de negatieve impact in 
bovenstaande punten om te buigen. Wat betreft de impact van Brabo, werd dit uitgebreid 
toegelicht in hoofdstuk 3 van onze analyse van eind augustus. De vooropgestelde 
verhoging van de importcapaciteit kan - gezien het huidige niveau van nucleaire productie 
in Doel - enkel worden gevrijwaard als de tweede en de derde fase van het BRABO-
project, bijkomend aan de eerste fase, worden gerealiseerd. 
 

CREG: “Bovendien wenst de CREG dat Elia in alle omstandigheden een financiële stimulans heeft 
om de markt zoveel mogelijk beschikbare transmissiecapaciteit ter beschikking te stellen. De CREG 
stelt vast dat de waarde van de indicator in de loop van het eerste halfjaar van 2016 (cf. 4.317 MW) 
zeer dicht bij de maximale referentiewaarde voor 2016 ligt (cf. 4.400 MW) waarboven de stimulans 
geplafonneerd wordt op 6 MEUR/jaar. Er is dus veel kans dat Elia deze waarde van 4.400 MW in de 
toekomst overschrijdt en dus geen financiële stimulans meer heeft om zoveel mogelijk beschikbare 
capaciteit ter beschikking van de markt te stellen. Dat is volgens de CREG niet wenselijk.” 
 
Elia heeft moeite om deze redenering te volgen, zeker indien wij de economische theorieën 
met betrekking tot incentive regulation bekijken. Eén van de basiselementen is dat een 
gekozen objectief SMART (Specific, Measurable, Acceptable/Ambitious, Realistic et Time 
Bound) moet zijn. Ons aanzien voldoet het door de CREG vastgelegde objectief weliswaar 
aan 4 van de 5 criteria, maar het niveau van 4700 MW is zeker niet een realistisch niveau. 
Bovendien gaat Elia niet akkoord met de stelling dat de mogelijkheid tot het bereiken van 
het maximum van een incentive deze incentive minder effectief maakt.  
 

CREG: “De CREG herinnert eraan dat Elia, in een voorbereidend document van 9 april 2015, het 
aanvaardbaar vond dat het bedrag van de stimulans, voor 2017, 0 EUR zou bedragen als de 
berekende indicator lager is dan of gelijk is aan 4.100 MW en 6.000.000,00 EUR zou bedragen als 
de berekende indicator hoger is dan of gelijk is aan 4.700 MW. Overwegende dat Elia, in hetzelfde 
document van 9 april 2015, daarentegen heeft vermeld dat ze de maximale referentiewaarde voor 
2016 (cf. 4.400 MW) onaanvaardbaar vond, maar dat uit de resultaten die Elia op 30 augustus 2016 
heeft overgemaakt, blijkt dat Elia deze maximale referentiewaarde bijna bereikt, is de CREG van 
mening dat het omzichtig en redelijk is om de referentiewaarden voor 2017 vast te leggen op het 
niveau van de referentiewaarden die Elia op 9 april 2015 had voorgesteld.” 
 
Hiervoor willen wij ook verwijzen naar onze opmerking in de introductie. In het 
voorbereidend document waar de CREG naar verwijst, stelt Elia voor het jaar 2016 een 
waarde voor van 4100 MW voor het bereiken van de maximale incentive van 6.000.000,00 
EUR. In hetzelfde document geeft Elia aan dat de uitvoering van Brabo I hier extra 600 MW 
zou kunnen aan toevoegen, tenzij ondermeer Doel 3 wordt heropgestart en eveneens 
rekening houdend meerdere andere elementen.  
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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (B)161110-CDC-65E/39 

over de doelstellingen die Elia moet behalen in het kader van de stimulans voor marktintegratie zoals 

bedoeld in artikel 24, §1,2 en §3 van de tariefmethodologie‘ van 10 november 2016. De deadline van 

de consultatie is 5 december 2016. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze consultatie en om de stakeholders 

de mogelijkheid te bieden om hun opmerkingen en voorstellen over deze ontwerpbeslissing over te 

maken. De opmerkingen en voorstellen van FEBEG zijn niet-vertrouwelijk. 

 

 

Stimulans op het verhogen van de ter beschikking gesteld interconnectiecapaciteit 

 

Nut voor de markt van een stimulans op ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit 

 

De CREG stelt voor om Elia een financiële stimulans toe te kennen voor het verhogen van de ter 

beschikking gestelde interconnectiecapaciteit. FEBEG wenst er op te wijzen dat het verhogen van de 

fysieke ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit – d.i. investeringen in nieuwe 

interconnectiecapaciteit of het vermijden van ongeplande uitvallen van lijnen – slechts een beperkt nut 

heeft voor de markt. 

 

FEBEG is van mening dat het veel belangrijker is om te streven naar het verhogen van de commerciële 

interconnectiecapaciteit, d.i. de interconnectiecapaciteit die aan de markt wordt toegekend. Op dit vlak 

zijn er volgens FEBEG nog heel wat verbeteringen mogelijk: 

 

- In sommige omstandigheden kan de beschikbare interconnectiecapaciteit niet gebruikt 

worden omwille van congesties op andere plaatsen in het net (beperkingen als gevolg van de 

CBCO) wat het flow based-domein beperkt. 

 

- Bovendien is het ook uitermate belangrijk om te analyseren op welke uren en in welke 

seizoenen maximaal capaciteit ter beschikking wordt gesteld van de markt. Aangezien België 

op sommige ogenblikken reeds kampt met problemen bij piekvraag, zou eerder aandacht 

moeten besteed aan de beschikbare commerciële capaciteit tussen 18.00 uur en 20.00 uur in 

winterperiodes dan aan de gemiddelde maximaal beschikbare capaciteit in flow based. Het is 

immers minder relevant voor de markt om over grote hoeveelheden interconnectiecapaciteit 

te beschikken tijdens daluren of tijdens de zomer. 

 

Onderwerp: 

Publieke raadpleging van de CREG over haar ‘ontwerpbeslissing (B)161110-CDC-

65E/39 over de doelstellingen die Elia moet behalen in het kader van de stimulans 

voor de marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2 en §3 van de 

tariefmethodologie’ 

Datum: 5 december 2016 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 
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Eventuele investeringen in nieuwe interconnectiecapaciteit moeten vanzelfsprekend het voorwerp 

uitmaken van een grondige kosten-baten-analyse waarin ook de impact van bijkomende 

interconnectiecapaciteit op de Belgische markt in het algemeen en de Belgische productiecentrales in 

het bijzonder wordt meegenomen. 

Alternatieven voor het verhogen van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit 

 

Er is een hoge correlatie tussen stress op de markt of in het systeem en de beschikbare commerciële 

importcapaciteit, zoals ook blijkt uit de studie van de CREG van 24 maart 2016 over de prijspieken van 

22 september 2015 en 16 oktober 2016. De beschikbare commerciële capaciteit is dus uitermate 

belangrijk voor de markt. 

 

FEBEG zou daarom willen voorstellen om de stimulans eerder te bepalen in functie van de volgende 

elementen: 

 

- FEBEG beschouwt het als een prioriteit om een efficiënt congestiebeheersysteem uit te bouwen 

om de commerciële beschikbare capaciteit te verbeteren. 

 

- De bestaande stimulans focust op de beschikbare interconnectiecapaciteit in day-ahead. Met 

het oog op het bewaren van het evenwicht en de stabiliteit in het systeem, is ook de intraday-

markt van groot belang. Het maximaliseren van de intraday-capaciteit lijkt niet onder de 

bestaande stimulans te vallen terwijl dit uitermate belangrijk is voor de markt. Het huidige 

proces voor het berekenen van de commerciële beschikbare capaciteit in intraday is eerder 

traag en weinig transparant, terwijl het voor de markt uitermate belangrijk is om te kunnen 

beschikken over betrouwbare voorspellingen over de commerciële beschikbare 

interconnectiecapaciteit om optimaal energie te kunnen uitwisselen de hoogste welvaartwinst 

te bereiken. 

 

- De stimulans voor Elia moet dus eerder gericht zijn op het verhogen van de commerciële 

beschikbare interconnectiecapaciteiten op ogenblikken die relevant zijn voor de markt – dus 

geen gemiddelden - en er dus de grootste impact op de markt is, op prijsniveaus of spreads 

in day-ahead zowel als in intraday. 

 

- Een stimulans voor het verbeteren van de marktwerking zou niet eenzijdig op het verbeteren 

van de importmogelijkheden moeten gericht zijn, maar ook rekening moeten houden met 

export. 

 

Nood aan een transparant, coherent en symmetrisch mechanisme voor stimulansen aan Elia 

 

FEBEG is van oordeel dat het huidig mechanisme voor het vaststellen van de stimuli voor Elia niet 

transparant en niet coherent is. Het huidige mechanisme roept heel wat vragen op: 

 

- Het is een wettelijke verplichting voor Elia om maximaal interconnectiecapaciteit ter 

beschikking te stellen van de markt. Is het zinvol - en wat zijn dan de beweegredenen - om 

een stimulans te voorzien voor het respecteren van wettelijke verplichtingen? 

 

- In 2015 hadden Elia en de CREG al een duidelijk beeld van de vooruitgang met het Brabo-

project (installatie van de phase shifters) en de bijdrage van dit project tot het verhogen van 

de beschikbare interconnectiecapaciteit. Is bij het definiëren van de criteria voor het toekennen 

van de stimulans voor het verhogen van de beschikbare interconnectiecapaciteit rekening 

gehouden met dit project? En zo ja, op welke manier? 

 

Bovendien pleit FEBEG voor een meer coherent en symmetrisch mechanisme. In het antwoord van FEBEG 

van 30 september 2014 op de consultatie van de CREG over het ‘ontwerp van besluit ((Z)140626-CDC-
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1109/4 van de CREG tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en 

voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie’ heeft FEBEG reeds voorgesteld om naast 

bonussen, ook malussen te voorzien: FEBEG is van oordeel dat stimulansen het meest effectief zijn 

indien ze in de twee richtingen werken. 

 

FEBEG is van mening dat een symmetrische stimulans beter aansluit bij de wettelijke 

verantwoordelijkheid van de transmissienetbeheerder om maximaal interconnectiecapaciteit ter 

beschikking te stellen van de markt: de transmissienetbeheerder geniet dan niet alleen een bonus 

wanneer de capaciteit hoog is, maar een eventueel lage beschikbaarheid van de 

interconnectiecapaciteit kan hem dan ook aangerekend worden. Dit is bovendien ook coherent omdat 

de impact op de markt groter is wanneer de interconnectiecapaciteit laag is. 

 

 

Conclusie 

 

FEBEG roept de CREG op om deze stimulans voor Elia te herzien om hem meer symmetrisch en coherent 

te maken (bonus/malus, import/export, …) en om ervoor te zorgen dat hij de impact op de markt 

weerspiegelt (welvaartwinst, prijsniveau, prijspieken, …). 

 

 

------------------ 
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