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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) legt hierna de doelen 
vast die Elia System Operator nv (hierna: Elia) in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans 
overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie. 

Naast de inleiding bevat deze beslissing vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de omschrijving 
van het wettelijk kader dat aan de grondslag ligt van deze ontwerpbeslissing. Het tweede hoofdstuk 
zet de antecedenten uiteen en het derde hoofdstuk gaat over de uitgevoerde raadpleging. Het vierde 
hoofdstuk omvat de beslissing van de CREG over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het 
kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van 
de tariefmethodologie.  

Deze beslissing werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd op 29 juni 2017. 

1. WETTELIJKE BASIS 

Artikel 27 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: 

“Voor de toekenning van stimulansen naar goeddunken van de CREG wordt er jaarlijks een 
budget van 2.000.000,00 EUR voorzien. Dat budget zou deels kunnen worden gebruikt voor de 
ontwikkeling van een stimulans ter bevordering van de afstemming tussen vraag en aanbod. De 
toewijzing ervan zou gekoppeld kunnen worden aan de uitvoering van de activering van de 
strategische reserve. Met het oog op de ex ante tariefberekening voorziet de netbeheerder voor 
elk jaar van de regulatoire periode 2016-2019 ex ante in zijn tariefvoorstel het bedrag van 
1.000.000,00 EUR als element van zijn totaal inkomen”. 

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.“ 

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. Wat de voormelde stimulans overgelaten aan het eigen inzicht 
van de CREG betreft, bepaalt de overeenkomst het volgende:  

“Ten laatste op 30 juni van elk jaar bepaalt de CREG, nadat ze met Elia heeft overlegd, de in het 
kader van de in deze paragraaf bedoelde stimulans te bereiken doelen voor het volgende jaar. 
Ze geeft de betrokken bedragen aan en de streefdatum voor de uitvoering. Per doel krijgt Elia 
het betrokken bedrag toegekend indien het doel op de aangegeven datum (of data) is bereikt. 
Indien op de aangegeven datum het doel niet is bereikt, ontvangt Elia de stimulans niet. Om het 

                                                           

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

http://www.creg.info/pdf/Diversen/Accord-ModalitésRégulationIncitativeNL.pdf
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voor Elia gemakkelijker te maken om vooruit te plannen en rekening te houden met projecten 
waarvan de uitvoeringstermijn meer dan een jaar bedraagt, kan de CREG aan Elia een 
voorlopige lijst met te bereiken doelen voor de jaren Y+n meedelen, die later geleidelijk wordt 
aangepast”.  

2. ANTECEDENTEN 

In haar beslissing 658E/38 van 30 juni 2016 had de CREG haar indicatieve voorlopige lijst aangekondigd 
met in 2018 en de volgende exploitatiejaren te bereiken doelstellingen: 

i. studie van de overschakeling naar een dagelijkse frequentie voor sommige veilingen van 
contractueel vastgelegde reserves (R1, R2, R3); 

ii. studie van de “scarcity pricing”; 

iii. studie van de reserves aan reactief vermogen in de distributienetten en bij de verbruikers; 

iv. studie van een nieuw marktmodel voor de black start op basis van ervaringen in de andere 
Europese landen en studie van de mogelijkheid om intermitterende productie-eenheden 
(in het bijzonder op basis van windenergie) te contracteren. 

Tijdens een werkvergadering op 28 april 2017 werden de elementen uit de beslissing met Elia 
besproken. 

3. RAADPLEGING  

Het directiecomité van de CREG heeft over een ontwerpbeslissing gedurende drie weken een 
openbare raadpleging georganiseerd via de website van de CREG. 

De CREG heeft vijf antwoorden ontvangen: van Elia, FEBELIEC, FEBEG, SYNERGRID (in naam van de 
distributienetbeheerders) en IVM. 

In de volgende paragrafen vat de CREG eerst de antwoorden samen die ze heeft ontvangen en wanneer 
ze niet akkoord gaat met de meningen formuleert ze er vervolgens een antwoord op. 

3.1. SAMENVATTING VAN DE ONTVANGEN ANTWOORDEN 

3.1.1. Algemene opmerkingen 

De respondenten hebben een reeks algemene opmerkingen geformuleerd die als volgt kunnen worden 
samengevat. 

Een respondent (IVM) vraagt of er een kosten-batenanalyse werd uitgevoerd alvorens te beslissen of 
er een stimulans van 2.000.000,00 € /jaar wordt ingevoerd waarvan de doelstellingen naar 
goeddunken van de CREG worden bepaald. Dezelfde respondent vraagt eveneens hoe dit bedrag werd 
opgesplitst tussen de verschillende doelstellingen. Een andere respondent (FEBEG) vindt dat de CREG 
de doelstellingen die ze heeft voorgesteld beter zou moeten motiveren aan de hand van uitleg over 
het op te lossen probleem en de kosten/baten van elke maatregel. 
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Een respondent (FEBEG) vindt dat de doelstellingen ten eerste een betere werking van de markt 
zouden moeten beogen - en niet een vermindering van de kosten van de netbeheerder -. 

Een respondent (FEBELIEC) betreurt dat de doelstellingen voornamelijk betrekking hebben op de 
uitvoering van studies door Elia en zeer weinig op de implementatie van oplossingen door Elia. 

Een respondent (SYNERGRID) is van mening dat de aanpak van de CREG niet voldoende rekening houdt 
met de impact van deze doelstellingen op de kosten, de organisatie en de industriële strategische 
keuzes van de DNB’s. Deze respondent vraagt dat de CREG, voor de publicatie van de doelstellingen 
die Elia moet behalen, elk jaar een voorafgaande raadpleging met de DNB’s en de regionale 
regulatoren organiseert over de doelstellingen betreffende de distributie die Elia moet behalen. Deze 
respondent vraagt de CREG ook om te verduidelijken hoe de DNB’s over de nodige middelen zullen 
kunnen beschikken om deze studies uit te voeren die ze oorspronkelijk niet hadden voorzien. 

Een respondent (FEBEG) vindt dat sommige studies aan externe studiebureaus zouden moeten worden 
toevertrouwd omdat Elia belangenconflicten heeft. 

Een respondent (Elia) stelt voor om elke studie die ze aan de CREG heeft overgemaakt op haar website 
te publiceren. 

Een respondent (Elia) stelt de criteria voor waaraan de doelstellingen zouden moeten voldoen: 

i. of de doelstellingen behaald worden, zou niet mogen afhangen van het feit of derden bepaalde 
acties ondernomen hebben zoals bijvoorbeeld het overmaken van een voorbereidende studie 
door de CREG, de goedkeuring van een studie van Elia door de CREG, enz.; 

ii. de doelstellingen zouden duidelijk moeten worden geformuleerd; 
iii. het aantal doelstellingen zou moeten worden beperkt, zowel om een stimulerend karakter te 

behouden als om de tijdige realisatie van andere projecten waarvoor geen stimulans is 
voorzien, mogelijk te maken. 

Een respondent (SYNERGRID) vindt dat het te vroeg is om, zelfs ter indicatie, de doelstellingen op te 
lijsten die in 2019 en later moeten worden behaald en gebaseerd zijn op studies die nog moeten 
worden uitgevoerd. Een respondent (Elia) meldt dat het noodzakelijk is om de indicatieve voorlopige 
lijst met doelstellingen te kunnen aanpassen die in 2019 en later moeten worden behaald in functie 
van de resultaten van de studies die in 2018 zullen worden uitgevoerd en de aanpassingen van het 
federaal technisch reglement. 

Twee respondenten (FEBELIEC en FEBEG) stellen een reeks alternatieven voor de doelstellingen die de 
CREG heeft voorgesteld voor. Deze voorstellen betreffen: 

i. De invoering van een bid ladder voor de strategische reserve (FEBELIEC); 
ii. De invoering van een tevredenheidsenquête voor alle klanten van Elia (FEBELIEC); 
iii. De verbetering van de beschikbaarheid van de transmissiecapaciteit en de transparantie van 

de berekening van de beschikbare transmissiecapaciteiten met als doel om bijvoorbeeld het 
minimale flow-based domein te verhogen (FEBELIEC en FEBEG); 

iv. Een studie van de reservevolumes die Elia in de nabije toekomst moet verwerven (FEBELIEC); 
v. De ontwikkeling van kwartierproducten op de day-ahead- en intraday-markt om ervoor te 

zorgen dat die meer overeenstemmen met die van de balancing (FEBEG); 
vi. De publicatie van de evenwichtspositie van de BRP’s in quasi real time (FEBEG); 
vii. De afschaffing van injectietarieven (FEBEG); 
viii. De afschaffing van de compensatie van de verliezen op het federale transmissienet in natura 

door de BRP’s (FEBEG); 
ix. De verbetering van de transparantie wat het beheer van de congesties en een groter beroep 

op de redispatching betreft (FEBEG). 
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3.1.2. Specifieke opmerkingen bij afzonderlijke stimulansen 

3.1.2.1. Dienst voor de regeling van de spanning en van het reactieve vermogen 

Een respondent (FEBEG) vindt dat deze stimulans niet noodzakelijk is omdat de stimulans voor de 
kostenbeheersing Elia al voldoende stimuleert om haar kosten te beheersen. 

Een respondent (Elia) stelt voor om kwalitatieve criteria in aanmerking te nemen bovenop de 
minimalisering van de globale kost. 

Een respondent (FEBELIEC) vindt het goed dat er uitdrukkelijk voorzien is dat Elia in haar studie de 
deelname van nieuwe types spelers zoals de verbruikers moet behandelen. 

Een respondent (SYNERGRID) vermeldt dat lokale aanpassingen van de reactieve energie door een 
distributienetgebruiker, ook al zijn ze beperkt, kunnen leiden tot belangrijke spanningsschommelingen 
op het distributienet. De facto vindt deze respondent dat de levering door distributienetgebruikers 
aan Elia van de dienst voor de regeling van de spanning en van het reactieve vermogen dus niet kan 
worden ontworpen volgens het geldende model voor de flexibiliteit. Een andere respondent (Elia) 
meldt dat de deelname van spelers die op het distributienet zijn aangesloten vereist dat de 
netgebruikers bij deze studie worden betrokken. 

Een respondent (FEBEG) vindt dat deze dienst voor de regeling van de spanning en het reactieve 
vermogen altijd moet worden vergoed. 

3.1.2.2. Black start 

Een respondent (FEBEG) vindt dat deze stimulans niet noodzakelijk is omdat de stimulans voor de 
kostenbeheersing Elia al voldoende stimuleert om haar kosten te beheersen. 

Een respondent (SYNERGRID) vraagt om te bevestigen dat enkel de eenheden die op het Elia-net zijn 
aangesloten de black start-dienst kunnen leveren. 

Een respondent (Elia) vraagt om te verduidelijken dat de “technische behoeften” wel degelijk 
betrekking hebben op de bepaling van het volume (of van het aantal eenheden). 

Een respondent (FEBEG) vindt dat deze black start-dienst altijd moet worden vergoed. 

3.1.2.3. Openstelling van de R2 voor alle middelen 

Een respondent (FEBEG) vindt deze stimulans niet nodig omdat de openstelling van de R2 voor alle 
middelen een logische evolutie is. 

Een respondent (FEBELIEC) meent dat het niet nodig is om in 2018 een stimulans te voorzien voor het 
tot stand brengen van een conceptnota voor de openstelling van de R2 voor alle middelen omwille van 
twee redenen. Ten eerste zou er door Elia een dergelijke conceptnota moeten worden opgesteld in 
het kader van een stimulans 2017. Ten tweede stimuleert de stimulans voor de beheersing van de 
beïnvloedbare kosten Elia al om de openstelling van de R2 voor alle middelen zo vlug mogelijk te 
implementeren. 

Een respondent (SYNERGRID) vindt dat het te vroeg is om een dergelijke stimulans in te voeren omdat 
de conclusies van het proefproject “R2 niet-CIPU” nog niet gekend zijn. 

Een respondent (SYNERGRID) meent dat de deelname van de distributienetgebruikers aan de R2 
vereist dat Elia en de DNB’s akkoord gaan over de technische en contractuele aspecten en hun 
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respectievelijke rol inzake het beheer, de verwerking en het overmaken van de betreffende gegevens, 
met inbegrip van de processen voor de overdracht van energie.  Een raadpleging van de regionale 
regulatoren zal eveneens noodzakelijk zijn. 

Een respondent (Elia) stelt voor om de datum voor de verwezenlijking van de conceptnota uit te stellen 
van 30 september 2018 tot 31 oktober 2018 om een raadpleging tijdens de vakantieperiode te 
vermijden. 

Een respondent (Elia) stelt voor om een zin te herformuleren om elke twijfel over de nagestreefde 
doelstelling weg te nemen. 

3.1.2.4. Selectieve afschakeling 

Een respondent (FEBEG) drukt bepaalde twijfels uit over de noodzakelijkheid om de selectieve 
afschakeling te implementeren die een bijkomend risico zou vormen voor de marktspelers. Deze 
respondent vindt dat het in afwachting van de resultaten van een haalbaarheidsstudie en een kosten-
batenanalyse van de selectieve afschakeling te vroeg is om een roadmap voor de implementatie ervan 
uit te werken. 

Twee respondenten (SYNERGRID en Elia) vinden om twee redenen dat het te vroeg is om een dergelijke 
stimulans in te voeren. Ten eerste werd het ontwerp van conceptnota van de CREG nog niet 
gepubliceerd en ter openbare raadpleging voorgelegd. Ten tweede zijn de resultaten van de studie om 
de haalbaarheid van een berekening van de evenwichtspositie van elke BRP in real time te bestuderen 
nog niet gekend. 

Hoewel hij voorstander is van een overschakeling van een zonale naar een selectieve afschakeling, is 
een respondent (FEBELIEC) van mening dat deze overschakeling vanaf 2019 niet mogelijk is omwille 
van twee redenen. Ten eerste zullen de huishoudelijke afnemers, de afnemers die het meest bijdragen 
aan de winterpieken, nog niet allemaal over slimme meters beschikken. Ten tweede moet de aanvraag 
prioritair aan de markt deelnemen en kan de implementatie van een bijkomend mechanisme een 
nadeel zijn voor de liquiditeit van deze markt. Hoewel de deelname “op vrijwillige basis” echter als 
interessant wordt beschouwd, stelt de respondent voor om deze stimulans af te schaffen of te 
herformuleren om rekening te houden met de uitrol van slimme meters en de evolutie van de 
deelname van de vraag aan de markt. 

Een respondent (Elia) is van mening dat er voor de implementatie van de selectieve afschakeling vooraf 
een wijziging van het wettelijke kader nodig is. Bovendien vereist de deelname van spelers aangesloten 
op het distributienet de betrokkenheid van de netgebruikers. De facto is de uitwerking van een 
roadmap voor de implementatie van de selectieve afschakeling voorbarig. 

3.1.2.5. Scarcity pricing 

Een respondent (FEBELIEC) gaat omwille van twee redenen niet akkoord met deze stimulans. Ten 
eerste is deze stimulans gebaseerd op conclusies van studies die nog uitgevoerd moeten worden en 
die zouden kunnen stellen dat de scarcity pricing voor de CREG geen optimale oplossing is. Ten tweede 
kennen de respondenten van de raadpleging de conclusies niet van de bespreking tussen de CREG en 
Elia die in mei zou moeten plaatsvinden. 

Een respondent (Elia) gaat omwille van verschillende redenen niet akkoord met deze stimulans. Ten 
eerste, en zelfs na de vergadering tussen de CREG en Elia van 18 mei 2017 blijft de doelstelling die Elia 
moet behalen onvoldoende duidelijk en hangt ze voor een groot deel af van de resultaten van studies 
die Elia te laat zal kennen (cf. midden 2018). Ten tweede werd het scarcity pricing-mechanisme nog 
niet geïmplementeerd in Europa, werd het niet verplicht gemaakt door de Guideline on Electricity 
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Balancing en zou de implementatie ervan kunnen ingaan tegen de wil van harmonisering op Europees 
niveau. Ten derde vindt Elia dat ze niet de nodige middelen heeft om over dit mechanisme na te 
denken. 

Een respondent (FEBEG) drukt bepaalde twijfels uit over de noodzakelijkheid om de scarcity pricing in 
België te implementeren omdat deze een bijkomend risico zou vormen voor de marktspelers. Deze 
respondent vindt dat dit onderwerp beter eerst op Europees niveau zou worden besproken. 

Een respondent (SYNERGRID) verduidelijkt dat dit mechanisme geen impact mag hebben op de 
eventuele compensaties die de DNB’s verschuldigd zijn in het kader van de technische flexibiliteit. 

3.1.2.6. Dynamische aankoop van mFRR-reserves 

Twee respondenten (FEBELIEC en Elia) merken op dat de Franse en Nederlandse versie van de 
ontwerpbeslissing niet overeenkomen: de Franse versie verwijst naar een dagelijkse aankoop van 
reserves en de Nederlandse versie naar een jaarlijkse aankoop van reserves. 

Twee respondenten (FEBELIEC en FEBEG) zijn van mening dat deze stimulans niet noodzakelijk is omdat 
de stimulans voor de beheersing van de beïnvloedbare kosten Elia al stimuleert om de overschakeling 
naar een dagelijkse aankoop van de reserves te bestuderen. 

Een respondent (FEBEG) drukt bepaalde twijfels uit over de noodzakelijkheid van deze doelstelling. 
Deze respondent vindt dat het in afwachting van de resultaten van een haalbaarheidsstudie en een 
kosten-batenanalyse te vroeg is om een implementatieplanning uit te werken. 

Een respondent (SYNERGRID) vraagt dat Elia, terwijl de studie wordt uitgevoerd, met de DNB’s overlegt 
om de impact van deze dagelijkse veilingen op de DNB’s te analyseren. 

Een respondent (Elia) stelt voor om de datum voor de indiening van de studie uit te stellen van 30 
september 2018 tot 31 oktober 2018 om een raadpleging tijdens de vakantieperiode te vermijden. 

3.1.2.7. Afzonderlijke aankoop van FCR- en aFRR-reserves 

Een respondent (FEBEG) drukt wat twijfels uit over de noodzakelijkheid van deze doelstelling. Deze 
respondent vindt dat het in afwachting van de resultaten van een haalbaarheidsstudie en een kosten-
batenanalyse te vroeg is om een implementatieplanning uit te voeren. 

Een respondent (FEBEG) vindt dat deze stimulans niet noodzakelijk is omdat de stimulans voor de 
kostenbeheersing Elia al voldoende stimuleert om haar kosten te beheersen. 

Een respondent (Elia) stelt voor om de datum voor de indiening van de studie uit te stellen van 31 
oktober 2018 tot 31 juli 2018 om een raadpleging tijdens de vakantieperiode en verschillende 
gelijktijdige raadplegingen over verschillende onderwerpen te vermijden. 

3.1.2.8. INDICATIEVE VOORLOPIGE LIJST MET DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN TEGEN 2019 EN DE 
VOLGENDE BOEKJAREN 

Een respondent (Elia) stelt voor dat de CREG opheldering geeft over de voorbereiding gaat van de 
implementatie van de 3e stap van de roadmap voor de mFRR (step 3 MT model) voorgesteld door Elia 
aan de TF Balancing van de Users' Group van 17 maart 2016. 

Een respondent (FEBELIEC) is van mening dat het niet nodig is om een stimulans voor de voorbereiding 
van de implementatie van de 3e stap van de roadmap voor de mFRR (step 3 MT model) voorgesteld 
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door Elia aan de TF Balancing van de Users' Group van 17 maart 2016 te voorzien omdat de stimulans 
voor de beheersing van de beïnvloedbare kosten Elia al aanzet om die te implementeren. 

Omwille van de hierboven aangehaalde elementen gaat een respondent (Elia) niet akkoord met de 
operationele implementatie van de selectieve afschakeling. 

3.2. EVALUATIE VAN DE ONTVANGEN ANTWOORDEN 

3.2.1. Algemene opmerkingen 

De CREG herinnert eraan dat de openbare raadpleging ging over een voorstel van doelstellingen die 
Elia tegen 2018 zou moeten behalen. Deze openbare raadpleging ging niet over de kans om een budget 
van € 2.000.000,00 per jaar te ontvangen voor de toekenning van stimulansen overgelaten aan het 
eigen inzicht  van de CREG. Dit budget van € 2.000.000,00 per jaar is immers voorzien in artikel 27 van 
de tariefmethodologie die voorwerp uitmaakte van een openbare raadpleging in september 2014. 

De bedragen die aan elke doelstelling worden toegewezen zijn niet identiek en hangen sterk af van de 
inspanningen die Elia zou moeten leveren om deze doelstelling te behalen. Toch zal de CREG erop 
toezien dat een bedrag wordt voorzien dat voldoende stimulerend is voor alle doelstellingen gezien de 
inspanningen die Elia zal moeten doen om ze te behalen. 

Een motivering van de mogelijkheid om de door de CREG voorgestelde doelstellingen te behalen zal in 
de volgende paragrafen uiteengezet worden.  

Over het algemeen stelt de CREG vast dat, wanneer er een markt is,  een verbetering van de werking 
ervan het mogelijk maakt om - ceteris paribus - de kosten van de netbeheerder te verminderen. Dit 
werd de voorbije jaren verschillende keren vastgesteld voor de door Elia gecontracteerde reserves. Er 
dient echter te worden opgemerkt dat dat niet noodzakelijk het geval zal zijn voor de diensten voor de 
regeling van de spanning (MVAR) en de black start waarvoor de evoluties inzake behoeften en 
middelen om eraan te voldoen om een voldoende kwaliteitsvolle dienst te garanderen, zouden kunnen 
leiden tot een verhoging van de kosten. 

De CREG benadrukt dat de implementatie van bepaalde oplossingen een aanpak in verschillende fasen 
vereist die soms over verschillende jaren gespreid is en waarvan de eerste fase bestaat uit de 
verwezenlijking van een studie en vervolgens de implementatie van weerhouden oplossingen. 

Vertrekkende van de veronderstelling dat het overleg tussen Elia en de DNB’s binnen redelijke 
termijnen gebeurt, moedigt de CREG Elia aan om met de distributienetbeheerders te overleggen zodra 
de doelstellingen de distributienetgebruikers betreffen. Dit bleek al uit de ontwerpbeslissing. Deze 
aanmoediging kan geenszins worden beschouwd als de toewijzing van nieuwe taken aan de DNB’s 
door de CREG. Bovendien is de CREG wat de dekking van de kosten van de distributienetbeheerders 
betreft sinds de laatste staatshervorming niet meer bevoegd. De CREG is echter van mening dat het 
overleg tussen Elia en de distributienetbeheerders dat deze beslissing inhoudt volledig past in het 
kader van de facilitering van de markt en ook kan worden aanzien als de voorbereiding en de deelname 
aan de task forces balancing van Elia. Dat zou niet mogen leiden tot een aanzienlijke verhoging van de 
werklast voor de distributienetbeheerders. 

Elia heeft een goede kennis van de specifieke kenmerken van de Belgische elektriciteitsmarkt en heeft 
toegang tot veel gegevens die niet vrij toegankelijk zijn. Aangezien dat eveneens bijdraagt tot de 
aanvaarding door Elia  van de besluiten van de studie, meent de CREG dat de uitvoering van studies 
door Elia zeer wenselijk is in de gevallen dat belangenconflicten in hoofde van Elia niet bewezen of 
beperkt zijn. De CREG benadrukt dat het feit dat er een openbare raadpleging moet worden 
georganiseerd vooraleer een studie naar de CREG wordt verstuurd en dat de conclusies van deze studie 
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door de CREG moeten worden gevalideerd om de besproken stimulansen te verkrijgen, het mogelijk 
maken om het risico te beperken dat sommige conclusies partijdig zijn.. Zoals Elia zelf heeft 
voorgesteld draagt de systematische publicatie van de betrokken studies op haar website eveneens bij 
tot de beperking van het risico dat sommige conclusies partijdig zijn. Tot slot herhaalt de CREG dat ze, 
wanneer een belangenconflict uit hoofde van Elia voldoende problematisch wordt beschouwd, niet 
aarzelt om studies van externe studiebureaus door haar eigen budget te laten dragen.   

De CREG is eveneens van mening dat Elia niet mag worden bestraft indien een doelstelling niet volledig 
kon worden behaald omwille van het gedrag van derden. Wat de raadplegingen en het overleg betreft 
die in deze beslissing werden voorzien, is de CREG van mening dat Elia al het mogelijke zal doen opdat 
de betrokken spelers de mogelijkheid hebben eraan deel te nemen. Dit houdt onder andere in dat 
ervoor moet gezorgd worden dat de raadpleging van/het overleg met de betrokken marktspelers 
correct bekendgemaakt wordt en dat de betrokken spelers een redelijke termijn moeten krijgen om 
eraan deel te nemen. Indien ondanks de inspanningen van Elia zou blijken dat een bepaalde betrokken 
speler bewust geweigerd heeft om aan de raadpleging/het overleg deel te nemen, dan zal de CREG 
met dit element zeker rekening houden in haar beslissing die de hoogte van het bedrag van de 
stimulans waarop Elia recht heeft ex post zal bepalen. Een dergelijke redenering is eveneens van 
toepassing als blijkt dat de CREG binnen de termijnen voorzien in deze beslissing geen conceptnota of 
studie heeft gepubliceerd/overgemaakt die voor Elia nodig is om de doelstellingen die in deze 
beslissing werden vastgelegd te behalen. 

Vanzelfsprekend deelt de CREG de bezorgdheid om in de voorliggende beslissing zo duidelijk mogelijke 
doelstellingen op te nemen. 

Wat het aantal te behalen doelstellingen betreft, herinnert de CREG eraan dat de bedragen die aan 
elke doelstelling worden toegewezen niet identiek zijn en sterk afhangen van de inspanningen die Elia 
zou moeten leveren om deze doelstelling te behalen. Aangezien de CREG erop toeziet dat een bedrag 
wordt voorzien dat voldoende stimulerend is voor alle weerhouden doelstellingen gezien de 
inspanningen die Elia zal moeten doen om ze te behalen, moet het aantal te behalen doelstellingen 
niet beperkt worden. 

De CREG herinnert eraan dat de indicatieve voorlopige lijst met doelstellingen te bereiken tegen 2019 
en de volgende exploitatiejaren zuiver indicatief van aard is: deze doelstellingen zullen moeten worden 
bevestigd en verduidelijkt in de beslissing die de CREG ten laatste op 30 juni 2018 zal nemen. Zo kunnen 
de doelstellingen uit de indicatieve voorlopige lijst van deze beslissing worden 
gewijzigd/geschrapt/aangevuld door andere in functie van onder andere de eerste resultaten van de 
studies die in de loop van het eerste semester van 2018 zullen gekend zijn en van de aanpassing van 
het federale technische reglement.  

Wat de alternatieve doelstellingen betreft die twee respondenten hebben voorgesteld, stelt de CREG 
voor om de voorgestelde doelstelling voor de verbetering van de transparantie wat de congesties 
betreft op te nemen in de indicatieve voorlopige lijst. De CREG zal de andere voorgestelde 
alternatieven niet in deze beslissing opnemen omwille van de volgende redenen: 

i. Een voorgestelde doelstelling (cf. verbetering van de beschikbaarheid van de 
transmissiecapaciteit in het kader van de flow based market coupling) maakt al voorwerp uit 
van de stimulans bedoeld in artikel 24 van de tariefmethodologie; 

ii. Een voorgestelde doelstelling is al opgenomen in beslissing 658 E 38 die de CREG op 30 juni 
2016 heeft opgenomen. Zo moet Elia tegen 31 december 2017 ten laatste (i) opties voor de 
berekening van het onevenwicht per ARP in quasi real time bestuderen, (ii) de CREG een 
ontwerp van berekening van het onevenwichtsvolume van elke ARP en de communicatie ervan 
aan die ARP in quasi real time voorstellen en (iii) de CREG een kalender voor de implementatie 
van het ontwerp voorstellen; 
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iii. Elia is al een voorstel van doelstelling aan het opstellen (cf. studie van de reservevolumes die 
Elia in de nabije toekomst moet verwerven); 

iv. Zonder zich uit te spreken over de relevantie ervan stelt de CREG vast dat verschillende 
voorgestelde doelstellingen vooraf een wijziging van het reglementair kader vereisen die ruim 
buiten de manoeuvreerruimte van Elia valt (cf. afschaffing van de injectietarieven, afschaffing 
van de compensatie door de BRP’s van de verliezen op het federale transmissienet in natura); 

v. Een van de voorgestelde doelstellingen hangt geenszins van Elia af omdat de beslissing aan de 
elektriciteitsbeurzen toekomt (cf. ontwikkeling van kwartuurproducten op de day-ahead- en 
intraday-markten opdat die meer zouden overeenstemmen met die van de balancing); 

vi. Een van de voorgestelde doelstellingen (cf. tevredenheidsenquête uitgebreid naar alle directe 
klanten van Elia) lijkt in de ogen van de CREG zeer pertinent, maar zou beter in het kader van 
de aanpassingen van de tariefmethodologie worden ingediend die op 1 januari 2020 in werking 
treden; 

vii. Een van de voorgestelde doelstellingen is voor de CREG niet pertinent (cf. implementatie van 
een bid ladder voor de strategische reserve). 

3.2.2. Specifieke opmerkingen bij een afzonderlijke  stimulansen 

3.2.2.1. Dienst voor de regeling van de spanning en het reactieve vermogen 

De CREG is van mening dat de stimulansen voor de beheersing van de beheersbare en beïnvloedbare 
kosten die in de tariefmethodologie werden voorzien niet volstaan om Elia aan te zetten om deze 
studie uit te voeren omdat de kosten voor de activering van de dienst voor de regeling van de spanning 
en van het reactieve vermogen niet-beheersbare kosten zijn en de stimulansen daar dus geen 
betrekking op hebben. Sinds de hervorming die op 1 januari 2016 in werking is getreden, benadrukt 
de CREG dat deze kosten voor de activering van de dienst voor de regeling van de spanning en het 
reactieve vermogen sterk gestegen zijn en voortaan het grootste deel uitmaken van de kosten voor de 
regeling van de spanning en van het reactieve vermogen. 

Gezien de moeilijkheden om de evolutie van de kosten van de dienst voor de regeling van de spanning 
en van het reactieve vermogen te ramen vindt de CREG het goed dat er andere, meer kwalitatieve, 
criteria in aanmerking zouden worden genomen. De tekst van de ontwerpbeslissing wordt in die zin 
aangepast. 

De CREG brengt in herinnering dat de distributienetbeheerders, in vergelijking met de tekst van de 
ontwerpbeslissing in het kader van deze discussie als “voornaamste spelers” moeten worden 
beschouwd en dat Elia bijgevolg overleg met hen (en/of hun federatie) moet organiseren.  

Gezien de ervaringen in andere Europese landen bevestigt de CREG dat alle manieren waarop de dienst 
moet worden gecontracteerd (procedure van offerteaanvraag, verplichting (vergoed of niet), 
contractduur, prijsstructuur, enz.) in de studie behandeld moeten worden. 

3.2.2.2. Black start 

De CREG is van mening dat de stimulansen voor de beheersing van de beheersbare en beïnvloedbare 
kosten die in de tariefmethodologie werden voorzien niet volstaan om Elia aan te zetten om deze 
studie uit te voeren omdat alle kosten voor de black start-dienst (cf. activering + reservering) niet-
beheersbare kosten zijn en deze stimulansen er dus geen betrekking op hebben. 

De CREG bevestigt dat enkel de eenheden die op het Elia-net aangesloten zijn de black start-dienst 
kunnen aanbieden en dat de “technische behoeften” wel degelijk de bepaling van het volume (of van 
het aantal eenheden) en de geografische en elektrische spreiding ervan betreffen. 
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Gezien de ervaringen in andere Europese landen bevestigt de CREG dat alle manieren waarop de dienst 
moet worden gecontracteerd (verplichting (vergoed of niet), procedure van offerteaanvraag, 
contractduur, prijsstructuur, enz.) in de studie behandeld moeten worden. 

3.2.2.3. Openstelling van de R2 voor alle middelen 

De CREG herinnert eraan dat het doel van het - lopende - proefproject is om duidelijk de 
belemmeringen voor de deelname van andere middelen dan de CCGT’s aan de R2 te identificeren. De 
doelstelling van deze stimulans is Elia aan te zetten om de belemmeringen die in het kader van het 
proefproject aan het licht zullen komen zo vlug mogelijk weg te werken. 

De CREG benadrukt dat de ontwerpbeslissing al overleg met de DNB’s voorzag en dat de regionale 
regulatoren hun mening natuurlijk zullen kunnen geven. 

Om een raadpleging tijdens de vakantieperiode te vermijden, gaat de CREG ermee akkoord om de 
deadline voor het tot stand brengen van de conceptnota een maand uit te stellen. De CREG gaat ook 
akkoord met de voorgestelde herformulering die de intenties van de CREG verduidelijkt, maar haar 
doelstelling niet wijzigt. 

3.2.2.4. Selectieve afschakeling 

Momenteel stelt de CREG een conceptnota op om de marktregels rond selectieve afschakeling te 
ontwikkelen zodat de ARP’s kunnen geresponsabiliseerd worden. De CREG zal hierover de 
marktspelers nog consulteren en het is tijdens die gelegenheid dat de marktspelers opmerkingen over 
het mechanisme van selectieve afschakeling kunnen formuleren.  

Een belangrijk element van de selectieve afschakeling is de technische uitvoering van een dergelijke 
afschakeling.  De bedoeling van deze stimulans is aan Elia te vragen om dit aspect van de discussie te 
onderzoeken uitgaande van de veronderstelling dat er op moment van afschakeling gekend is welke 
leveringspunten (die op alle spanningsniveaus zijn aangesloten) er op een bepaald moment moeten 
afgeschakeld worden en welke technische vereisten hiervoor moeten vervuld zijn.  

Om gevolg te geven aan bepaalde geformuleerde opmerkingen, worden een reeks wijzigingen 
aangebracht aan de tekst die ter openbare raadpleging was voorgelegd. 

3.2.2.5. Scarcity pricing 

De CREG wenst te benadrukken dat de vergoeding van de schaarste deel uitmaakt van de maatregelen 
uit het wetgevend pakket van de Europese Commissie “Schone energie voor alle Europeanen” en uit 
het ontwerp van richtlijn betreffende balancing. Er zijn verschillende landen die de schaarste, in 
verschillende mate, al vergoeden. De CREG wenst het belang te benadrukken van een op Europees 
niveau gecoördineerde toepassing van dit soort mechanisme . 

De CREG herinnert eraan dat ze al een eerste studie heeft uitgevoerd (en gepubliceerd) die het 
potentieel van dit mechanisme aantoont en overweegt om een beroep te doen op een consultant voor 
een tweede studie die zou gaan over de analyse van de verschillende opties en het voorstel van een 
algemeen ontwerp voor een eventuele implementatie van dit soort mechanisme.  

Omdat de beperkingen van de bestaande mechanismen correct in aanmerking zullen worden genomen 
om over een eventuele implementatie te beslissen, is de betrokkenheid van Elia volgens de CREG 
absoluut noodzakelijk. 
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De CREG stelt voor om tegemoet te komen aan de geformuleerde opmerkingen door de stimulans 
betrekking te laten hebben op de uitvoering van een opdracht die in elk geval noodzakelijk zal zijn om 
de voorgestelde methode en de eventuele implementatie ervan te evalueren. 

3.2.2.6. Dynamische aankoop van de mFRR-reserves 

De CREG bevestigt dat de Franse en Nederlandse versie van de ontwerpbeslissing niet overeenkomen 
als gevolg van een vertaalfout. De Nederlandse versie wordt verbeterd om rekening te houden met de 
dagelijkse aankopen van reserves. 

Aangezien het niet zeker is welke impact de overschakeling van maandelijkse naar dagelijkse veilingen 
op de prijzen zal hebben en aangezien de activeringskosten van de mFRR niet-beheersbare kosten zijn, 
is de CREG van mening dat de stimulansen voor de beheersing van de beheersbare en beïnvloedbare 
kosten die in de tariefmethodologie zijn voorzien niet volstaan om Elia te stimuleren om deze studie 
uit te voeren. 

De CREG stelt vast dat er momenteel dagelijkse veilingen van de mFRR in Duitsland worden 
georganiseerd. Een harmonisering, onder andere op het niveau van de frequentie van de veilingen zou 
een verhoging van de concurrentie en dus een betere werking van de markt bevorderen. 

De CREG stelt voor om aan de beslissing toe te voegen dat Elia de impact van een overschakeling naar 
dagelijkse veilingen op de distributienetbeheerders  moet bestuderen. 

Om een raadpleging tijdens de vakantieperiode te vermijden, gaat de CREG ermee akkoord om de 
deadline voor de uitwerking van de conceptnota een maand uit te stellen. 

3.2.2.7. Afzonderlijke aankoop van FCR- en aFRR-reserves 

Vroeger, in een context waarbij bijna alle reserves geleverd werden door CCGT-productie-eenheden, 
was de aankoop van FCR- en aFRR-reserves,  gekoppeld om een dubbele doorrekening te vermijden 
van de must run-kosten die deze CCGT-productie-eenheden dragen wanneer ze de dienst leveren. 

Momenteel stelt de CREG vast dat, hoewel de CCGT-productie-eenheden nog altijd de FCR- en aFRR-
reserves kunnen leveren, de asymmetrische componenten van de FCR,  meer en meer geleverd 
worden door andere middelen dan de CCGT-productie-eenheden (cf. vraag, kerncentrale, middelen in 
het buitenland).  

In de toekomst en in functie van de resultaten van het proefproject R2 niet-CIPU dat Elia momenteel 
voert, verwacht de CREG dat andere middelen dan de CCGT-centrales de aFRR kunnen leveren. 

De facto is de CREG van mening dat het goed is dat de studie van de gevolgen op de processen en de 
prijzen van een afzonderlijke aankoop van de FCR- en aFRR-reserves wordt uitgevoerd. 

Bovendien blijkt uit hetgeen voorafgaat dat er een zekere onzekerheid bestaat over de impact die een 
afzonderlijke aankoop van de FCR- en aFRR-reserves op de prijzen voor de reservering van de reserves 
zal hebben: enerzijds zou dat kunnen leiden tot een verhoging van de prijzen aangeboden door de 
CCGT-centrales en anderzijds tot het ontstaan van nieuwe leveranciers en een aanpassing van de 
timing van lokale veilingen die de kost die Elia draagt zouden doen verminderen. De facto vindt de 
CREG dat de stimulansen voor de beheersing van de beïnvloedbare kosten die in de tariefmethodologie 
voorzien zijn niet voldoende zijn om Elia te stimuleren om deze studie uit te voeren. 
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3.2.3. Indicatieve voorlopige lijst met doelstellingen te bereiken tegen 2019 en de volgende 
exploitatiejaren  

Omwille van de ontvangen antwoorden heeft de CREG beslist om de indicatieve doelstelling voor de 
voorbereiding van de implementatie van de 3e stap van de roadmap voor de mFRR (Step 3 MT-model) 
voorgesteld door Elia aan de TF Balancing van de Users' Group van 17 maart 2016 te schrappen en een 
indicatieve doelstelling toe te voegen voor de verbetering van de transparantie wat het opsporen en 
beheer van de congesties betreft. 

4. BESLISSING 

4.1. STIMULANS 2018 

Om een afstemming tussen vraag en aanbod te bevorderen en na raadpleging van Elia beslist de CREG 
om, in de loop van 2018, de toekenning van de financiële stimulans van € 2.000.000,00 te 
onderwerpen aan het behalen binnen de deadlines van de 7 hiernavolgende doelen. 

Vanzelfsprekend en net zoals het geval was voor een stimulans betreffende 2016, behoudt de CREG 
zich het recht voor om, na raadpleging van Elia, het doel betreffende een bepaalde stimulans te 
wijzigen indien dit noodzakelijk is als gevolg van onvoorzienbare gebeurtenissen. 

4.1.1. Dienst voor de regeling van de spanning en van het reactieve vermogen 

- Uitvoering van een studie onderworpen aan de goedkeuring van de CREG over de dienst voor 
de regeling van de spanning en van het reactieve vermogen. De studie moet meerdere 
toekomstige configuraties van de dienst aangeven en de evaluatie ervan mogelijk maken, in het 
bijzonder met het oog op een minimalisering van de globale kost voor de gemeenschap en 
rekening houdend met de ontwikkelingen uit de Europese netwerkcodes. De studie moet onder 
andere de volgende aspecten behandelen: 

• de impact van de Europese netwerkcodes op de dienst en in het bijzonder op de 
verplichtingen van de verschillende marktspelers inzake regelcapaciteit; 

• de relevante elementen van het voorstel van Elia op de Significant Grid Users en de 
general requirements die werden uitgewerkt in het kader van de procedure beschreven 
door de administratie Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (presentatie op de 
vergadering van de Belgian Grid User Group van Elia van 7 maart 2017); 

• de deelname van nieuwe spelerstypes waaronder de verbruikers, de intermitterende 
productie, de gebruikers aangesloten op het distributienet (in overleg met de DNB's) en 
de DNB's zelf, in overleg met de voornaamste spelers en federaties waarvan ze deel 
uitmaken. De technische, tarifaire en reglementaire aspecten van hun deelname 
moeten bestudeerd worden; 

• de manier waarop de dienst wordt gecontracteerd [verplichting (vergoed of niet), 
procedure van offerteaanvraag, contractduur, prijsstructuur, enz.]. 

In de studie moeten de verschillende beoogde configuraties van de dienst beoordeeld worden 
rekening houdend met hun economische opportuniteit, met hun technische en reglementaire 
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haalbaarheid en met de gemotiveerde aanbevelingen voor de configuratie van de dienst op 1 
januari 2020. 

Over de volledige studie, met uitzondering van eventuele vertrouwelijke passages moet een 
openbare raadpleging worden gehouden vooraleer ze aan de CREG wordt overgemaakt. 

Uitvoeringsdatum: 31 oktober 2018. 

Betrokken bedrag: 0,50 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van 
de bovenvermelde studie en de aanvaarding door de CREG. 

4.1.2. Black start 

- Uitvoering van een studie over een globale heroverweging van de black start-dienst. Deze studie 
moet onder andere de volgende aspecten in detail behandelen aangezien ze onderling 
afhankelijk zijn: 

• de technische behoeften (cf. aantal eenheden die de dienst kunnen leveren en hun 
geografische en elektrische spreiding); 

• dat de productie-eenheden die op het Elia-net zijn aangesloten in ‘eilandmodus’ kunnen 
functioneren op basis van hun eigen hulpdiensten; 

• de voorwaarden waaraan de middelen moeten voldoen om de dienst te mogen leveren, 
met inbegrip van de deelname van intermitterende productie-eenheden; 

• de eventuele impact van de Europese netwerkcodes en de implementatie ervan in 
België. 

De luiken van de studie die betrekking hebben op het functioneren in ‘eilandmodus’ en de 
voorwaarden die moeten vervuld worden voor de deelname aan de dienst moeten voorwerp 
uitmaken van een raadpleging van de betrokken marktspelers. 

De studie zal ook de marktmodellen of modellen voor de levering van de dienst in de Europese 
landen bestuderen, met inbegrip van de middelen die de dienst leveren. 

Tot slot moet de studie gemotiveerde aanbevelingen bevatten voor de uitwerking van een nieuw 
mechanisme voor de levering van de black start-dienst ( al dan niet op een markt gebaseerd) 
rekening houdend met de bestudeerde aspecten om de black start-dienst duurzaam te maken 
en de globale kost ervan voor de gemeenschap zo laag mogelijk te houden. 

Over de volledige studie, met uitzondering van eventuele vertrouwelijke passages, moet een 
openbare raadpleging worden gehouden vooraleer ze aan de CREG wordt overgemaakt. 

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018. 

Betrokken bedrag: 0,50 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van 
de bovenvermelde studie en de aanvaarding door de CREG. 

4.1.3. Openstelling van de R2 voor alle middelen 

- Het tot stand brengen van een conceptnota met als doel  de toegang van alle technologieën tot 
de aFFR dienst (met inbegrip van de opslag)  en dit onafhankelijk van het spanningsniveau 
(TNB/DNB) en van hetleverancierstype (BRP/BSP).  Die nota gaat over de procedures voor 
offertes, de selectie van offertes, de activering (oproeplijst), de controle en de financiële 
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afhandeling van energie. Vooraleer deze nota aan de CREG wordt overgemaakt, zal erover met 
de DNB’s worden overlegd en zal deze aan de marktspelers ter raadpleging worden voorgelegd. 

Uitvoeringsdatum: 31 oktober 2018 

- Na raadpleging van de marktspelers wordt een voorstel van roadmap voor de uitwerking van de 
conceptnota aan de CREG overgemaakt.  

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018. 

Betrokken bedrag: 0,20 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de aanvaarding 
van de conceptnota en het stappenplan door de CREG. 

4.1.4. Selectieve afschakeling 

- De uitvoering van een technische implementatiestudie in samenwerking met de 
distributienetbeheerders en dit op basis van de nota over de selectieve afschakeling en de 
raadpleging die de CREG erover zou moeten houden, . Die studie omvat in het bijzonder: 

• de bepaling van de technische elementen en de nodige aanvaardbaarheidscriteria voor 
de implementatie van de selectieve afschakeling op vrijwillige basis uitgaande van de 
veronderstelling dat Elia de leveringspunten kent die op een gegeven moment 
afgeschakeld moeten worden; 

• de uitwerking van een roadmap voor de implementatie van de selectieve afschakeling 
op vrijwillige basis in 2019. 

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018. 

Betrokken bedrag: 0,30 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de uitvoering van 
de bovenvermelde studie en de aanvaarding door de CREG. 

4.1.5. Scarcity pricing 

- Op basis van de resultaten van de studie die voor rekening van de CREG werd uitgevoerd over 
een mechanisme voor de vergoeding van de schaarste en de resultaten van de raadpleging van 
de marktspelers: 

• het op punt stellen van een mechanisme voor de evaluatie van de beschikbare 
reservevolumes (per type reserve) in real time (met inbegrip van een eventuele bijdrage 
van de vraag) die bruikbaar is als input voor het bestudeerde mechanisme voor de 
vergoeding van de schaarste en om een eventuele implementatie ervan mogelijk te 
maken; 

• de toepassing door Elia van het mechanisme voor de evaluatie van de betreffende 
beschikbare reservevolumes ex post voor de acht eerste maanden van 2018 (in stappen 
per kwartier) en publicatie van de resultaten. 

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018. 

Betrokken bedrag: 0,20 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de aanvaarding 
van het verslag van de bovenvermelde studie door de CREG. 
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4.1.6. Dynamische aankoop van de mFRR-reserves 

- Na raadpleging van de marktspelers een studie aan de CREG overmaken over de evolutie naar 
een dagelijkse aankoop van de mFRR-reserves en die een beschrijving en evaluatie bevat van de 
voor- en nadelen, met inbegrip van de kritische analyse van het feit of de twee afzonderlijke 
producten (standaard en flex), al dan niet moeten worden behouden, van de impact op de 
distributienetbeheerders, van de impact op het delen van de reserves en van de impact van de 
niet-gecontracteerde offertes op het volume van de gecontracteerde offertes.  

Uitvoeringsdatum: 31 oktober 2018. 

- Een planning voor de implementatie aan de CREG voorleggen die vooraf ter raadpleging van de 
marktspelers wordt voorgelegd. 

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018. 

Betrokken bedrag: 0,20 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de aanvaarding 
van de bovenvermelde studie en implementatieplanning door de CREG. 

4.1.7. Afzonderlijke aankoop van FCR- en aFRR-reserves 

- Na raadpleging van de marktspelers een studie aan de CREG overmaken over de evaluatie van 
de voorwaarden en de gevolgen van een aankoop van de capaciteit van aFRR via uitsluitend 
asymmetrische offertes en van de afzonderlijke aankoop van de capaciteit van FCR en aFRR. 

De studie zal bovendien rekening houden met de verschillende opeenvolgende aankopen van 
FCR en aFRR (parallelle aankopen, aankopen van FCR voorafgaand aan aFRR, aankoop van aFRR 
voorafgaand aan FCR). 

Uitvoeringsdatum: 31 juli 2018 

- Een planning voor de implementatie aan de CREG voorleggen die vooraf ter raadpleging van de 
marktspelers wordt voorgelegd. 

Uitvoeringsdatum: 20 december 2018 

Betrokken bedrag: 0,10 M€. De toekenning van dit bedrag is onderworpen aan de aanvaarding 
van de bovenvermelde studie en implementatieplanning door de CREG. 
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4.2. INDICATIEVE  ‘PRE’-LIJST MET DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN TEGEN 
2019 EN DE VOLGENDE EXPLOITATIEJAREN 

- Implementatie van een nieuw marktmodel voor de dienst voor de regeling van de spanning en 
van de reactieve energie rekening houdend met de studie die in 2018 wordt uitgevoerd en de 
wijzigingen aangebracht aan het federale technische reglement met toepassing van de 
Europese netwerkcodes. 

- Operationele implementatie van de selectieve afschakeling. 

- Verbetering van de transparantie wat het opsporen en het beheer van congesties betreft. 

 

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