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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) legt hierna de 
modaliteiten vast voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het 
transmissienet voor elektriciteit  in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren, zoals 
bedoeld in artikel 23, § 1 van de tariefmethodologie. 

Naast de inleiding bevat deze beslissing vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft het 
wettelijke kader dat aan de grondslag ligt van onderhavige beslissing. De relevante antecedenten en 
de behandeling van de ontvangen reacties in het kader van de publieke raadpleging worden 
respectievelijk in hoofdstuk 2 en 3 toegelicht. Het vierde hoofdstuk bevat dan de eigenlijke beslissing.  

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing aangenomen tijdens zijn vergadering van 
25 april 2019. 

1. WETTELIJKE BASIS  

De toepassing van artikel 12, §§ 2, 5 en 8 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt heeft geleid tot het aannemen van besluit (Z)1109/10 van 28 juni 2018 tot 
vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023 (hierna "de 
tariefmethodologie"). Artikel 23, § 1 van de tariefmethodologie bepaalt het volgende: 

« Er kunnen stimulansen aan de netbeheerder worden toegekend om hem ertoe aan te 
sporen: 

1) de marktintegratie en de bevoorradingszekerheid te stimuleren; 

2) de kwaliteit van de dienst te verbeteren; 

3) de innovatie te stimuleren; 

4) het systeemevenwicht te bevorderen; en 

5) de continuïteit van de bevoorrading te vergroten. 

Onverminderd de bepalingen van Art. 23 tot 28 en na overleg met de netbeheerder en de 
marktactoren, bepaalt de CREG, vóór het indienen van het tariefvoorstel, de finale 
modaliteiten ter bepaling van deze stimulansen, met name de berekeningswijze van de 
gebruikte indicatoren en de wijze waarop doelstellingen worden bepaald. ». 

De artikelen 24 tot en met 28 van de tariefmethodologie vermelden het volgende: 

« Art. 24.  

§ 1. De voortgang die de netbeheerder realiseert op het vlak van de marktintegratie en 
dat van de bevoorradingszekerheid geeft aanleiding tot de toekenning van drie stimulansen: 

1) de toekenning aan de netbeheerder van een deel van de resultaten uit bepaalde 
financiële deelnemingen die duidelijk bijdragen tot de marktintegratie en/of de 
bevoorradingszekerheid (zie § 2); 

2) de toekenning aan de netbeheerder van een bedrag voor de gemeten verhoging van de 
ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone, bepaald 
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door een berekeningsmethode gebaseerd op één of meerdere van volgende elementen: 
(i) de karakteristieken van kritische netelementen opgenomen in de marktkoppeling, (ii) 
het resultaat van de marktkoppeling, (iii) de vraag in de Belgische regelzone, (iv) de 
kosten voor redispatching en (v) de werken voor de versteviging van het Belgische 
transmissienet (zie § 3); 

3) de toekenning aan de netbeheerder van een bedrag voor de tijdige realisatie van, voor 
elk jaar, tussen veertig à zestig grote infrastructuurprojecten die bijdragen aan de 
marktintegratie (zie § 4). 

§ 2. De volgende bepalingen zijn van toepassing op de stimulans bedoeld in § 1, 1): 

1) de netbeheerder ontvangt elk jaar zestig procent van de geïnde dividenden en 
gerealiseerde meerwaarden op de financiële participaties die hij heeft in ondernemingen 
die bijdragen aan de marktintegratie. Op 1 januari 2018 worden in onderhavige bepaling 
financiële participaties in volgende ondernemingen bedoeld: AMPACIMON, CORESO, 
ENERVALIS, HGRT en JAO. Deze lijst van financiële participaties waaraan deze stimulans 
is verbonden kan het voorwerp uitmaken van wijzigingen mits een goedkeuring van de 
CREG; 

2) het saldo van de geïnde dividenden en gerealiseerde meerwaarden wordt toegewezen 
aan het totaal inkomen van de volgende regulatoire periode; 

3) de minderwaarden die op deze financiële participaties worden gerealiseerd, zijn 
integraal voor rekening van de netbeheerder; 

4) voor deze stimulans is geen specifieke opname in de ex ante rapportering vereist. Dat 
dient wel te gebeuren voor de ex post rapportering. 

§ 3. De volgende bepalingen zijn van toepassing op de stimulans bedoeld in § 1, 2): 

1) Zonder dat dit bedrag evenwel 16.000.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 
0,77%*RAB*minimum(S ; 40%);  

2) Voor elk jaar van de regulatoire periode 2020-2023 voorziet de netbeheerder ex ante in 
zijn tariefvoorstel het bedrag van 7.000.000,00 € als element van zijn totaal inkomen; 

§ 4. De volgende bepalingen zijn van toepassing op de stimulans bedoeld in § 1, 3): 

1) Zonder dat dit bedrag evenwel 5.000.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,24%*RAB*minimum 
(S ; 40%);  

2) Voor elk jaar van de regulatoire periode 2020-2023 voorziet de netbeheerder ex ante in 
zijn tariefvoorstel het bedrag van 2.500.000,00 € als element van zijn totaal inkomen; 

Art. 25.  

§ 1. De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de netbeheerder geeft 
aanleiding tot de toekenning van drie stimulansen. 

De eerste stimulans hangt af van de tevredenheid van de netgebruikers die over een nieuwe 
aansluiting beschikken (of over een substantiële wijziging aan hun bestaande aansluiting) 
voor wat onder meer het respecteren van de termijnen betreft en de budgetten die eerder 
tussen de netbeheerder en de gebruiker werden overeengekomen. Deze stimulans is 
gebaseerd op een jaarlijkse tevredenheidsenquête geadresseerd aan gebruikers van wie de 
aansluiting tijdens het voorgaande jaar afliep. Zonder dat dit bedrag evenwel 
1.350.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het maximale jaarlijkse bedrag voor deze 
stimulans het product van 0,06%*RAB*minimum (S ;40%). De netbeheerder voorziet ex ante 
in zijn tariefvoorstel, voor elk jaar van de regulatoire periode 2020-2023, een bedrag van 
700.000,00 € als element van zijn totaal inkomen.  
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De tweede stimulans hangt af van de tevredenheid van alle netgebruikers. Deze stimulans 
is gebaseerd op twee tevredenheidsenquêtes die tweejaarlijks afwisselend worden 
gehouden. De eerste tweejaarlijkse enquête wordt alleen geadresseerd aan de leden van de 
User Group van de netbeheerder met het oog op de waardering van de kwaliteit van de 
organisatie van deze User Group evenals de kwaliteit van de administratieve opvolging van 
de netbeheerder. De tweede tweejaarlijkse enquête wordt geadresseerd aan alle 
netgebruikers met het oog op de waardering van hun algemene tevredenheid over de 
commerciële relatie met de netbeheerder. Zonder dat dit bedrag evenwel 
2.530.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het maximale jaarlijkse bedrag voor deze 
stimulans het product van 0,12%*RAB*minimum (S ;40%). Voor elk jaar van de regulatoire 
periode 2020-2023 voorziet de netbeheerder ex ante in zijn tariefvoorstel het bedrag van 
1.250.000,00 € als element van zijn totaal inkomen. 

De derde stimulans hangt af van de gegevens die door de netbeheerder ter beschikking va 
de markt gesteld worden op zijn website evenals op de website van ENTSO-E. Zonder dat dit 
bedrag evenwel 5.000.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het maximale jaarlijkse 
bedrag voor deze stimulans het product van 0,24 %*RAB*minimum (S ;40%). Voor elk jaar 
van de regulatoire periode 2020-2023, voorziet de netbeheerder ex ante in zijn tariefvoorstel 
het bedrag van 1.850.000,00 € als element van zijn totaal inkomen. 

Art. 26.  

§ 1. Het verkrijgen van kapitaalsubsidies door de netbeheerder geeft hem recht op een 
stimulans tot beloop van 20 % van de in dat jaar ontvangen kapitaalsubsidies. Zonder dat 
dit bedrag evenwel 1.000.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het maximale 
jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,05 %*RAB*minimum (S ;40%). 

De kapitaalsubsidies moeten verband houden met innoverende projecten. Die karakteriek 
moet duidelijk en objectief blijken in de beschrijving van de gesubsidieerde projecten.  

De CREG zal nagaan of de eventuele voorwaardelijke/opschortende clausules over deze 
subsidies geëerbiedigd worden en dat er geen terugbetaling van subsidies opgelegd wordt. 
Indien de netbeheerder bepaalde subsidies zou moeten terugbetalen, dan wordt dat deel 
van de stimulans in vermindering gebracht van de vergoeding van de onderneming van dat 
jaar waarin de terugbetaling plaatsvond. 

§ 2. Ten laatste op 1 juli van het jaar dat een nieuwe regulatoire periode voorafgaat, kan 
de netbeheerder aan de CREG voor de gehele regulatoire periode een voorstel van 
onderzoeks- en ontwikkelingsplan ter goedkeuring voorleggen. Dat plan moet een 
beschrijving bevatten van de activiteitsdomeinen waarop de netbeheerder voorziet om in de 
loop van de vier volgende jaren onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren. Voor 
elk activiteitsdomein bevat het plan een beschrijving van de verwachte baten alsook een 
planning en het verwacht budget.  

De CREG duidt de domeinen aan waarvoor een stimulans wordt verleend. Die stimulans 
wordt als volgt berekend: 

- Voor de innovatiegerichte activiteiten waarvoor in het betreffend jaar een vermindering 
van de sociale lasten kan worden verkregen, wordt als stimulans aan de netbeheerder 
een bedrag toegekend dat overeenstemt met 25% van de operationele kosten die 
gedurende dat jaar in België voor die projecten werden gedragen;  

- Voor de activiteiten op gebied van onderzoek en ontwikkeling die gericht zijn op de 
waardecreatie voor de gemeenschap, maar waarvan de precieze toepassingen in dat 
vakgebied nog moeten vastgelegd worden en waarvoor in het betreffend jaar een 
vermindering van de sociale lasten kan worden verkregen, wordt als stimulans aan de 
netbeheerder een bedrag toegekend dat overeenstemt met 50% van de directe 
operationele kosten die gedurende dat jaar in België voor die projecten werden 
gedragen. 
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Elk jaar en uiterlijk op 1 juli, kan voor de resterende jaren van de lopende regulatoire periode 
een aangepast voorstel aan de CREG voorgelegd worden. Deze aangepaste voorstellen 
maken eveneens het voorwerp uit van een beslissing van de CREG en dit vóór de aanvang 
van het volgende jaar. 

De projecten bedoeld in § 2 hebben rechtstreeks betrekking op de energietransitie, de 
marktintegratie, de « public acceptance » of het efficiënte beheer van het net. 

Zonder dat dit bedrag evenwel 3.700.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,18 %*RAB*minimum 
(S ;40%). 

Art. 27.  

De bevordering van het systeemevenwicht geeft aanleiding tot de toekenning van een 
stimulans die functie is van het behalen van de objectieven die jaarlijks door de CREG zijn 
vastgelegd. Ten laatste op 31 maart van elk jaar kan de netbeheerder aan de CREG een 
projectenlijst voorstellen waarvan de realisatie in de loop van het daaropvolgende jaar 
volgens hem prioritair is.  Ten laatste op 30 juni van datzelfde jaar bepaalt de CREG de lijst 
van de projecten die in het volgende jaar moeten gerealiseerd worden en beschrijft zij de 
objectieven die voor elk ervan moeten behaald worden. De CREG geeft tevens aan welk deel 
van de stimulans samenhangt met elk objectief, alsook de nagestreefde realisatiedatum (of 
datums). Het gedeelte dat verband houdt met elke stimulans wordt aan de netbeheerder 
toegekend in functie van de realisatiegraad van het objectief en van het respect voor de 
uitvoeringstermijnen. Om de voorspelbaarheid te verhogen en om gebruik te kunnen maken 
van projecten waarvan de realisatietermijn langer is dan één jaar, kan de netbeheerder aan 
de CREG een pre-lijst van te bereiken doelstellingen voor de jaren Y+n voorstellen. De CREG 
stelt jaarlijks dergelijke pre-objectievenlijst op. Zonder dat dit bedrag evenwel 
2.500.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het maximale jaarlijkse bedrag voor deze 
stimulans het product van 0,12%*RAB*minimum (S;40%). 

Voor elk jaar van de regulatoire periode 2020-2023, voorziet de netbeheerder ex ante in zijn 
tariefvoorstel het bedrag van 1.250.000,00 € als element van zijn totaal inkomen. 

Art. 28.  

De verbeteringen op het gebied van de continuïteit van de bevoorrading geven aanleiding 
tot het toekennen van drie stimulansen.  

1) De toekenning aan de netbeheerder van een bedrag in functie van de gemeten evolutie 
van de Average Interruption Time (AIT) 

Voor de berekening van de AIT worden in aanmerking genomen alle onderbrekingen, 
lange en korte, waarvoor Elia verantwoordelijk is, evenals deze die veroorzaakt zijn door 
een intrinsiek risico (meteo, indringing door dieren of een actie door een derde) maar 
met een verminderingscoëfficiënt van 10% en te beginnen na 9 uur onderbreking.  

De berekening van de stimulans houdt rekening met de gemiddelde AIT van de 7 
volledige jaren die voorafgaan aan het indienen van het tariefvoorstel door de 
netbeheerder . 

Zonder dat dit bedrag evenwel 4.800.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,23%*RAB*minimum 
(S;40%). 

2) De toekenning aan de netbeheerder van een bedrag in functie van de beschikbaarheid 
van het Modular Offshore Grid (MOG). 

Zonder dat dit bedrag evenwel 2.530.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,12%*RAB*minimum 
(S;40%).  
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De toekenning van deze stimulans is eveneens ondergeschikt aan de 
rapporteringsverplichtingen over een aantal aspecten over de kwaliteit van de voeding, 
onder andere over de onderbrekingsindicatoren en over de power quality. 

3) De toekenning aan de netbeheerder van een bedrag voor het uitvoeren van investeringen 
die gericht zijn op de betrouwbaarheid van het net. 

Binnen zijn tariefvoorstel levert de netbeheerder een nauwkeurige en gemotiveerde 
beschrijving van alle investeringen gericht op de betrouwbaarheid van het net die 
uitgevoerd zullen worden in de loop van de regulatoire periode 2020-2023. Als stimulans 
voor de realisering van de investeringen gericht op de betrouwbaarheid van het net 
wordt een bedrag toegekend dat overeenkomt met 2% van de in dat tariefvoorstel 
opgenomen investeringsuitgaven die werkelijk uitgevoerd zijn in de loop van het 
betreffend jaar. 

Zonder dat dit bedrag evenwel 2.000.000,00 €/jaar mag overschrijden, bedraagt het 
maximale jaarlijkse bedrag voor deze stimulans het product van 0,10%*RAB*minimum 
(S; 40%). 

Voor elk jaar van de regulatoire periode 2020-2023, voorziet de netbeheerder voor de som van 
deze drie stimulansen ex ante in zijn tariefvoorstel het bedrag van 4.700.000,00 € als element 
van zijn totaal inkomen.» 

2. ANTECEDENTEN 

De inhoud van onderhavige beslissing heeft het voorwerp uitgemaakt van talrijke 
overlegvergaderingen tussen de CREG en Elia sinds het begin van het jaar 2018. 

In het kader van de publieke raadpleging over het ontwerp van tariefmethodologie, die plaatsvond van 
2 tot 29 mei 2018, publiceerde de CREG een nota over "De modaliteiten van de stimulerende regulering 
van toepassing op Elia voor de periode 2020-2023"1. Deze nota vermeldt onder meer het volgende:  

« Gezien de besprekingen die met de netbeheerder hebben plaatsgevonden in het kader van 
de uitwerking van voormeld ontwerpbesluit en om, zowel aan de netbeheerder als aan de 
marktspelers een maximum aan zichtbaarheid te bieden, detailleert onderhavige nota een 
aantal modaliteiten voor het vastleggen van de stimulansen die de CREG in haar 
ontwerpbeslissing zal opnemen en die op haar beurt aan een publieke raadpleging zal 
worden onderworpen voor de indiening van het tariefvoorstel 2020-2023. ».  

Afgezien van de bepalingen met betrekking tot de stimulansen "Gemeten verhoging van de ter 
beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone", "De kwaliteit van de 
gegevens die ter beschikking van de markt worden gesteld" en "Innovatie", die niet waren opgenomen 
in voormelde nota omdat deze op dat moment nog het voorwerp waren van besprekingen tussen de 
CREG en Elia, hernam de ontwerpbeslissing die ter raadpleging werd voorgelegd de bepalingen 
opgenomen in de nota die de CREG in mei 2018 publiceerde.  

  

                                                           

1 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Consult/2018/1109-10/ModaliteitenStimulansen2020-2023NL.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Consult/2018/1109-10/ModaliteitenStimulansen2020-2023NL.pdf
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Op 15 juni, 23 en 27 juli, op 5 en 25 oktober en op 6 november 2018 vonden bijkomende 
werkvergaderingen plaats tussen de CREG en Elia over de stimulans "Gemeten verhoging van de ter 
beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone". Tussen deze verschillende 
vergaderingen werd ook heel wat informatie uitgewisseld tussen de CREG en Elia. 

Op 14 mei, 27 juni, 12 juli, 8 augustus en 10 en 27 september 2018 vonden bijkomende 
werkvergaderingen plaats tussen de CREG en Elia over de stimulans "De kwaliteit van de gegevens die 
ter beschikking van de markt worden gesteld". Tussen deze verschillende vergaderingen werd ook heel 
wat informatie uitgewisseld tussen de CREG en Elia. 

3. PUBLIEKE RAADPLEGING 

3.1. GEVOLGDE PROCEDURE 

Onderhavige beslissing werd door het directiecomité van de CREG aangenomen onder de vorm van 
een ontwerpbeslissing op 15 november 2018. 

Overeenkomstig haar huishoudelijk reglement heeft de CREG de ontwerpbeslissing, met alle nuttige 
documenten, aan een publieke raadpleging onderworpen die 3 weken heeft geduurd. 

De CREG heeft reacties ontvangen van Elia, FEBELIEC, FEBEG en van REstore. Die reacties zijn als bijlage 
aan deze beslissing toegevoegd. 

3.2. ACRONIEMEN 

De verschillende acroniemen die gebruikt worden, staan gedefinieerd in hoofdstuk 4. 

3.3. REACTIE VAN ELIA 

3.3.1. Samenvatting van de ontvangen reactie 

3.3.1.1. Overleg en opstellen van ontwerpbeslissing van de CREG  

Elia stelt vast dat de ontwerpbeslissing van de CREG die aan een publieke raadpleging wordt 
voorgelegd reeds rekening houdt met een aantal verzoeken die Elia eerder had geformuleerd, maar 
dat de CREG andere fundamenteel belangrijke verzoeken waarvoor Elia onderbouwende argumenten 
had geformuleerd ondanks alles negeert in haar ontwerpbeslissing en dat zonder enige 
verantwoording af te leggen. 
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3.3.1.2. Gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit binnen de 
Belgische regelzone 

Elia onderschrijft de doelstellingen die de CREG met deze incentive wil bereiken volledig. Niettemin 
stelt zij vast dat, ondanks talrijke vergaderingen, uitwisselingen en simulaties in de aanloop van de 
ontwerpbeslissing, de CREG in haar ontwerpbeslissing geen rekening heeft gehouden met een aantal 
fundamentele opmerkingen van Elia.  

De belangrijkste opmerking gaat over de waarden van RAM0 en/of RAM* die verlaagd moeten worden 
omdat de waarden voorgesteld door de CREG zich volgens Elia baseren op een foutief gebruik van de 
datasets.  

In haar antwoord op de raadpleging motiveert Elia haar stellingname over het foutieve gebruik van de 
datasets die voor de kallibratie van de stimulans werden gebruikt. De vijf datasets die voor de 
kallibratie gebruikt worden, zijn de volgende: 

1) de twee historische datasets van 2016 en 2017; 

2) drie “CNEC-datasets”: drie datasets uit de studie over de CWE CBCO selectie uitgevoerd 
door CWE TSB’s in mei 2018 op basis van de simulaties van 2017 gebaseerd op 
respectievelijk 20 % minRAM, 25 % minRAM en 30 % minRAM.  

Elia gaat akkoord met de vaststelling van de CREG dat geen van deze vijf datasets volledig 
representatief is voor de tarifaire periode 2020-2023. Elia erkent dat in de originele CNEC-datasets LTA 
en HTLS niet correct gesimuleerd werden, maar kan niet akkoord gaan met de aanpassingen die de 
CREG heeft gemaakt om hieraan tegemoet te komen.  

i. wat LTA-inclusie betreft, geeft Elia aan dat als één enkele parameter wijzigt, bijvoorbeeld 
extra RAM voor LTA-inclusie, de marktkoppeling opnieuw gesimuleerd zou moeten 
worden om na te gaan of de congestie zich verplaatst of niet. Bij gebrek aan een beter 
alternatief daarentegen is de aanpassing die de CREG heeft uitgevoerd aanvaardbaar voor 
Elia;  

ii. wat de geplande HTLS-versterking betreft, beweert Elia dat de aanpassing van de CREG, 
nl. de verhoging van de thermische capaciteit van de betreffende lijnen naar 2.768 MW 
(ten opzichte van 1.385 - 1.696 MW op dit moment) geenszins overeenstemt met de 
realiteit. Ten eerste wordt deze netversterking uitgevoerd omdat Elia verwacht dat de 
stromen in de base case sterk zullen stijgen omwille van de verhoogde offshore 
windproductie en een nieuwe interconnectie met de UK. Volgens Elia zal de RAM bijgevolg 
minder toenemen dan het verschil tussen de thermische capaciteiten. Ten tweede heeft 
deze aanpassing een sterk overschattend effect op de performantie van de stimulans, 
aangezien alle uren waarop de as Mercator-Avelgem beperkend was in 2017 (basis van 
bijna alle simulatiedata) in de kallibratie van de CREG een score van 100% behalen, wat 
niet het geval zal zijn. Wanneer de HTLS-upgrade van de as Mercator-Avelgem zal 
afgerond zijn, zal de congestie zich verplaatsen naar de eerstvolgende bottleneck. Zoals 
verder uiteengezet in bijlage 5.1 van haar antwoord op de raadpleging, veronderstelt Elia 
dat de congestie zich zal verplaatsen naar Doel-Zandvliet, aangezien deze laatste slechts 
over een thermische capaciteit van 1.550 MW beschikt en dus de bottleneck zal zijn in het 
merendeel van de uren. Deze lijn van 1.550 MW zal bij congestie gemiddeld over een RAM 
van 49 % beschikken, zoals dat vandaag het geval is. Als deze hypothese wordt 
doorgerekend (verschuiving van congestie van Mercator-Avelgem naar Doel-Zandvliet 
met 49 % RAM) dan wordt volgens Elia de performantie van de stimulans (deel V1) met 
36 % overschat. 
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Op basis van bovenstaande redenering is Elia van mening dat de RAM0 waarden met 10 percentpunten 
moeten verlaagd worden, zowel voor de interne lijnen als voor cross-zonale lijnen om in de buurt van 
de beoogde remuneratie (52 %) te komen, gemiddeld over de vijf datasets.  

Elia benadrukt eveneens dat de CNEC-scenario’s in het voorgestelde ontwerp van de CREG een veel 
lagere score krijgen dan die van de historische scenario’s van 2016 en 2017. RAM0, maar ook RAM* 
moeten met 10 percentpunten verlaagd worden zodat de CNEC-scenario’s een betere score krijgen.   

Naast de motivering voor de aanpassing van de RAM0 en RAM* waarden stelt Elia een verduidelijking 
voor van de bonus/malus op basis van de redispatching kosten. Eerst en vooral stelt Elia een 
transparante definitie van het referentiebedrag voor. Volgens Elia moet het gaan over redispatching 
kosten, zonder de eventuele bijdrage aan redispatching kosten van andere TNB’s, aangezien de raming 
van deze verplichtingen simpelweg onmogelijk is en volledig ontsnapt aan de controle van Elia. In 
Duitsland bedragen zij bijvoorbeeld ongeveer 1 miljard euro, zelfs een marginaal percentage zou een 
onredelijke impact hebben op dit referentiebedrag. Ten tweede stelt Elia twee formules voor ter 
verduidelijking van de berekening en de impact van bonus/malus en legt Elia twee 
berekeningsvoorbeelden voor.  

Vervolgens formuleert Elia een reeks algemene opmerkingen over het globale ontwerp:  

i. Elia vraagt dat de CREG benadrukt dat het Niet-Elia CNEC toepassingsgebied beperkt blijft 
tot CNEC van de CWE marktkoppeling, zelfs in geval van uitbreiding van de huidige CWE 
regio naar de CORE zone.  

ii. Elia benadrukt dat de impact van Elia op het gedrag van anderen, zijnde TNB’s, 
producenten, marktactoren, overheden… zeer beperkt is. Bijgevolg moet de bijdrage van 
de niet-Belgische CNEC of van de prijzenconvergentie aan het eindresultaat, ook beperkt 
blijven.  

iii. Elia is overtuigd dat het niet aangewezen is om een selectie te maken van enkel de 25 % 
slechtste uren om de eenvoudige reden dat het aantal uren dat Belgische CNEC’s 
beperkend waren geen goede indicator zijn voor het al dan niet goed presteren van Elia, 
zelfs integendeel. Sinds de invoering van de minimale marges (minRAM 20 in CWE), 
waardoor welvaart is gecreëerd voor de Belgische consument, zijn Belgische CNEC’s veel 
vaker beperkend waren (omwille van de hoge PTDF’s) en dit omdat de interne CNEC’s in 
de andere biedzones relatief minder vaak beperkend werden. Elia is van mening dat door 
25 % van de slechtste uren te selecteren de CREG dit effect wenst af te straffen, wat niet 
logisch lijkt. Ook vraag Elia zich af wat er gebeurt als er niet voldoende uren 
prijsconvergentie is om de 25 % uren aan te vullen als Elia-lijnen minder dan 25 % van de 
uren beperkend zou zijn.  

Tenslotte hekelt Elia het voorstel van de CREG om vanaf het tweede jaar van de regulatoire periode 
20 % van de totale remuneratie te kunnen alloceren aan een stimulans voor de intraday 
marktkoppeling. Elia merkt op dat het om een unilaterale beslissing gaat die het resultaat van de 
gekalibreerde 52 % teniet kan doen. Elia ziet niet hoe dit een stimulans zou kunnen zijn ter vernieuwing  
en optimalisering van het proces, zoals vooropgesteld door de CREG. Volgens Elia is het in essentie niet 
mogelijk om de day ahead en de intraday capaciteiten simultaan te maximaliseren. Het leggen van een 
incentive op intraday kan volgens Elia enkel indien de doelstellingen voor de day ahead worden 
verlaagd.  
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3.3.1.3. Tijdige realisatie van belangrijke infrastructuurprojecten 

Elia bevestigt dat de inhoud van de ontwerpbeslissing overeenstemt met de tekst waarover de CREG 
en Elia reeds eerder overleg hadden. 

Elia stelt echter vast dat bepaalde technische oplossingen die het voorwerp uitmaken van een 
stimulans ondertussen geëvolueerd zijn en in de eindbeslissing zouden moeten worden aangepast: 

- ondersteuning van de spanning - fases 1 tot 4 : flexibiliteit invoeren om zo te kunnen 
terugvallen op een oplossing die evenwaardig is met de indienststelling van twee 
batterijen van condensatoren van 75 MVAR ; 

- Oostlus : de omvang van de werkzaamheden wijzigen. 

Tenslotte vraagt Elia om de definitie van “indienststelling” aan te passen en de definitie van 
“demontage” toe te voegen. 

3.3.1.4. De kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden gesteld 

Hoewel Elia dankbaar is voor de talrijke overlegvergaderingen die plaatsvonden voor de lancering van 
de raadpleging, is zij van oordeel dat de ontwerptekst onvoldoende duidelijk blijft en bepalingen bevat 
waarover ze fundamentele bezorgdheden heeft. 

De fundamentele bezorgdheden van Elia betreffen de volgende punten : 

1) gegevens afhankelijk van externe bronnen van Elia. Eerst en vooral beschouwt de CREG 
gegevens waarvan Elia niet de Primary Data Owner is of waarvoor Elia afhangt van externe 
bronnen toch als een deel van het gegevensveld dat in het kader van de stimulans moet 
worden geëvalueerd. Hoewel de CREG een procedure heeft voorzien die toelaat 
dergelijke gegevens die foutief zouden blijken uit te sluiten, is Elia van oordeel dat deze 
procedure niet duidelijk is en administratief zwaar doorweegt. Ten tweede stelt de CREG 
de transparantieplatformen van JAO en EEX gelijk met de transparantieplatformen van 
Elia; 

2) de evolutie van de cartographie van de test reports. Elia dringt erop aan dat de 
overeengekomen versies van december 2018 niet langer het voorwerp uitmaken van een 
aanpassing voor augustus 2019 en dat elke wijziging het voorwerp uitmaakt van een 
overeenkomst tussen Elia en de CREG. 

De punten die volgens Elia verduidelijking vereisen voor de inwerkingtreding van de stimulans zijn de 
volgende: 

1) wat bedoeld wordt met “FTP EntsoE” ; 

2) de betekenis van de term “het juiste formaat” ; 

3) de beschrijving van de “afrondingsregel” ; 

4) de herziening van de “afwijkingsregel van 15kW(h)” voor coherentietests ; 

5) de procedure voor het betwisten van de resultaten ; 

6) de procedure die toelaat rekening te houden met gepland informaticaonderhoud. 

Daarnaast formuleert Elia een reeks punctuele voorstellen over de formulering van de punten 4.2.3.3 
en 4.2.3.4 van de ontwerpbeslissing. 
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3.3.1.5. Stimulans ter bevordering van innovatie 

Elia waardeert het dat de principes van de stimulans overeenstemmen met de principes besproken 
tijdens de overlegvergaderingen. Elia stelt echter vast dat het toekenningscriterium van de stimulans  
voor de naleving van het budget door de CREG wordt behouden op 50 % voor alle activiteiten. Elia 
vraagt een verhoging van deze stimulans van 50 % naar 100 % voor de zuivere activiteiten van 
onderzoek en ontwikkeling die in haar innovatiedepartement worden uitgevoerd. 

Elia stelt eveneens voor om een definitie van het begrip “Aftrek van sociale lasten” toe te voegen. 

3.3.1.6. Stimulans ter bevordering van de continuïteit van de bevoorrading 

Elia vraagt dat de maandelijkse rapportering voor de onderbrekingen van minder dan 3 minuten, 
gezien hun aantal, geen melding moet maken van de omschrijving, de oorzaken en de 
verantwoordelijkheden van het incident. De oorzaken en verantwoordelijkheden van korte 
onderbrekingen zullen daarentegen wel beschreven worden in het jaarverslag en de AIT zal bijgevolg 
worden aangepast.  

Elia wil dat de stimulans enkel van toepassing is op de perimeter van het net gekend op het moment 
dat de tariefmethodologie werd aangenomen (juni 2018) en dat de evolutie van de perimeter in de 
loop van de periode leidt tot een herziening van de stimulans. Dit verzoek vindt onmiddellijk toepassing 
in het kader van de aankoop van 70 kV van Nethys, door Elia voorzien in 2019. Elia vraagt in elk geval 
dat ofwel de incidenten die tijdens de periode 2020-2023 zouden voorkomen in het (of omwille van 
het) recent bekomen netgedeelte niet in rekening worden gebracht voor de stimulans, ofwel de AIT-
referentie wordt aangepast om rekening te houden met de historische AIT van dit net. 

Tenslotte heeft Elia een tikfout opgemerkt in de formule van de berekening van de stimulans 
(ontbrekende haakjes). 

3.3.2. Antwoord van de CREG 

3.3.2.1. Overleg en opstellen van ontwerpbeslissing van de CREG 

Net zoals vermeld door Elia, bevestigt de CREG dat de inhoud van de ontwerpbeslissing het voorwerp 
heeft uitgemaakt van een lang overleg tussen de CREG en Elia. 

De CREG bevestigt eveneens dat de ontwerpbeslissing van de CREG die aan een publieke raadpleging 
werd onderworpen reeds rekening houdt met een reeks vragen die eerder door Elia geformuleerd 
werden, maar dat enkele van deze verzoeken voor de CREG niet voldeden. 

De CREG wijst er wel op dat zij systematisch verantwoording heeft afgelegd voor het niet in rekening 
brengen van bepaalde verzoeken van Elia tijdens de talrijke overlegvergaderingen met de 
medewerkers van Elia (op 14 mei, 15 en 27 juni, 12, 23 en 27 juli, 8 augustus, 10 en 27 september, 5 en 
25 oktober en ook op 6 november 2018) evenals in het kader van talrijke informatie-uitwisselingen per 
e-mail tussen deze werkvergaderingen door. Op het moment van de lancering van de raadpleging wist 
Elia dus al waarom de CREG bepaalde verzoeken niet in aanmerking had genomen. 

Dit gezegd zijnde beantwoordt de CREG hierna de verschillende vragen en verzoeken geformuleerd 
door Elia in het kader van de openbare raadpleging. 
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3.3.2.2. Gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit binnen de 
Belgische regelzone 

Elia stelt dat de kallibratie van de stimulans gebeurd is op basis van foutieve datasets. De aanpassingen 
die de CREG heeft doorgevoerd om de situatie in 2020-2023 in rekening te brengen, en meer bepaald 
deze van de HTLS-versterking van de as Mercator-Avelgem, zouden een overschatting inhouden van 
de remuneratie in realiteit. De CREG merkt echter op dat Elia gedurende de maanden in aanloop van 
de ontwerpbeslissing zelf niet met een voorstel is gekomen om de impact van de HTLS-versterking in 
de CNEC-scenario’s in rekening te brengen. Op basis van de informatie die Elia verschaft in bijlage 5.1 
van haar antwoord op de raadpleging blijkt dat Elia ervan uit gaat dat de congestie na versterking van 
de as Mercator-Avelgem voornamelijk zal verschuiven naar de interconnector Doel-Zandvliet. Volgens 
Elia zal deze lijn met een thermische capaciteit van 1.550 MW gemiddeld over slechts 49 % RAM2 
beschikken. Het optreden van deze bottleneck op Doel-Zandvliet ligt aan de basis van de motivatie van 
Elia om de RAM* targets zowel op interne als op cross-zonale lijnen met 10 percentpunten te doen 
dalen. Dit zou dus betekenen dat één enkele lijn ervoor zorgt dat het ambitieniveau van de stimulans 
met 14 %, respectievelijk 17 % moet dalen.  De CREG kan dit argument niet aanvaarden. Het is aan Elia 
om in het verleden en nu het voorkomen van een dergelijke bottleneck op te lossen, bijvoorbeeld in 
het kader van Brabo. De CREG benadrukt dat deze stimulans focust op het resultaat en dat in de 
uitvoering ervan Elia de vrijheid heeft om haar expertise aan de dag te leggen om het resultaat te 
realiseren.  

De waarden die de CREG voorstelt, zijn overigens in lijn met deze ter discussie in het Clean Energy 
Package. Geen van deze voorstellen geven aanleiding tot een reductie van de RAM0 of RAM* waarden, 
zoals Elia voorstelt, integendeel.  

Op basis van bovenstaande redenering besluit de CREG om de voorgestelde RAM0 en RAM* waarden 
voor de Elialijnen en de niet-Elia lijnen te behouden3. De CREG maakt in de categorie niet-Elia lijnen 
geen onderscheid tussen lijnen uit de CWE-regio of lijnen uit de CORE-regio omdat een CNEC uit de 
niet-CWE-regio ook de uitwisselingen van en naar België kan bepalen.   

Elia vraagt in haar antwoord op de raadpleging verder om een meer transparante beschrijving van deze 
bonus/malus, inclusief formules. De CREG gaat akkoord met deze vraag en verduidelijkt in de 
eindbeslissing de berekening van de bonus/malus. De voorgestelde formules van Elia stroken echter 
niet met wat in de ontwerpbeslissing staat. De CREG stelt in de ontwerpbeslissing een bonus/malus 
voor die 10 % van de toename (of afname) van de redispatching kosten bedraagt, en vermeldt een 
plafond van 100 % in plaats van 10 % zoals Elia aangeeft. Op basis van de feedback van Elia plafonneert 
de CREG de waarde van de bonus/malus op 30 % van de stimulans.  

Elia acht het onmogelijk dat de redispatching kosten die door de Belgische consument moeten 
gedragen worden op basis van de ‘gecoördineerde redispatching en compensatiehandel’4 in rekening 
worden gebracht bij de berekening van deze bonus/malus. Het principe van de compensatiehandel is 
dat de redispatching kosten tussen de verschillende biedzones worden verdeeld op basis van het 
‘polluter pays principle’. De methodologie is nog niet afgerond en de impact voor de Belgische 
consument is dus nog niet gekend. Zoals Elia aangeeft, kan een marginale bijdrage aan de redispatching 
kosten van bijvoorbeeld Duitsland, de redispatching kosten uitgevoerd door Elia in de Belgische control 
area, volledig overschaduwen. De CREG volgt Elia echter niet in haar conclusie. De CREG is van mening 
dat Elia in het belang van de Belgische consument waakt over de pertinentie van de kosten die door 

                                                           

2 Voor een definitie van de gebruikte acroniemen in onderhavig hoofdstuk verwijst de CREG naar hoofdstuk 4.1.1 Gemeten 
verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit binnen de Belgische regelzone. 
3 De CREG merkt op dat de ontwerpbeslissing voor de RAM* waarde voor niet-Elia lijnen 75 % vermeldde, wat 70 % moet 

zijn.  
4 Redispatching en compensatiehandel methodologie in lijn met Artikel 35(1) en 74(1) van de CACM Verordening. 
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de naburige TSB’s worden gedeclareerd. Bovendien acht de CREG het logisch dat de kosten die aan 
Elia toegekend worden op basis van het ‘polluter pays’ principe ook deel uitmaken van de evaluatie. 
De CREG gaat dus niet in op het voorstel van Elia om deze sharing van redispatching kosten buiten 
beschouwing te laten.     

Hoewel Elia benadrukt dat de impact van Elia op het gedrag van anderen, zijnde TNB’s, producenten, 
marktpartijen, overheden… zeer beperkt is, erkent de CREG de belangrijke invloed die Elia heeft in 
verschillende internationale dossiers. Het is voor de Belgische consument van cruciaal belang dat Elia 
haar verantwoordelijkheid in de verbetering van de marktwerking blijft nemen, zowel op eigen control 
area als in de overkoepelende afspraken en methodologieën.   

In verband met de selectie van de 25 % slechtste uren deelt de CREG de bezorgdheid van Elia niet. De 
bedoeling van de stimulans is om de bottomline omhoog te krijgen en te concentreren op het verhogen 
van de uren met de kleinste RAM. De CREG is van mening dat het duidelijk is in haar eindbeslissing dat 
het gaat om de uren met de laagste RAM score. Van deze uren wordt de gewogen som genomen, 
rekening houdend met de load gebaseerde wegingsfactor. Ten slotte acht de CREG, zoals Elia ook zelf 
aangeeft, het risico heel klein dat in het geval Elia lijnen minder dan 25 % van de uren beperkend zou 
zijn er niet voldoende uren prijsconvergentie zou zijn om de 25 % uren aan te vullen. Ten eerste 
verwacht de CREG, op basis van de door Elia uitgevoerde analyse, dat het aantal uren beperkingen op 
Elia lijnen zal toenemen in plaats van afnemen omwille van de hoge PTDF van Elia lijnen. Bovendien 
bedroeg het aantal uren prijsconvergentie de voorbije jaren meer dan 2.500u per jaar. Mocht dit geval 
zich toch voordoen, stelt de CREG voor om de ontbrekende uren niet aan te vullen. De CREG neemt dit 
geval op in deze beslissing. 

Ten slotte hekelt Elia het voorstel van de CREG om vanaf het tweede jaar van de regulatoire periode, 
20 % van de totale remuneratie te kunnen alloceren aan een stimulans voor de intraday 
marktkoppeling. De CREG gaat niet akkoord met de opmerking dat bij gebrek aan een concrete 
uitwerking op dit ogenblik, de innovatie en procesoptimalisatie bij Elia zou in de weg staan. Wat wel 
een probleem vormt, zoals ook door de CREG aan Elia gecommuniceerd, is dat er een grote 
onzekerheid is in verband met de methodologie voor de intraday capaciteitsberekening in 2020 en dat 
deze onzekerheid ertoe aanspoorde om met de concrete uitwerking van deze  stimulans te wachten. 
De CREG gaat verder niet akkoord met de stelling dat  het fundamenteel niet mogelijk is om gelijktijdig 
zowel day ahead als intraday capaciteiten te maximaliseren, of dat het leggen van een stimulans op 
intraday enkel kan indien de doelstellingen voor de day ahead worden verlaagd. De CREG gaat ervan 
uit dat voor intraday marktkoppeling correcte performantie-indicatoren kunnen worden ontwikkeld 
die verbeteringen in de day ahead marktkoppeling niet in de weg staan. De CREG wenst daarom deze 
optie voor een stimulans ter verbetering van de intraday marktkoppeling te behouden, zoals ook door 
sommige marktspelers expliciet gevraagd.   

3.3.2.3. Tijdige realisatie van belangrijke infrastructuurprojecten 

Wat de ondersteuning van de spanning betreft, herhaalt de CREG dat het federaal ontwikkelingsplan 
voorziet in de installatie, in twee stappen, van 7 batterijen van condensatoren met een totale 
capaciteit van 580 MVAR, dit met een indienststelling van deze capaciteit tegen 2020. Er wordt op 
gewezen dat noch de individuele capaciteit, noch de plaatsing van de batterijen van condensatoren 
daarin gepreciseerd worden. De ontwerpbeslissing van de CREG voorzag, op vraag van Elia, de 
installatie van 2 batterijen van condensatoren van 75 MVAR in elk jaar van de regulatoire periode, 
hetzij 8 batterijen van condensatoren  voor een totale capaciteit van 600 MVAR in 2023. In haar reactie 
op de raadpleging vraagt Elia de beschrijving van het project meer flexibel te maken. De vraag van Elia 
lijkt betrekking te hebben op het aantal batterijen van condensatoren, maar niet op de totale 
capaciteit. Omwille van hun zeer lokaal karakter is de CREG van oordeel dat de behoeften aan regeling 
van de reactieve energie, in termen van capaciteit en vooral van ligging, afhangen van meerdere 
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factoren die op korte en middellange termijn nog kunnen evolueren. Overigens is er een studie aan de 
gang die moet leiden tot een herschikking van de ondersteunende dienst voor de regeling van de 
spanning en de reactieve energie. Daarom is het nodig om een zekere mate van flexibiliteit te voorzien 
zowel wat betreft het aantal batterijen van condensatoren als wat betreft de over het net te installeren 
capaciteit, dit alles zonder afbreuk te doen aan het federaal ontwikkelingsplan. De tekst van de 
beslissing werd in die zin aangepast. 

Wat de Oostlus betreft, heeft de CREG geen bezwaar tegen de wijziging van de beschrijving van de 
projecten, zoals gevraagd door Elia. Het gaat daarbij om het verduidelijken van de formulering om zo 
beter weer te geven dat de betreffende lijnen door de verhoging van hun gabariet van 70 kV tot 110 kV 
mogelijk niet onmiddellijk gebruikt worden op 110 kV. 

Wat de aanpassing van de definitie van “indienststelling” betreft, erkent de CREG dat het voorstel van 
Elia bijdraagt aan de verduidelijking van de tekst van de beslissing. Anderzijds, indien de CREG al ermee 
akkoord gaat dat de term demontage niet voldoende duidelijk is, is ze wel van oordeel dat de definitie 
die Elia suggereert, nl. “de definitieve buitendienststelling van het betreffend actief” niet pertinent is. 
Op basis van gezond verstand gaat de buitendienststelling van een installatie inderdaad vooraf aan de 
demontage ervan. Daarenboven gebeurt de buitendienststelling op een bepaald ogenblik, terwijl de 
demontage zich kan uitstrekken over een relatief lange periode, periode die de stimulans net wil 
beperken. De CREG stelt bijgevolg voor om de term “demontage” te vervangen door de term 
“ontmanteling” die couranter gebruikt wordt. Tenslotte wordt de term “fase 1” verplaatst aangezien 
die term geen betrekking heeft op de ontmanteling van de lijn Massenhove-Poederlee die eind 2020 
moet gefinaliseerd zijn, maar wel op het project “Noorderkempen gedecentraliseerde productie”. 

3.3.2.4. De kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden gesteld 

3.3.2.4.1. Fundamentele bezorgdheden 

Gegevens afhankelijk van externe bronnen van Elia 

Wat de gegevens betreft waarvan Elia niet de primary data owner is, wil de CREG eerst en vooral 
benadrukken dat zij, tijdens de verschillende werkvergaderingen die hierover tussen Elia en de CREG 
hebben plaatsgevonden, meermaals aan Elia heeft gevraagd om haar de gevallen over te maken 
waarvoor Elia de primary data owner had laten weten dat één van hun gepubliceerde gegevens 
incorrect was en dat deze primary data owner het betreffende gegeven niet gecorrigeerd had. De CREG 
wijst erop dat Elia niet één afdoend voorbeeld aan de CREG kon doorgeven. Het enige geval dat Elia 
gerapporteerd heeft (document gestuurd op 13 september 2018 besproken tijdens de vergadering 
tussen Elia en de CREG op 17 september 2018) betreft een gegeven dat gedurende meer dan een jaar 
incorrect gebleven is en dat uiteindelijk door de betreffende leverancier werd verbeterd. De CREG is 
van mening dat de termijn van een jaar die nodig was voor het verbeteren van de fout voornamelijk te 
wijten is aan Elia : Elia heeft namelijk pas 9 maanden na de publicatie van dit foutief gegeven het 
initiatief genomen om het te laten verbeteren en de betreffende leverancier heeft dat gegeven 
verbeterd in de loop van de drie maanden die volgden op de foutmelding van Elia. 

Onderhavige stimulans heeft tot doel dat Elia in de toekomst meer proactief is in het opzoeken van 
foute gegevens en dat Elia, in geval van een fout,  de primary data owner hiervan zo snel mogelijk na 
de publicatie ervan op de hoogte brengt.  

Zodra de fout is vastgesteld, zal Elia hiervoor een eerste notificatiebrief (eventueel elektronisch) naar 
de primary data owner sturen en, indien het gegeven na deze eerste brief niet binnen een termijn van 
vijftien kalenderdagen na het versturen ervan verbeterd wordt, zal Elia een tweede brief (eventueel 
elektronisch) naar de primary data owner moeten sturen om hem te wijzen op zijn foutieve publicatie. 
Indien de primary data owner nog niet op deze (eventueel elektronische) brief reageert door het 
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gegeven binnen de vijftien kalenderdagen te verbeteren, zal het betreffende gegeven na afloop van 
de vijftien kalenderdagen na de tweede notificatie van Elia door de CREG voor elke stream onttrokken 
worden aan het toepassingsgebied van de stimulans. De CREG vraagt om een (eventueel elektronische) 
kopie te ontvangen van deze brieven die Elia naar de primary data owner zou sturen en vraagt ook om 
de antwoorden van de primary data owner te ontvangen. Deze procedure wordt stream per stream 
toegepast. 

De CREG kan echter toegeven dat in bepaalde omstandigheden een reeks gegevens geen deel uitmaakt 
van het toepassingsgebied van onderhavige stimulans. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer een 
gegevensmix van meerdere primary data owners willekeurig/simultaan gepubliceerd wordt door 
EntsoE. Daarom zal Elia een adequate verantwoording moeten afleggen evenals voldoende 
overtuigende elementen. 

Voor zover als nodig verwijst de CREG naar artikel 4.1. van verordening 543/2013 van de Europese 
Commissie van 14 juni 2013 betreffende de toezending en publicatie van gegevens inzake de 
elektriciteitsmarkten dat het volgende bepaalt : « De primaire bezitters van de gegevens zenden de 
TSB’s hun gegevens toe overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 17. Zij waken erover dat de door hen 
aan de TSB’s of, wanneer bedoeld overeenkomstig lid 2, aan de gegevensleveranciers toegezonden 
gegevens volledig en van de vereiste kwaliteit zijn en worden verstrekt op een manier die het voor de 
TSB’s of gegevensleveranciers mogelijk maakt om de gegevens te verwerken en op een tijdige wijze aan 
het ENTSB-elektriciteit te bezorgen opdat het ENTSB-elektriciteit aan zijn verplichtingen krachtens deze 
verordening, wat de timing voor de publicatie van informatie betreft, kan voldoen. ». Bovendien 
verplicht diezelfde verordening 543/2013 dat gegeven per gegeven als volgt gepubliceerd wordt : 

a) uiterlijk één uur na de bedrijfsperiode ; 
b) uiterlijk wee uur vóór de gate closure van de day ahead markt in de biedzone en 

geactualiseerd wanneer er significante wijzigingen zijn; 
c) elke vrijdag, uiterlijk twee uur vóór de gate closure van de day ahead markt in de 

biedzone, en geactualiseerd wanneer er significante wijzigingen zijn; 
d) uiterlijk één week vóór de maand van levering gepubliceerd en geactualiseerd wanneer 

er significante wijzigingen zijn;  
e) uiterlijk op de 15de kalenderdag van de maand vóór het jaar waarop de gegevens 

betrekking hebben. 

Wat betreft de gelijkstelling door de CREG van de transparantieplatformen van JAO5 en EEX6 met de 
transparantieplatformen van Elia spreekt de CREG over SFTP7 Elia voor alle Belgische marktgegevens, 
met inbegrip van de gegevens van JAO en EEX, om de tekst van de stimulans te vereenvoudigen. 
Artikel 4.2 van voormelde verordening 543/2013 bepaalt immers het volgende : « De primaire 
bezitters van de gegevens kunnen hun verplichting overeenkomstig lid 1 nakomen door hun gegevens 
rechtstreeks in te dienen bij het centraal platform voor informatietransparantie op voorwaarde dat zij 
een derde partij gebruiken die namens hen als gegevensleverancier optreedt. Voor deze manier om 
gegevens toe te zenden, moet voorafgaandelijk toestemming worden verleend door de TSB van de 
regelzone waarin de primaire bezitter actief is. Bij het verlenen van zijn toestemming evalueert de TSB 
of de gegevensleverancier voldoet aan de eisen van artikel 5, eerste alinea, onder b) en c). ». 

Op basis van deze bepaling heeft Elia aan de 4 andere marktactoren en aan EEX de mogelijkheid 
gegeven om de Belgische marktgegevens te publiceren. Elia was hiertoe niet verplicht en behoudt in 
ieder geval de verantwoordelijkheid om een globaal beeld van de Belgische markt te geven.  

                                                           

5 Joint Allocation office. 
6 European Energy Exchange 
7 Secure file transfer protocol 
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Evolutie van de cartografie en de test reports 

De cartografie moet het geheel van de artikel (6 tot 17) van verordening 543/2013 opnemen (met 
uitzondering van de .pdf-verslagen), en aanduiden waar de gegevens zich bevinden, data item per data 
item, zowel op het SFTP van Elia als op het SFTP, de API8 de GUI9 van EntsoE. Elia moet bovendien aan 
de CREG de wiskundige omrekeningsformule meedelen waarmee de gegevens weergegeven op de site 
van EntsoE en op die van het SFTP van Elia gelijkgesteld kunnen worden alsook het geheel van 
internetlinks waar de gegevens op het SFTP van Elia en het FTP van EntsoE (GUI, API, SFTP) kunnen 
worden teruggevonden. Tenslotte verwacht de CREG tegen de maand mei 2019, eveneens de datum 
van de inwerkingtreding van het nieuwe FTP van Elia met alle transparantiegegevens van Elia, de 
wiskundige omrekeningsformules van de Elia-EntsoE-CREG datawarehouse gegevens. 

Op dit moment is de cartographie onvolledig (zij bevat bijvoorbeeld geen gegevens over de day ahead 
prijzen van de Belgische elektriciteitsmarkt) en informeert zij niet over de wiskundige formules voor 
de conversie van het gegeven zoals gepubliceerd (of nog moet gepubliceerd worden) op de site van 
Elia en het gegeven theoretisch gepubliceerd op de site van EntsoE. De cartografie geeft ook geen 
inzicht in de tijdelijke toepassingslimieten van de gegevens. 

Wat de test reports betreft, wil de CREG eerst en vooral benadrukken dat de validiteitstesten 
ontwikkeld in de loop van 2018 door de CREG werden geïmplementeerd ten gevolge van fouten die zij 
in de loop van het jaar heeft teruggevonden op documenten door Elia aan haar overgemaakt. Het is 
dus als reactie op manifeste fouten dat de CREG op eigen initiatief validiteitstesten heeft ontwikkeld. 
Door deze automatische en geïnformatiseerde tests kunnen fouten opgespoord worden die kunnen 
ontstaan door de talrijke manuele procedures die bij Elia nog van toepassing zijn bij de behandeling 
van gegevensinput (de interne tool van Elia, Topaz, moet bijvoorbeeld manueel gevoed worden door 
de dagelijkse CIPU nominaties per ARP).  

Tijdens de vergadering tussen Elia en de CREG van 12 december 2018 heeft de CREG aan Elia gevraagd 
om naar haar terug te koppelen over de laatste testideeën voor enkele rapporteringsdocumenten 
(bijv : document 17 (gereserveerde tertiaire reserve), load Elia,…) en heeft zij de tests meegedeeld die 
zij graag zou invoeren betreffende PMin en Pmax. 

De CREG herhaalt dat onderhavige stimulans tot doel heeft dat Elia naar de toekomst toe proactiever 
zou zijn bij het opzoeken van gegevensfouten : de CREG verwacht dus van Elia dat zij naar de toekomst 
toe haar eigen tests ontwikkelt, aanvullend aan deze van de CREG om zo de correctheid van de 
gepubliceerde gegevens te verzekeren. Bijgevolg, als de gegevens ontvangen van Elia correct zijn, zou 
het al dan niet implementeren van nieuwe validiteitstesten door de CREG geen enkele impact mogen 
hebben. 

De grote verscheidenheid aan foute gegevens die reeds eerder door Elia aan de CREG gecommuniceerd 
werden, laat de CREG niet toe om te voorspellen welke toekomstige fouten Elia zal maken. De CREG 
kan niet instemmen met de bevriezing van de validiteitstesten. De CREG is van mening dat zij, om de 
doelstelling van deze stimulans te behalen, nieuwe validiteitstesten moet kunnen blijven ontwikkelen.  

De CREG heeft echter begrip voor de bezorgdheden van Elia en stelt daarom voor de nieuwe 
validiteitstesten de volgende methodologie voor. 

Na een werkvergadering tussen de medewerkers van Elia en  van de CREG waarin de nieuwe 
validiteitstest(en) voorgesteld word(t)(en), zal (eventueel elektronisch) een brief naar Elia gestuurd 
worden ter bevestiging van de validiteitstest(en) die uitgevoerd moet(en) worden. Deze test(s) is/zijn 

                                                           

8 Application programming interface 
9 Graphical user interface 
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van toepassing op de gegevens van de 3 streams die bedoeld worden met de test(en) twee 
kalendermaanden na ontvangst van de brief.  

3.3.2.4.2. Punten die een verduidelijking vereisen voor het inwerkingtreden van de stimulans  

Zoals gevraagd door Elia verduidelijkt de CREG de volgende punten : 

1) FTP EntsoE : naar het voorbeeld van de benaming FTP Elia, herneemt de CREG onder de 
term ‘FTP EntsoE’ het geheel aan transparantieplatformen ontwikkeld door EntsoE (GUI, 
API en FTP). Na raadpleging door de CREG van zowel EntsoE als Elia in de maand 
oktober 2018, blijkt dat API momenteel de meest geschikte tool is voor real time en het 
SFTP deze voor historische gegevens; 

2) het juiste formaat : de CREG heeft aan haar beslissing een definitie ‘gegevensformaat’ 
toegevoegd. De CREG verwacht dat een numeriek gegeven in een numeriek formaat 
wordt weergegeven, een karaktergegeven met een karakterformaat en een gegeven met 
betrekking tot een datum/tijdstip in een datum/uur-formaat; 

3) de afrondingsregels : de afronding toegepast door EntsoE [verschil tussen API (MW) en 
SFTP (kW), en dus verschillend tussen stream 1 en de streams 2 en 3] zal van toepassing 
zijn ; 

4) de afwijkingsregels : bij gebrek aan een andere regel ontvangen door Elia, geldt de 
15 kW(h) regel, data item per data item, en goedgekeurd door de CREG; 

5) betwistingsprocedure : de CREG verwacht hieromtrent een voorstel van Elia tegen 
september 2019. Voor de streams 1 en 3 stelt de CREG dagelijks, sinds 4 december 2018, 
het geheel aan gegevens ter beschikking dat afkomstig is van sites van het Elia FTP, het 
EntsoE FTP alsook de resultaten van de uitgevoerde validiteitstesten met, data item per 
data item gecontroleerd, de gevonden foutive gegevens op het gedeelte van de SFTP site 
van Elia dat gericht is op de CREG reporting van de stimulans  ; 

6) het onderhoud en het tijdsbestek waarin de tests zullen worden uitgevoerd: de CREG stelt 
zich open op over dit onderwerp, maar vraagt aan Elia om haar minstens 30 dagen op 
voorhand te informeren over alle voorziene onderhoudswerkzaamheden. 

3.3.2.4.3. Andere bemerkingen 

- Tijdelijk toepassingsvenster voor stream 3 : de datum van 5 januari 2015. M+3+15D of M+2+15D 
blijft weerhouden in functie van het moment waarop de gegevens van stream 2 ontvangen 
worden: vanaf ontvangst en integratie van stream 2 in het datawarehouse van de CREG komen 
de gegevens die voorafgaan aan de laatste maand van gevalideerde gegevens in aanmerking 
voor stream 3. 

- Testperiode voor stream 3. Zoals gemeld tijdens de vergadering wordt er een dubbele 
gelijkmatigheid ingebouwd om een ‘toevallige’ maand te selecteren binnen de maanden van  
‘stream 3’ (datum van 5 januari 2015 in de maanden M+3+15D of M+2+15D). De maanden die 
gedurende de 15 laatste kalenderdagen getest werden, worden geweerd uit de mogelijke nog 
te testen maanden. Op basis van de nog te testen maanden komt zo een eerste gelijkmatige 
verdeling tot stand over de aantallen van 1 tot 20 op 10.000 observaties. Het aantal tussen 1 en 
20 dat overeenkomt met de hoogste frequentie wordt ingebracht als seed value (beginwaarde, 
willekeuring in dit geval) van een tweede gelijkmatige verdeling, die aan elke maand een 
verschillende waarschijnlijkheid koppelt. De waarschijnlijkheid geassocieerd met elke maand is 
afhankelijk van het initiële aantal (seed value) dat aan het informaticaprogramma wordt 
toegekend. De maand met de waarschijnlijkheid het dichtst bij 1 wordt gekozen als testmaand 
voor stream 3 voor die dag. Deze procedure plaatst Elia en de CREG op voet van gelijkheid : geen 
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van beide partijen kan de maand bepalen die op dag D getest zal worden. Op die manier kan de 
CREG de stimulans niet richten naar de maanden die voor Elia het meest problematisch; en Elia 
kan vooraf niet inschatten welke maand getest zal worden en kan zich dus daarop niet 
voorbereiden. Zowel Elia als de CREG zijn dus blind voor de gekozen maand voor stream 3. 

- Vergelijking van gegevens. Zoals hoger gesteld moeten er hierover nog technische 
vergaderingen plaatsvinden tussen de medewerkers van Elia en de CREG. De CREG vraagt aan 
Elia, zoals ze dat al meerdere keren heeft gedaan, dat de cartografie het geheel aan gegevens 
van de Belgische elektriciteitsmarkt weergeeft die op het SFTP van EntsoE moeten worden 
gepubliceerd. Op dit moment is dat nog steeds niet het geval (de gegevens van de day ahead 
elektriciteitsprijzen zijn bijvoorbeeld verdwenen  uit de laatste versie van de cartografie die Elia 
aan de CREG heeft overgemaakt). Daarnaast vraagt de CREG, data item per data item, de 
wiskundige formules voor de conversie van het gegeven zoals gepubliceerd (of nog moet 
gepubliceerd worden) op de site van Elia en van het gegeven theoretisch gepubliceerd op de 
site van EntsoE. Deze vraag wordt voor eens en voor altijd gesteld, en bijgevolg vraagt de CREG 
aan Elia om haar op een proactieve manier het geheel aan vermelde formules over te maken 
ingeval van wijziging van het marktmodel enz.  

- Wat het overleg voor elke nieuwe versie van de cartografie betreft, zal er een technische 
vergadering plaatsvinden waarin de wijziging ervan wordt goedgekeurd. Na een dergelijke 
vergadering zal Elia een e-mail naar de CREG sturen om de CREG formeel op de hoogte te 
brengen van de wijziging. 

- De simultaanheid van het gegeven. Deze term hangt af van de streams : voor de streams 2 en 3, 
die historische gegevens betreffen, moeten de gegevens beschikbaar zijn voor het geheel van 
de betreffende maand. Omwille van het karakter ervan dicht bij real time wordt voor stream 1 
een tijdelijke bufferzone voorzien. In de veronderstelling dat de download van gegevens 
plaatsvindt tussen het 10de en 11de uur van de dag, zullen de gegevens van de maand M+1+15D 
of M+2+15D enkel getest worden op de datum van het downloaden ervan, met uitzonering van 
de uren boven de periode van 8 tot 9 uur. De bufferzone bestaat dus uit het uur van het 
downloaden van de gegevens en het uur dat voorafgaat aan het downloaden ervan. 

- Een niet-gecommuniceerde dataset : de CREG kent Elia reeds een bijkomende termijn van een 
maand toe voor de tussen de partijen overeengekomen communicatie van de reporting 
gegevens.   De maximale afgesproken termijn tussen de partijen bedraagt één maand en 
15 dagen na afloop van de reële tijd (M+1+15D). Er kan dus geen enkele bijkomende termijn 
toegekend worden. De CREG verwacht bovendien dat de termijn voor ontvangst van 
gevalideerde gegevens dicht bij M+1+15D ligt, een technisch probleem uitgezonderd, zoals het 
de afgelopen jaren gegaan is. Tenslotte behoudt de CREG zich het recht voor om aan Elia 
voorlopige gegevens op te vragen, die niet in lijn liggen van de stimulans, om, voor de CREG, te 
beantwoorden aan wettelijke verplichtingen waartoe zij gehouden is.  

- Berekening van de stimulans : de CREG heet dit punt in de definitie verbeterd, de tekst 
‘toegekend aan stream X’ werd vervangen door ‘toegekend aan het jaartotaal van de stimulans’. 

3.3.2.5. Stimulans ter bevordering van innovatie 

De CREG herhaalt dat een groot deel van de stimulans gebaseerd is op de kwalitatieve realisatie van 
het onderzoeks- en ontwikkelingsplan met inbegrip van de voorlopige budgetten. De selectie van de 
projecten die het voorwerp zullen uitmaken van deze stimulans berust op dat plan. Het is bijgevolg 
primordiaal dat Elia haar uiterste best doet om een zo precies mogelijk plan voor te leggen, met 
inbegrip van budgetten. De CREG is trouwens van mening dat de beweginsgmarge van 50 % tussen de 
gebudgetteerde en de werkelijke kosten reeds voldoende rekening houdt met de onzekerheid 
inherent aan nieuwe projecten. 
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Wat de toevoeging betreft van een definitie van ‘vermindering van sociale lasten’ erkent de CREG dat 
de suggestie van Elia de tekst meer verduidelijkt. 

3.3.2.6. Stimulans ter bevordering van de continuïteit van de bevoorrading 

3.3.2.6.1. Korte onderbrekingen 

De CREG begrijpt de bezorgdheden van Elia over de hoeveelheid werk die de analyse van oorzaken en 
verantwoordelijkheden van onderbrekingen van minder dan 3 minuten met zich mee zou brengen. Om 
de hoeveelheid werk in het kader van deze stimulans te beperken, daarbij rekening houdend met de 
impact van korte onderbrekingen op de AIT, stelt de CREG voor dat het geheel aan korte 
onderbrekingen wordt opgenomen in maandelijkse verslagen zonder vermelding van oorzaken en 
verantwoordelijkheden. Elia zal de oorzaken en verantwoordelijkheden van korte onderbrekingen in 
de jaarrapportering opnemen en de AIT waarde zal bijgevolg aangepast worden.  

3.3.2.6.2. Integratie van externe infrastructuren in het net 

Omwille van het beginsel van de tarifaire perequatie moet Elia volgens de CREG een 
bevoorradingskwaliteit nastreven die zo hoog en uniform mogelijk is voor het geheel van haar net.  Op 
die manier moet Elia, in geval van de integratie van externe infrastructuren, zich ervan vergewissen 
dat deze laatste dezelfde kwaliteitsstandaarden eerbiedigen dan de rest van haar net.  

Bovendien herhaalt de CREG dat de referentiewaarde van de AIT berekend wordt voor het volledige 
Elia-net, hetzij ongeveer 8.600 km aan lijnen en kabels. Ter vergelijking vertegenwoordigt het 70 kV-
net van Nethys in termen van lijnen en kabels slechts 1,3 % van het Elia-net. Bijgevolg zou de integratie 
van de historische AIT van het 70 kV-net van Nethys slechts een kleine impact hebben, zelfs als deze 
aanzienlijk verschilt van de AIT van Elia. 

Tenslotte stelt de CREG volgens de informatie waarover zij beschikt vast dat de infrastructuren van het 
70 kV-net van Nethys dezelfde gemiddelde leeftijd hebben als die van Elia. Onder die voorwaarden ziet 
de CREG geen redenen om te denken dat het 70 kV-net van Nethys een AIT zou hebben die aanzienlijk 
verschilt van deze van Elia.  

Het is echter niet onlogisch dat een aanzienlijke aanpassing van deze perimeter leidt tot een, zelfs 
marginale, aanpassing van de referentie-AIT, aangezien de referentie-AIT berekend wordt op een 
precieze perimeter van het net. 

Daarom beslist de CREG om in de stimulans het beginsel te voorzien dat, in geval van wijzigingen in het 
net die, uitgedrukt in kilometers verbinding (lijnen en kabels), minstens 1 % van de netperimeter 
uitmaken en die niet opgenomen zouden worden in de berekening van de referentiewaarde van AIT 
(in dit geval de periode 2011-2017), de referentiewaarde AITref evenredig aan dat percentage moet 
worden aangepast. De wijziging van de perimeter van het net moet toevoegingen of terugtrekkingen 
van elektrische verbindingen betreffen die reeds in dienst zijn en niet de wijziging van bestaande 
verbindingen (bijvoorbeeld:  het ondergronds leggen of de upgrade van een luchtlijn). De aanpassing 
van de referentiewaarde van de AIT is van toepassing in het jaar dat volgt op het jaar van operationele 
inwerkingtreding van de wijziging van de perimeter van het net. 

3.3.2.6.3. Berekeningsformule van de stimulans 

De CREG verbetert de berekeningsformule van de stimulans zoals terecht opgemerkt door Elia. 
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3.4. REACTIE VAN FEBEG 

3.4.1. Samenvatting van de ontvangen reactie 

FEBEG ondersteunt het invoeren van stimulansen ter verbetering van de kwaliteit van de prestaties 
van de netbeheerder. Toch heeft deze respondent meerdere aanbevelingen van algemene aard:  

1) geen stimulansen voorzien voor activiteiten die verband houden met taken die door de 
wetgeving aan de netbeheerder worden opgelegd. Deze respondent preciseert echter dat 
een stimulans ter verhoging van de capaciteit aan de grenzen kan worden overwogen in 
de mate dat Elia inspanningen moet leveren om de netbeheerders en de autoriteiten van 
de buurlanden te overtuigen voor het nemen van maatregelen voor het ter beschikking 
stellen van voldoende interconnectiecapaciteit aan de Belgische markt; 

2) een malus voorzien in het geval dat Elia haar wettelijke taken niet correct vervult; 

3) stimulansen voorzien die meetbaar en verifieerbaar zijn. De respondent preciseert dat, 
hoewel de modaliteiten voor de bepaling van de stimulansen pertinenter lijken dan de 
modaliteiten toegepast tijdens de huidige regulatoire periode, ze duidelijk complexer zijn, 
wat hun waardering door de marktactoren bemoeilijkt. 

Wat meer bepaald de stimulans betreft ter verhoging van de interconnectiecapaciteit die ter 
beschikking wordt gesteld van de Belgische regelzone, en daarbij volledig de noodzaak onderschrijvend 
van een noodzakelijke flexibiliteitsmarge om verdere groei van het mechanisme toe te laten, 
formuleert FEBEG de volgende suggesties : 

1) profiteer van deze stimulans voor het vergroten van de transparantie, door Elia 
aangeboden op de markt, over de RAM en het congestiebeheer; 

2) de capaciteit die ter beschikking van de intraday markt wordt gesteld in rekening brengen 
vanaf 2020, en dat voor een fractie van meer dan 20 % van het maximale bedrag van de 
stimulans. 

Wat de stimulans betreft voor het tijdig realiseren van grote infrastructuurprojecten formuleert FEBEG 
de volgende opmerkingen: 

1) hoewel bepaalde projecten ter verhoging van de capaciteit voor het aanvaarden van 
bijkomende hernieuwbare productie-installaties en WKK toejuicht , is zij van mening dat 
het verrassend is dat Elia voor een dergelijke laattijdige realisatie een bonus krijgt, 
aangezien deze projecten al sinds verschillende jaren als noodzakelijk worden 
beschouwd; 

2) FEBEG is van mening dat het beperkend karakter van de lijst met projecten een rem zou 
kunnen vormen voor de realisatie van projecten die niet in de lijst zijn opgenomen; 

3) gelet op de pogingen van de CREG en Elia om afstand te nemen van een vergoeding voor 
de spanningsregeling aan de marktprijs, gaat FEBEG niet akkoord met het feit dat Elia een 
bonus krijgt voor investeringen in batterijen van condensatoren voor een totaal van 
300 MVA ; 

4) omdat het gaat over productie-eenheden en dat de investeringen goedgekeurd werden 
om te voldoen aan een wettelijke opdracht, opgelegd door een Europese netcode, gaat 
FEBEG er niet mee akkoord dat Elia een bonus zou bekomen voor investeringen in 
dieseleenheden. 
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Wat de stimulans betreft voor de tevredenheid van de netgebruikers met een nieuwe aansluiting is 
FEBEG van mening dat deze stimulans niet alleen zou moeten beperkt worden tot gebruikers met een 
nieuwe aansluiting (of met een substantiële wijziging aan hun aansluiting) in de loop van de 
12 voorgaande maanden: ook de tevredenheid van de netgebruikers die een dergelijke aansluiting 
hebben gevraagd (of een substantiële wijziging aan hun aansluiting), maar die nog niet gekregen 
hebben, zou moeten worden gemeten. 

Wat de stimulans betreft voor de kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden 
gesteld, vraagt FEBEG zich af of het niet nuttig zou zijn om rekening te houden met de realisatie van 
de publicatie in quasi real time van het onevenwicht van de BRP of de realisatie van een platform voor 
België voor de publicatie van geprivilegieerde informatie in het kader van REMIT. 

Wat de stimulansen voor vernieuwing betreft, vraagt FEBEG te verduidelijken of, naast de verkregen 
subsidies, de stimulansen de enige vorm zijn voor de financiering van die projecten, dan wel of ook 
andere middelen bijdragen tot de financiering ervan. 

Wat betreft de verbetering van de continuïteit van de bevoorrading gericht op de beschikbaarheid van 
het Modular Offshore Grid (MOG), vraagt FEBEG de redenen waarvoor een ad hoc stimulans nodig is. 

3.4.2. Antwoord van de CREG 

In het belang van de netgebruiker is de CREG van mening dat het soms nodig is om stimulansen te 
voorzien zodat de netbeheerder sneller vooruit gaat en/of concrete resultaten boekt ten opzichte van 
de minimumstandaarden opgelegd door de geldende wetgeving. In dit opzicht neemt de CREG nota 
van het feit dat FEBEG het nuttig acht om in het kader van de stimulans ter bevordering van de 
interconnectiecapaciteit die ter beschikking wordt gesteld in de Belgische regelzone rekening te 
houden met de inspanningen van Elia voor het overtuigen van de netbeheerders en de autoriteiten 
van de buurlanden om maatregelen te nemen om voldoende interconnectiecapaciteit ter beschikking 
van de Belgische markt te stellen. De CREG is van mening dat het mechanisme opgenomen in de 
ontwerpbeslissing reeds aan deze bezorgdheid tegemoetkomt. 

Wat de noodzaak betreft om een malus te voorzien in het geval Elia haar wettelijke taken niet correct 
uitvoert, herhaalt de CREG dat de doelstelling van de stimulansen bestaan uit het aligneren van de 
belangen van de netgebruikers met die van de netbeheerder. Hoewel dit ook zou kunnen worden 
verkregen door het invoeren van een malus stelt de CREG op basis van haar recente ervaring vast dat 
dit geen essentiële voorwaarde is. Bovendien is de CREG van mening dat de vergoeding van de 
netbeheerder in haar geheel moet worden gewaardeerd, nl. door het toevoegen van de billijke 
winstmarge aan het resultaat van de stimulansen. 

De CREG neemt nota van het feit dat FEBEG vindt dat de modaliteiten voor de bepaling van de 
stimulansen ter verbetering van de prestaties van de netbeheerder pertinenter, hoewel ook meer 
complex lijken dan de modaliteiten toegepast tijdens de huidige regulatoire periode. De CREG is van 
mening dat de prestatiedoelstellingen vastgelegd in de ontwerpbeslissing concrete en meetbare 
doelstellingen zijn die rechtstreeks betrekking hebben op de Belgische netgebruikers. 

De vergroting van de door Elia aangeboden transparantie op de markt, voornamelijk op het vlak van 
interconnectie en congestiebeheer, maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke stimulans, nl. de 
stimulans tot bevordering van de kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden 
gesteld. 

De CREG gaat akkoord met de opmerking van FEBEG dat de beschrijving van de stimulans voor de 
marktkoppeling in intraday weinig informatie bevat. De CREG heeft dit doelbewust nog niet in detail 
uitgewerkt, omdat er op het ogenblik van het ontwerp van deze stimulans veel onzekerheid bestond 
over de methodologie voor de intraday capaciteitsberekening en de implementatie ervan. De CREG is 
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echter overtuigd van het belang van een goed functionerende intraday markt en voorziet daarom de 
mogelijkheid om hier voor de laatste drie jaren een percentage van de remuneratie aan te wijden.  De 
CREG is van mening dat een aandeel van 20 % een voldoende grote stimulans zal geven om naast de 
optimalisatie van de day ahead marktkoppeling, deze optimalisatie ook naar de intraday 
marktkoppeling om te zetten. 

Wat de stimulans betreft voor de tijdige realisatie van belangrijke infrastructuurprojecten herhaalt de 
CREG dat het realisatieproces van grote investeringen bezaaid is met obstakels die voor een 
aanzienlijke vertraging kunnen zorgen, dat is vroeger vaak het geval geweest, ten nadele van de 
ontwikkeling van het net en de werking van de elektriciteitsmarkt. De CREG vindt het bijgevolg nuttig 
om Elia aan te sporen deze investeringen, die een belangrijke impact hebben op de Belgische markt, 
binnen de eerder aangekondigde termijn te realiseren. Dit onttrekt Elia natuurlijk niet van haar 
wettelijke verplichtingen op het vlak van renovatie en ontwikkeling van het net in het algemeen. 

De investeringen voor de spanningsregeling zijn opgenomen in het federaal ontwikkelingsplan voor de 
periode 2020-2030 en hebben betrekking op bijkomende belangrijke behoeftes die door Elia werden 
gedetecteerd op basis van de geplande indienststelling van netontwikkelingsprojecten, nl. nieuwe 
interconnecties. Gelet op het belang van deze behoeftes vindt Elia het eerder nodig om in het net te 
investeren dan om een beroep te doen op ondersteunende diensten via productie-eenheden waarvan 
de beschikbaarheid niet gegarandeerd is. Gelet op de zeer lokale aard van de spanningsregeling blijven 
er echter onzekerheden, zowel over de capaciteit als op het plaatsen van batterijen van 
condensatoren. Daarom voert de CREG op dit punt een flexibiliteit in de stimulans in en zal ze erover 
waken dat de investeringen van Elia overeenkomen met de behoeftes, rekening houdend met de 
verwachte evoluties, maar nog steeds in onderzoek, van de ondersteunende dienst voor 
spanningsregeling en reactief vermogen.  

Het project “Black Out Mitigation” (“afzwakking van het black out risico”) dat door Elia gelanceerd 
werd, omvat investeringen ter verbetering van de autonomie en de redundantie van de back up 
systemen in de posten en communicatiesystemen (van gegevens) voor het beheer van het systeem. 
Dit project voorziet concreet, tegen 2028, de versterking van de ondersteunende diensten van 
hoogspanningsposten dankzij de indienststelling van bestaande batterijen alsook  de uitrusting van 
+/- 400 hoogspanningsposten die als prioritair geïdentificeerd zijn, met enerzijds dieselgeneratoren en 
anderzijds met een privé-satellietnet. De stimulans beoogt het aansporen van Elia om vanaf nu op een 
progressieve manier vooruit te gaan met dit project door elk jaar van de regulatoire periode 
40 dieselgeneratoren/jaar te plaatsen.  

Wat de stimulans betreft voor de tevredenheid van de netgebruikers met een nieuwe aansluiting 
herhaalt de CREG dat de openbare raadpleging enkel betrekking had op de ontwerpbeslissing over de 
modaliteiten ter bepaling van de stimulansen ter bevordering van de prestaties van de netbeheerder 
van het elektriciteitstransmissienet die voorzien zijn in de tariefmethodologie. Voor zover de 
tariefmethodologie zelf in haar artikel 25, § 1 bepaalt welke netgebruikers in aanmerking moeten 
worden genomen voor deze tevredenheidsenquête, houdt de opmerking van FEBEG een verzoek in 
tot wijziging van deze bepaling, wat niet het doel is van onderhavige beslissing. Met toepassing van 
artikel 38, § 2, van haar huishoudelijk reglement geeft de CREG bijgevolg geen gevolg aan deze 
observatie. 

Wat de stimulans betreft voor de kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden 
gesteld, beslist de CREG om zich te richten op de transparantie, want hiervoor bestaat een 
operationeel platform van EntsoE. Deze transparantiegegevens omvatten een groot deel van de 
groothandelsmarkt voor elektriciteit, veel groter dan enkel de gegevens geviseerd door de REMIT-
regelgeving. 

Wat de stimulansen voor innovatie betreft, bevestigt de CREG dat, naast de verkregen subsidies en 
indien het nodig blijkt, bijkomende middelen ondersteund door de tarieven ook zouden kunnen 
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worden gebruikt voor de financiering van innovatieprojecten. Daarom worden dan ook de exploitatie- 
en de kapitaalsubsidies die gekend zijn op het ogenblik van de uitwerking van de budgetten, integraal 
ten bate gelegd van de netgebruikers. De exploitatie- en kapitaalsubsidies die niet gekend zijn op het 
moment van de uitwerking van de budgetten worden respectievelijk voor de helft (subsidies in 
exploitatie) en integraal (subsidies en kapitaal) toegekend aan de netgebruikers. Deze elementen 
zullen binnenkort door de CREG gecontroleerd worden in het kader van het tariefvoorstel 2020-2023 
dat door Elia aan de CREG ter goedkeuring zal worden voorgelegd. 

Wat de stimulans betreft ter verbetering van de continuïteit van de bevoorrading gericht op de 
beschikbaarheid van het Modular Offshore Grid (MOG), werd in de tariefmethodologie 2020-2023 een 
specifieke stimulans voorzien om een hoge beschikbaarheid van het MOG te bevorderen. Omdat er, 
gelet op het ontworpen wettelijke kader, door Elia belangrijke vergoedingen zouden moeten worden 
gestort aan de offshore windparken in geval van onbeschikbaarheid van het MOG en gelet op het feit 
dat de gehele vergoeding of een gedeelte ervan aan de netgebruikers zou doorberekend worden, lijkt 
het voor de CREG belangrijk om een stimulans te voorzien die specifiek gericht is op de beschikbaarheid 
van het MOG.  

3.5. REACTIE VAN FEBELIEC  

3.5.1. Samenvatting van de ontvangen reactie 

Wat de stimulans betreft ter verhoging van de interconnectiecapaciteit die ter beschikking wordt 
gesteld binnen de Belgische regelzone, ondersteunt FEBELIEC uitdrukkelijk het mechanisme 
voorgesteld door de CREG. 

Wat de stimulans betreft voor de tijdige realisatie van belangrijke infrastructuurprojecten kan 
FEBELIEC ermee akkoord gaan, voor zover de modaliteiten voor de toekenning van de stimulans 
voorgesteld door de CREG in haar ontwerpbeslissing gerespecteerd worden. Om te vermijden dat de 
interesse van Elia voor een project dat niet binnen de vastgelegd termijn kan gerealiseerd worden 
totaal en blijvend zou wegvallen, stelt FEBELIEC voor om te voorzien dat de projecten die door Elia niet 
binnen de vastgestelde termijn gerealiseerd zijn de volgende jaren, en tot hun realisatie, deel uitmaken 
van de projecten die gerealiseerd moeten worden vooraleer Elia 100 % of 80 % van het maximaal te 
behalen bedrag verkrijgt. 

Wat de stimulans voor de tevredenheid van de netgebruikers betreft, bevestigt FEBELIEC zijn steun 
aan de uitbreiding van de tevredenheidsenquête tot de leden van de Users’ Group van Elia enerzijds 
en tot alle gebruikers van het net van Elia anderzijds. 

Wat de stimulans voor de kwaliteit van de gegevens betreft, kan FEBELIEC met een dergelijke stimulans 
leven voor zover het behalen van de stimulans enkel de realisatie van belangrijke inspanningen 
dienaangaande door Elia vergoedt. FEBELIEC vestigt de aandacht van de CREG op een tikfout op 
pagina 27 van de Nederlandstalige versie. 

Wat de stimulans voor de vernieuwing betreft, vraagt FEBELIEC aan de CREG om zich ervan te 
vergewissen dat deze stimulans de lancering van nieuwe vernieuwende projecten met subsidies met 
zich meebrengt die nuttig zijn voor de Belgische netgebruikers. FEBELIEC benadrukt dat, in het kader 
van deze stimulans, projecten geheel of gedeeltelijk ten gunste van de niet-gereguleerde activiteiten 
in België noch volledig, noch gedeeltelijk in rekening zouden mogen worden gebracht. 

Wat de stimulans betreft ter verbetering van de continuïteit van de bevoorrading gericht op het 
Modular Offshore Grid (MOG), vraagt FEBELIEC aan de CREG om de berekening van de beschikbaarheid 
en de berekening van de stimulans meer te detailleren om zich ervan te vergewissen dat Elia wel 
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degelijk gepenaliseerd wordt ingeval van problemen bij onderhoud, bij gebrek aan bescherming, enz. 
waarvan de verantwoordelijkheid bij Elia ligt. 

Tenslotte vraagt FEBELIEC aan de CREG om de bedragen mee te delen die aan deze stimulansen zullen 
worden toegekend. 

3.5.2. Antwoord van de CREG 

De CREG stelt vast dat FEBELIEC het merendeel van de voorstellen goedkeurt die de CREG in haar 
ontwerpbeslissing formuleert. 

In verband met de vragen en suggesties geformuleerd door FEBELIEC wil de CREG benadrukken dat de 
CREG de mening van FEBELIEC over de stimulans voor de tijdige realisatie van belangrijke 
infrastructuurprojecten deelt. Het is nodig om zich ervan te verzekeren dat Elia haar interesse niet 
verliest voor een project dat niet binnen de vastgestelde termijn gerealiseerd kon worden. Daarom 
beslist de CREG om in haar beslissing de suggestie van FEBELIEC toe te passen die voorziet dat 
projecten die door Elia niet binnen de vastgestelde termijn gerealiseerd werden, de volgende jaren, 
en tot hun realisatie, deel moeten uitmaken van de projecten die door Elia moeten gerealiseerd 
worden om 100 % of 80 % van het maximaal te behalen bedrag te verkrijgen. 

Wat de stimulans voor de kwaliteit van de gegevens betreft, kan de CREG aan FEBELIEC bevestigen dat 
momenteel een bedrag dichtbij 0 €/jaar zou verkregen worden als de voorgestelde stimulans reeds 
toegepast werd. Zodoende zal het behalen van een stimulans enkel de realisatie van grote 
inspanningen door Elia dienaangaande vergoeden. 

Wat de stimulans voor de tevredenheid van de netgebruikers betreft, stelt de CREG vast dat er aan het 
verzoek van FEBELIEC om de tevredenheidsenquête uit te breiden tot de leden van de Users’ Group 
van Elia enerzijds en tot alle gebruikers van het net van Elia anderzijds reeds in de ontwerpbeslissing 
tegemoet gekomen wordt. 

Op basis van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van Elia zal de CREG de projecten selecteren 
waarop de stimulans van toepassing zal zijn, voornamelijk in functie van hun daadwerkelijk nieuw 
karakter en van het belang van hun potentiële impact op de werking en de kosten van het net. Zoals 
dat het geval is voor alle kosten die door de nettarieven gedekt worden, zal de CREG er eveneens over 
waken, dat eventuele kruissubsidies tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten van Elia 
vermeden worden.   

Wat de stimulans betreft ter verbetering van de continuïteit van de bevoorrading gericht op de 
beschikbaarheid van het Modular Offshore Grid (MOG) stelt de CREG vast dat de verduidelijking 
gevraagd door FEBELIEC reeds in de ontwerpbeslissing werd opgenomen: de stimulans voorziet 
immers expliciet dat Elia gepenaliseerd wordt in geval van onderhoudsproblemen of elk defect 
waarvoor de verantwoordelijkheid bij Elia ligt (zoals bijvoorbeeld het gebrek aan bescherming, een 
defect binnenin een kabel of de noodzakelijke onderbrekingen voor de aansluiting van een nieuw 
park). De tekst wordt niettemin geherformuleerd om alle mogelijke ambiguïteit op te heffen. De CREG 
verwijst naar overmacht zoals begrepen in de jurisprudentie van de Belgische hoven en rechtbanken 
voor onoverkomelijk en/of onvoorzienbare situaties onafhankelijk  van elke fout van de netbeheerder 
en waarin Elia dus niet verantwoordelijk wordt geacht voor onderbrekingen. Deze formulering van 
overmacht wordt eveneens opgenomen in de stimulans ter verbetering van de continuïteit van de 
bevoorrading betreffende de AIT. 

Voor elke stimulans  worden de maximale jaarlijks te behalen bedragen vastgelegd in de 
tariefmethodologie. De bedragen die effectief door Elia worden behaald, zullen gepubliceerd worden 
in het kader van de ex post beslissingen van de CREG over de jaarlijks door Elia gerapporteerde saldi. 
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3.6. REACTIE VAN RESTORE 

3.6.1. Samenvatting van de ontvangen reactie 

REstore is van mening dat er een dringende behoefte is voor het invoeren van stimulansen die expliciet 
verband houden met het openstellen van de markt voor het vraagbeheer. REstore vraagt dus dat er 
expliciete stimulansen worden gedefinieerd voor het volwaardig evolueren van de flexibiliteit van de 
vraag, a fortiori zonder barrière noch discriminatie via: 

1) de stimulansen tot innovatie beoogd in artikel 26 van de tariefmethodologie; 

2) de stimulansen ter bevordering van de marktintegratie en de bevoorradingszekerheid 
beoogd in artikel 24 van de tariefmethodologie. 

3.6.2. Antwoord van de CREG 

De CREG herhaalt dat de openbare raadpleging (enkel) betrekking had op de ontwerpbeslissing over 
de modaliteiten ter bepaling van de stimulansen tot verbetering van de prestaties van de beheerder 
van het transmissienet voor elektriciteit voorzien in de tariefmethodologie. De openbare raadpleging 
had daarentegen geen betrekking op een ontwerp van wijziging van de tariefmethodologie, meer 
bepaald van de artikelen 24 en 26, zoals REstore lijkt te verzoeken (cfr. expliciet voorzien dat deze 
stimulansen voornamelijk betrekking hebben op het vraagbeheer). Daarom heeft het directiecomité 
van de CREG, met toepassing van artikel 38, § 2 van haar huishoudelijk reglement, beslist om in het 
kader van onderhavige beslissing geen gevolg te geven aan de suggestie van REstore. 

De CREG benadrukt dat er, mits inachtneming van bepaalde voorwaarden, rekening zou kunnen 
worden gehouden met ontwerpen over de ontwikkeling van het vraagbeheer in het kader van de 
stimulansen voorzien in artikel 26 van de tariefmethodologie of van de stimulans ter bevordering van 
het systeemevenwicht voorzien in artikel 27 van de tariefmethodologie. 

4. BESLISSING  

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

Gelet op het besluit (Z)1109/10 van de CREG van 28 juni 2018 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023; 

Gelet op de publieke raadpleging; 

Beslist de CREG de modaliteiten voor het vaststellen van de stimulansen om de prestaties van de 
beheerder van het transmissienet voor elektriciteit tijdens de regulatoire periode 2020-2023 te 
verbeteren, zoals bedoeld in artikel 23, § 1 van de tariefmethodologie, als volgt vast te leggen. 
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4.1. STIMULANSEN TOT VERBETERING VAN DE MARKTINTEGRATIE EN DE 
BEVOORRADINGSZEKERHEID BEDOELD IN ARTIKEL 24 VAN DE 
TARIEFMETHODOLOGIE  

4.1.1. Gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit binnen de 
Belgische regelzone  

4.1.1.1. Definities 

Critical Network Element Contingency of CNEC: een netwerkelement dat in rekening wordt gebracht 
bij de bepaling van de beschikbare capaciteit voor de marktkoppeling, en dus de uitgewisselde volumes 
kan beperken. Deze bepaling van de beschikbare capaciteit op het Critical Network Element gebeurt 
telkens rekening houdend met elke mogelijke N-1 situatie of Contingency. Deze term wordt gebruikt 
in de CORE-methodologie. In de CWE-methodologie wordt de term Critical Branch Critical Outage of 
CBCO gebruikt. 

Interne CNEC: netwerkelement intern in een biedzone. 

Cross-zonale CNEC of XZ CNEC: interconnector tussen twee biedzones of de phase shifter (PST). 

Elia CNEC: CNEC waarvan het Critical Network Element een intern of cross-zonaal netwerkelement is, 
beheerd door Elia of een andere CNEC die Elia in het flowbased domein introduceert.  

Niet-Elia CNEC: CNEC die door een andere CWE of CORE TSO wordt geïntroduceerd.  

Actieve CNEC: CNEC die de marktkoppeling actief beperkt. Mocht er meer capaciteit zijn op die actieve 
CNEC, dan zouden de uitwisselingen hoger geweest zijn.  

Thermische capaciteit of Fmax: de thermische limiet van het netwerkelement. Deze wordt bepaald op 
basis van seizoenslimieten, bij bijvoorbeeld voor PSTs, of op basis van Dynamic Line Rating, 
bijvoorbeeld bovengrondse lijnen.  

Remaining available margin of RAM (MW): capaciteit beschikbaar op een CNEC voor de 
marktkoppeling. Deze wordt berekend als RAM = Fmax – Fref’ – FRM – FAV. De acroniemen die hier 
gebruikt worden, zijn afkomstig uit de documentatie die door de CWE-netbeheerders ter raadpleging 
werden voorgelegd in het kader van de goedkeuring door de regulatoren van het mechanisme 
gebaseerd op de fluxen (zie pagina 71) 10. Het gebruik van FAV is uitzonderlijk en gejustifieerd. De RAM 
wordt vaak uitgedrukt relatief ten opzichte van Fmax.  

4.1.1.2. Introductie 

Met deze incentive wil de CREG Elia stimuleren om de werking van de day ahead CWE marktkoppeling 
verder te verbeteren. Elia kan dit in de eerste plaats realiseren door zoveel mogelijk capaciteit te 
voorzien op haar eigen netwerk. Dit is echter niet voldoende. Ook de andere CWE TSO’s moeten 
maximale capaciteit voorzien. De marktkoppeling wordt immers bepaald door het geheel van 
elementen in de CWE-zone. Ook is het in het belang van de Belgische marktwerking dat deze maximale 
capaciteit bereikt wordt via structurele verbeteringen en innovatie in de methodologieën en 
processen, en dit zowel op nationaal als op Europees niveau. Gezien de benodigde tijdsduur voor de 

                                                           

10 http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Projects/CWE-Flow_Based/CWE_FBMC_approval-document_06-2014.pdf  

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Projects/CWE-Flow_Based/CWE_FBMC_approval-document_06-2014.pdf
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realisatie van bovenstaande mogelijkheden wordt de RAM stimulans vastgelegd voor de volledige 
regulatoire periode 2020-2023 en beoordeeld per jaar. 

4.1.1.2.1. Een succesvolle marktkoppeling, een combinatie van factoren 

Valoriseren van de capaciteit in de marktrichting 

Omdat het voor de markt belangrijk is dat de capaciteit beschikbaar is daar waar ze het meest 
gevaloriseerd wordt, beschouwt deze incentive enkel de beschikbare capaciteit in de marktrichting, en 
meer specifiek deze op de actieve beperking. De parameter die we bekijken, is dus de remaining 
available margin (RAM) op de actieve critical network element contingency (CNEC). Deze informatie is 
beschikbaar. Voor elk uur kennen we de actieve CNEC en de RAM op deze actieve CNEC.  

Hoge RAM-waarden op de actieve CNEC dragen gemiddeld bij tot een goede marktkoppeling. Zoals 
aangetoond in bijlage 1 kunnen we op basis van de historische gegevens van CWE FBMC besluiten dat 
hogere RAM-waarden gemiddeld hogere CWE-uitwisselingen, lagere fictieve kosten en minder grote 
prijsverschillen met zich meebrengen. 

Figuur 1: De RAM op de actieve CNECs wordt als prestatie-indicator gebruikt. Deze bepaalt de beschikbare capaciteit voor 
marktkoppeling in de relevante marktrichting. 

 

 

Valoriseren van de capaciteit op het juiste moment 

Voor de markt is het ook belangrijk wanneer de capaciteit beschikbaar is. Er is geen éénduidig criterium 
om te bepalen wanneer CWE-uitwisselingen de meeste waarde hebben. Het prijsverschil kan een 
criterium zijn. Deze is echter heel volatiel en afhankelijk van marktcondities waar TSO’s geen invloed 
op hebben. Bovendien zou de waarde van prijsconvergentie dan nul zijn. De dagmarktprijs in België 
kan ook een criterium zijn. Deze is minder volatiel maar ook weer sterk afhankelijk van marktcondities. 
Daarom kiezen we in deze incentive voor de Elia grid load als proxy voor de waarde van 
grensoverschrijdende handel voor de Belgische consument en producent. De Elia grid load is namelijk 
veel minder afhankelijk van marktcondities en goed voorspelbaar. Bovendien tonen historische 
analyses aan dat bij normale marktwerking, de Elia grid load ook sterk gecorreleerd is met de 
dagmarktprijzen. Deze correlatie geldt zowel op dagbasis (piek/off-peak variaties) als op seizoensbasis 
(zomer/winter-variaties). Dankzij deze wegingsfactor ligt de focus voornamelijk op de piekuren en 



Niet-vertrouwelijk  30/60 

wintermaanden. Dit laat Elia toe om optimaal het onderhoud en de werken op het netwerk te plannen 
in de daluren en in de zomermaanden. 

Figuur 2: Op maandbasis geeft de Elia grid load eenzelfde weging als de Belgische dagmarktprijs (BE DAM). Het 
maandprofiel is minder uitgesproken en minder volatiel dan een weging op basis van het prijsverschil tussen België en de 
andere biedzones (BE Spread).   

  

Figuur 3: Ook op dagbasis geeft de Elia grid load eenzelfde weging als de Belgische dagmarktprijs (BE DAM). Bij een weging 
op basis van het prijsverschil met de andere biedzones (BE Spread) zouden de piekuren ’s ochtends en ’s avonds minder 
sterk doorwegen.   
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Locatie van de congestie 

Alle uren van het jaar worden opgedeeld in vijf clusters. We maken daarbij een onderscheid tussen 
congestie op een Elia-netwerkelement en congestie elders in de CWE- of CORE-regio. Verder maken 
we een onderscheid tussen congestie op een intern netwerkelement en een congestie op een cross-
zonaal netwerkelement. Wanneer er prijsconvergentie is, is er geen actieve CNEC. Er is dan namelijk 
geen netwerkelement dat de CWE-uitwisselingen beperkt. 

Figuur 4: Alle uren van het jaar worden opgedeeld in vijf clusters, afhankelijk van de locatie van de actieve beperking of 
‘CNEC’. We maken onderscheid tussen actieve beperkingen op interne versus cross-zonale lijnen (‘XB’), en tussen actieve 
beperkingen op het Elia-netwerk of elders in de regio. Wanneer er geen actieve beperking is, is er prijsconvergentie. Die 
laatste groep vormt de laatste cluster.  

  

4.1.1.2.2. Onderdelen van de stimulans 

Deze incentive bestaat uit drie delen, die bovenstaande elementen herneemt. Een eerste deel, “V1”, 
dat focust op de capaciteit die Elia ter beschikking stelt voor de marktintegratie, een tweede deel, 
“V2”, dat focust op de capaciteit die andere TSO’s ter beschikking stellen, en een derde deel, “V3”, dat 
door middel van een bonus/malus in functie van de redispatching kosten, de redispatching penaliseert. 

Het grootste deel van de incentive (80 %) ligt op het verhogen van de capaciteit die Elia beschikbaar 
stelt op het Belgische netwerk, met focus op de meest beperkende uren. Hiertoe wordt een absoluut 
aantal uren beschouwd, namelijk 2190 uur of 25 % van het jaar. Als Elia meer dan 2.190 uur actief is, 
worden de uren met de laagste score geëvalueerd. Als Elia minder dan 2.190 uur actief is, worden de 
uren dat Elia actief is, aangevuld met uren prijsconvergentie. Bij uren met prijsconvergentie wordt een 
score van 100 % toegekend. Bij uren met één of meerdere actieve CNECs van Elia, wordt een 
gemiddelde score bepaald op basis van de RAM-waarden van de actieve CNECs (zie Detailberekening, 
4.1.1.3).  De CREG verwacht dat voornamelijk het geval uitgebeeld in Figuur 5 (a) zich zal voordoen. 
Elia en de CREG verwachten namelijk dat door de invoering van de 20 % minRAM of hogere minRAM-
waarden, de congesties naar België zullen verschuiven. Terwijl in 2016 en 2017 Belgische CNECs relatief 
weinig beperkend waren, verwachten we nu veel vaker actieve Belgische CNECs. Dit is omdat in 2016 
en 2017 interne lijnen in Duitsland de CWE uitwisselingen heel vaak beperkt hebben omwille van heel 
lage RAM-waarden (lager dan 20 % van Fmax). Door de invoering van de minRAM-maatregel zijn de 
Duitse interne lijnen minder vaak beperkend en verwachten we dat daardoor lijnen met hogere PTDF, 
zoals de Belgische CNECs, vaker beperkend zullen zijn.  In het uitzonderlijke geval waarbij de som van 
het aantal actieve lijnuren van Elia en de prijsconvergentie lager ligt dan 25 % van de uren wordt het 
deel V1 geëvalueerd op dit beperkt aantal uren. 

Een kleiner deel van de incentive (20 %) ligt op het verhogen van de capaciteit beschikbaar gesteld op 
de andere netwerken in de flowbased marktkoppeling. Dit wordt in het tweede deel “V2” 
meegenomen. Hierbij worden de resterende uren van het jaar beschouwd, zijnde 75 % van de uren. 
Bij uren met actieve CNECs wordt de gemiddelde score per uur genomen. Bij uren met 
prijsconvergentie wordt score 100 % toegekend. Bij uren met een of meerdere actieve CNECs, wordt 
een gemiddelde score bepaald op basis van de RAM-waarden van de actieve CNECs (zie 
Detailberekening, 4.1.1.3). 
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De bonus/malus in functie van de redispatching kosten komt bovenop het totaal, tot een maximum 
van 30 % van het maximaal bedrag van deze stimulans. 

Figuur 5: De uren van het jaar worden opgedeeld in twee delen: Een eerste deel (V1) focust op 25 % van de uren met minstens 
één  actieve CNEC in de Elia-zone. Als Elia CNECs meer dan 25 % van de tijd beperkend waren, wordt V1 aangevuld met de 
Elia CNECs met laagste score, geëvalueerd in functie van de RAM (figuur 5 a). Als Elia CNECs minder dan 25 % van de tijd 
beperkend waren, wordt V1 aangevuld met uren prijsconvergentie (Figuur 5 b). Op V1 kan 80% van het maximum bedrag 
behaald worden, op V2 20 %.  Een bonus-malus in functie van de redispatching kosten, vormt het derde luik van de stimulans.  

 

4.1.1.2.3. Sterke prikkel tot verbetering 

De CREG bepaalde de parameters aan de hand van de volgende doelstellingen: 

- de parameters zijn zo gekozen dat de CREG verwacht dat Elia in normale omstandigheden 
ruim 52 % van de maximale remuneratie voor deze incentive moet halen; 

- robuust ten opzichte van implementatie minimum RAM maatregel; 

- sensitief ten opzichte van verhoging van de RAM op actieve CNECs. 

Om deze stimulans te kalibreren, werden verschillende historische datasets en gesimuleerde 
scenario’s onderzocht.  

De CREG controleerde de coherentie en robuustheid van de voorgestelde parameters op basis van 
scenario’s geleverd door Elia, met name: 

- scenario 2017 met minimum 20 % RAM voor alle CWE CNECs; 

- scenario 2017 met minimum 25 % RAM voor alle CWE CNECs; 

- scenario 2017 met minimum 30 % RAM voor alle CWE CNECs. 

Deze simulaties schatten de impact van de implementatie van een minimum RAM – vereiste op CWE-
niveau, op de CWE uitgewisselde volumes en op de locatie van de actieve CNECs. De gecombineerde 
impact van de huidige 20 % minRAM, LTA-inclusie en de DE/AT-biedzone split kon echter niet 
meegenomen worden omdat de historische data en de simulatiedata ontbreken. Ook het effect van 
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de geplande versterking van de Elia backbone Mercator-Horta-Rodenhuize-Avelgem en de 
indienstname van Nemolink en Alegro konden niet worden meegerekend.  

Om de parameters voor de stimulans te kalibreren, heeft de CREG een ruwe schatting van de impact 
van LTA-inclusie en HTLS in de simulaties gemaakt (expected CNEC 20, expected CNEC 25, expected 
CNEC 30). Hiertoe werden in de originele CNEC simulaties alle RAM-waarden op interne lijnen en cross-
zonale lijnen of PSTs opgetrokken tot de 5 % percentiel waarden op basis van de historische 2017 data 
en werd op de Elia backbone Mercator-Horta-Rodenhuize-Avelgem de thermische capaciteit 
opgetrokken tot 2.768 MW. De CREG verwacht op basis van deze schatting en met de bestaande 
operationele processen dat Elia ruim 52 % van de maximale remuneratie voor deze stimulans kan 
halen.  

De CREG gebruikte deze scenario’s ook om de sensitiviteit van de remuneratie te controleren. Bij een 
verhoging van de RAM op de Elia-lijnen met gemiddeld 10 %, verhoogt de remuneratie op het 
stimulansgedeelte in de verschillende scenario’s telkens met minstens 10 %. Elia heeft dus door in te 
zetten op hogere RAM-waarden op de Belgische CNECs, een rechtstreekse impact op het resultaat.  

De CREG beoogt met deze incentive een sterke financiële prikkel te geven voor innovatie, 
procesoptimalisatie en samenwerking tussen TSO’s en Regional Security Centers (RSC’s) om de werking 
van de marktkoppeling te verbeteren.  

4.1.1.2.4. Intraday marktkoppeling 

Het eerste jaar van de regulatoire periode is het volledige bedrag van de stimulans voorbehouden voor 
de werking van de day ahead marktkoppeling. De daaropvolgende jaren kan tot 20 % van de stimulans 
gealloceerd worden om de werking van de intraday marktkoppeling te verbeteren. Het ontwerp van 
deze intraday stimulans gebeurt dan in het jaar voorafgaand aan de implementatie ervan.  

4.1.1.3. Detailberekening van de stimulans 

4.1.1.3.1. Onderdelen 

De stimulans wordt ingedeeld in drie componenten: 

1) evaluatie van congestie in de Elia-zone en prijsconvergentie (V1); 

2) evaluatie van congestie buiten de Elia-zone (V2); 

3) bonus-malus in functie van de redispatching kosten (V3). 

De CREG kan beslissen om na het eerste jaar ook een stimulans voor de intraday marktkoppeling te 
introduceren voor de laatste drie jaar van de regulatoire periode. Deze kan tot maximum 20 % van het 
totaalbedrag van deze stimulans bedragen.  

4.1.1.3.2. Frequentie van de berekening 

De stimulans wordt jaarlijks bepaald.  

  



Niet-vertrouwelijk  34/60 

4.1.1.3.3. Inputdata 

1) Elia grid load (MW/h) 

2) day ahead marktprijzen van België, Frankrijk, Nederland en Duitsland (€/MWh) 

3) karakteristieken van de actieve kritische netwerkelementen (hierna: CNEC): 

a) thermische capaciteit (hierna: Fmax), in MW 

b) commercieel beschikbare capaciteit (hierna: RAM), in MW 

c) verantwoordelijke TSO: Elia of niet-Elia 

4) redispatching in de Elia-zone 

a) kosten ingediend bij de CREG ter doorrekening in de tarieven 

b) rapportering door Elia aan de CREG 

4.1.1.3.4. Berekeningsmethode 

De berekening gebeurt in de volgende stappen.  

Stap 1: Evaluatie van de actieve constraints  

In een eerste stap wordt voor elk uur van het jaar een score toegekend tussen +1 en -1, op basis van 
de RAM-waarde op de actieve CNEC. Er zijn volgende gevallen mogelijk.  

- prijsconvergentie of minder dan 1 €/MWh prijsverschil met CWE-landen (FR, NL, DE, LU). 
In dit geval is de waarde van de incentive +1.  

- een externe constraint op import of export. In dit geval is de waarde van de incentive 0.  

- Congestie op een netwerkelement. In dit geval wordt de waarde van de stimulans bepaald 
oc basis van de RAM-waarde van de actieve CNEC op dat uur. De evaluatie gebeurt lineair 
ten opzichte van de referentiewaarden RAM0  en RAM* volgens de volgende formule: 

 

Score = 
𝑅𝐴𝑀 – 𝑅𝐴𝑀0

𝑅𝐴𝑀∗ – RAM0
  

De score wordt gelimiteerd tot -1 en +1, zoals in onderstaande figuur weergegeven. 

- voor Belgische CNECs van 220 kV wordt de bekomen waarde gehalveerd. Omdat ze een 
lage Fmax hebben, is hun absolute RAM immers ook bij hoge relatieve RAM-waarden laag 
en beperken ze sterk de Belgische import/export. 

- bij activatie van de intuitiveness patch, gelden de actieve CNECs van de flowbased plain.  

- bij congestie op meerdere netwerkelementen en/of externe beperkingen. In dit geval 
wordt eerst de score per beperking bepaald, en wordt vervolgens een gemiddelde 
genomen. 
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Figuur 6: Bij congestie wordt de score bepaald op basis van de RAM op de actieve CNEC. Deze wordt geëvalueerd ten opzichte 
van RAM0 en RAM*. De score gaat van -1 tot +1. Bij een RAM groter of gelijk aan RAM* is de score maximaal, bij een RAM 
lager dan RAM0 is de score negatief 

 

De waardes voor RAM0 en RAM* zijn afhankelijk van: 

1) het type netwerkelement (interconnector/PST  versus interne lijn); 

2) de locatie (Elia netwerk of niet).  

Voor interconnectoren liggen de RAM0 en RAM* waarden hoger dan voor interne lijnen. Voor Elia-
lijnen liggen de waarden hoger dan voor de niet-Elia lijnen.  

Stap 2: Bepaling van de wegingsfactor 

In een tweede stap wordt voor elk uur van het jaar een wegingsfactor bepaald. Deze wegingsfactor 
dient de waarde te reflecteren van grensoverschrijdende handel voor België. Op basis van historische 
data blijkt dat deze waarde, gereflecteerd in de prijsverschillen met de buurlanden, typisch hoger is 
wanneer de vraag hoger is (winter, piekuren). Daarom wordt de wegingsfactor bepaald op basis van 
de Elia grid load. Om de seizoensvariaties en dag/nachtvariaties van de waarde van de 
grensoverschrijdende handel beter te reflecteren, wordt een fractie X van de baseload van de Elia load 
afgetrokken.  

Stap 3: Clusteren van resultaten 

In een derde stap worden de uren ingedeeld in twee delen: 

- V1: 25 % van de uren met congestie op een Belgische CNEC, gerangschikt van lage naar 
hoge RAM-score, en indien van toepassing, aangevuld met uren met prijsconvergentie, 
gerangschikt van hoge naar lage wegingsfactor; 

- V2: andere 75 % van de uren.  
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Stap 4: Bepaling van de score  

In een vierde stap wordt de score voor beide categorieën de gewogen som berekend. Dit geeft: 

- Score V1: gewogen som van de scores. Dit geeft een getal tussen -1 en 1; 

- Score V 2: gewogen som van de scores voor de laatste (1 – Y %) van de uren. Indien 
negatief, wordt de waarde afgetopt op 0 (geen malus). Dit geeft een getal tussen 0 en 1.  

De bruto waarde van de RAM-incentive wordt bepaald door voor elk deel deze gewogen som te 
vermenigvuldigen met de maximale remuneratie per deel: 

- Bruto V1: score deel 1 x Max deel 1, in €; 

- Bruto V2: score deel 2 x Max deel 2, in €.  

Stap 5: Bepaling van extra bonus/malus op basis van redispatching kosten 

In de vijfde stap, wordt de netto waarde van de RAM-stimulans bepaald op basis van de bruto waarden 
waarvan een deel van de redispatching kosten in vermindering wordt gebracht. Dit bedrag dat in 
vermindering wordt gebracht, hieronder “V3”, wordt bepaald op basis van de stijging van de 
redispatching kosten ten opzichte een referentiebedrag. Dit omvat alle redispatching kosten die in de 
Belgische netwerktarieven worden doorgerekend (inclusief mogelijke sharing van redispatching 
kosten vanwege andere TSO’s), met uitzondering van redispatching kosten die het gevolg zijn van 
geplande netwerkinvesteringen en die vooraf aan de CREG zijn medegedeeld en gejustifieerd. Een 
fractie van de stijging van de redispatching kosten ten opzichte van dit referentiebedrag, wordt in 
vermindering gebracht.  

De fractie die in vermindering wordt gebracht, is zodanig bepaald dat een toename van de RAM door 
redispatching, door deze strafsanctie zou worden teniet gedaan en zelfs afgestraft wordt.  

- Totaal RAM incentive = bruto V1 + V2 + V3 

waarbij 

V3 = - 10 % (RD-RDref)  als  RD < 4* RDref   

V3 = - 30 % RDref  als  RD >= 4* RDref  

met RDref  gelijk aan 9,7 M€.  
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4.1.1.3.5. Parameters 

Op basis van een kalibratie op de waarden van 2016 en 2017, werden de parameters voor de 
berekening van deze RAM-stimulans als volgt bepaald:  

- RAM0 - RAM* voor de verschillende categorieën van lijnen : 

Actieve CNEC Elia Active CNEC niet-Elia 

Intern Cross-zonal Intern Cross-zonal 

30 % - 60 % 45 % - 70 % 20 %- 40 % 45 % - 70 % 

 

- de parameter X voor het bepalen van de wegingsfactoren op basis van de Elia load: 70 %; 

- de verdeling van het totaal budget over de twee delen, Max V1 en Max V2 : 80 % / 20 %; 

- het referentiebedrag voor redispatching wordt vastgelegd op 9,7 M€. Dit bedrag is 
bepaald via een door Elia uitgevoerde berekening van de kosten indien een toename van 
5 % RAM enkel door redispatching zou worden gerealiseerd; 

- de parameter Z voor het bepalen van de fractie van de stijging van de redispatching kosten 
die in vermindering worden gebracht: 10 %. 

Onder voorbehoud van belangrijke wijzigingen op vlak van productiemix, netwerktopologie of 
Europese regelgeving die vandaag niet voorzien worden en die zouden nopen tot een grondige 
herziening van de RAM-methodologie en/of de parameters, is het de bedoeling dat deze parameters 
constant blijven over de volledige regulatoire periode 2020-2023.  

Gelet op de bepalingen over de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het nieuwe wetgevende 
pakket « Schone energie voor alle Europeanen » en gelet op de mogelijke interacties die verband 
houden met de organisatie van de Brexit, wordt aan Elia voorgesteld om de impact11 van de 
commerciële uitwisselingen op de interconnectie met Engeland (NEMO) mee in de RAM te verrekenen 
en, enkel als België dit verkiest, met toepassing van artikel 14.06 van het toekomstig reglement op de 
binnenlandse elektriciteitsmarkt, geen actieplan in te voeren zoals bedoeld in artikel 15 van dit 
reglement. Om deze maatregel zonder ambiguïteit te kunnen toepassen, zal de repartitieregel van de 
fluxen geobserveerd op de kritische takken (critical branches) van NEMO die door Elia wordt toegepast, 
op voorhand door de CREG moeten worden goedgekeurd.     

De waarden voor RAM0 en RAM* in de stimulansen is ook onder voorbehoud van de versterking van 
de PST’s op de Belgische noordgrens. Elia zal de nodige PST’s installeren zodanig dat bij de versterking 
van de Belgische backbone dankzij HTLS en/of het gebruik van DLR, de PST’s niet het blokkerende 
element vormen. Als de CREG vaststelt dat aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal de CREG een 
aparte en hogere minimum target voor PST’s opstellen.  

  

                                                           

11 Deze maatregel zou onnodig kunnen zijn ingeval van indienststelling van een Advanced Hybrid Coupling (AHC) mechanisme 
op deze interconnectie. 
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4.1.2. Tijdige realisatie van belangrijke infrastructuurprojecten 

4.1.2.1. Definities 

Met “indienststelling” wordt bedoeld het ogenblik waarop het geheel van de installaties die nodig zijn 
voor het verzekeren van de functionaliteit van het project voor exploitatie ter beschikking wordt 
gesteld van de controlecentra van Elia.  

Met « ontmanteling », wordt bedoeld het proces dat van start gaat op het moment van de 
buitendienststelling van de installatie met inbegrip van de demontage van de installatie en de 
vrijmaking van de site. 

4.1.2.2. Belangrijke infrastructuurprojecten en referenties van tijdslimieten 

Voor het jaar 2020 : 

- PST Aubange : indienststelling van de 1ste PST; 

- installatie van 40 dieselinstallaties, waarvan de locatie later zal worden bepaald; 

- Noorderkempen gedecentraliseerde productie fase 1: ontmanteling van de 
elektriciteitsinfrastructuren van de lijn Massenhove-Poederlee ; 

- ondersteuning van de spanning - fase 1:  indienstelling van batterijen van condensatoren 
voor een totale capaciteit van 150 MVAR. 

Voor het jaar 2021 : 

- eventuele voormelde projecten waarvan de referentietermijn 2020 was en die niet voor 
1 januari 2021 zouden gerealiseerd zijn; 

- PST Aubange : indienststelling van de 2de PST ; 

- lijn Horta-Avelin : indienststelling van het 1ste draadstel Horta-grens in HTLS; 

- installatie van 40 dieselmotoren, waarvan de locatie later zal worden bepaald; 

- Oostlus : indienststelling van de 380/110kV transformator in Brume en 1ste 110 / 15 kV 
transformator in Trois-Ponts; 

- Oostlus : reconstructie naar 2 draadstellen gabariet 110 kV van de lijn Bevercé- Bronrôme; 

- ondersteuning van de spanning - fase 2: indienststelling van batterijen van condensatoren 
voor een totale capaciteit van 150 MVAR12. 

Voor het jaar 2022 : 

- eventuele voormelde projecten waarvan de referentietermijn 2020 of 2021 was en die 
niet voor 1 januari 2022 zouden gerealiseerd zijn; 

                                                           

12 Deze doelstelling zal door een beslissing van de CREG kunnen worden aangepast voor jaar Y en/of voor de jaren volgend 
op de regulatoire periode indien Elia dit uiterlijk op 30 september van het jaar Y aan de CREG voorstelt op basis van een studie 
die aan een publieke raadpleging werd onderworpen. Bij gebrek hieraan bedraagt de totale behoefte aan productiecapaciteit 
van reactieve energie aan het einde van de regulatoire periode 600 MVAR. 
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- lijn Horta-Avelin : indienststelling van het 2de draadstel Horta-grens in HTLS; 

- versterking noordgrens : indienststelling van de 4de PST Zandvliet; 

- versterking backbone net – HTLS geleiders : indienststelling van een nieuw draadstel 
Meerhout-Van Eyck in HTLS; 

- installatie van 40 dieselmotoren, waarvan de locatie later zal worden bepaald; 

- Noorderkempen gedecentraliseerde productie :  indienststelling van een nieuwe post GIS 
150 kV Beerse; 

- ondersteuning van de spanning - fase 3: indienststelling van batterijen van condensatoren 
voor een totale capaciteit van 150 MVAR13. 

Voor het jaar 2023 :  

- eventuele voormelde projecten waarvan de referentietermijn 2020, 2021 of 2022 was en 
die niet voor 1 januari 2023 zouden gerealiseerd zijn; 

- versterking van het backbone net – HTLS-geleiders : Meerhout-Van Eyck vervanging van 
bestaand draadstel door een HTLS-geleider; 

- installatie van 40 dieselmotoren, waarvan de locatie later zal worden bepaald; 

- Oostlus : reconstructie tot 2 draadstellen gabariet 110 kV van de lijn Bronrôme-Brume; 

- Noorderkempen gedecentraliseerde productie : upgrade 150 kV lijn Beerse-Mol; 

- installatie en indienststelling van een nieuwe 380 / 150 kV transformator in Rodenhuize; 

- ondersteuning van de spanning - fase 4: indienststelling van batterijen van condensatoren 
voor een totale capaciteit van 150 MVAR14. 

4.1.2.3. Toekenning van de stimulans 

Voor een bepaald jaar : 

- wordt aan de netbeheerder het jaarlijkse maximaal te behalen bedrag toegekend indien 
het geheel aan projecten voorzien voor dat bepaald jaar binnen de vastgelegde termijn 
gerealiseerd wordt; 

- wordt aan de netbeheerder 80 % van het jaarlijkse maximaal te behalen bedrag 
toegekend indien maximum één enkel project van de projecten voorzien voor dat bepaald 
jaar niet kon worden gerealiseerd binnen de vastgelegde termijn; 

- wordt aan de netbeheerder geen enkel bedrag toegekend indien meer dan één project 
voorzien voor dat bepaald jaar niet kon worden gerealiseerd binnen de termijn. 

                                                           

13 Cfr. voetnoot 12. 
14 Cfr. voetnoot 12. 
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4.2. STIMULANSEN TOT BEVORDERING VAN DE KWALITEIT VAN DE 
DIENSTVERLENING BEDOELD IN ARTIKEL 25 VAN DE 
TARIEFMETHODOLOGIE  

4.2.1. Tevredenheid van de netgebruikers met een nieuwe aansluiting  

Elk jaar ten laatste op de eerste werkdag volgend op 15 september bezorgt Elia aan de CREG de lijst 
met netgebruikers met een nieuwe aansluiting (of met een substantiële wijziging van een bestaande 
aansluiting) tijdens de 12 maanden voorafgaand aan 15 september.  

De eerste werkdag na 15 september bezorgt de netbeheerder aan elk van voormelde netgebruikers 
per e-mail, met de CREG in kopie, de volgende vragenlijst: 

1) Hoe beoordeelt u het beheer van Elia van uw aansluiting op het net op het vlak van het 
overeengekomen budget ? Het overeengekomen budget is het budget van de offerte voor 
de uitvoering waarop u uw bestelling voor de uitvoering van uw aansluiting hebt 
gebaseerd. Hou in uw beoordeling rekening met het feit dat het bedrag misschien moest 
herzien worden omwille van bepaalde elementen of gebeurtenissen die Elia niet kan 
beheersen. 

2) Hoe beoordeelt u het beheer van Elia van uw aansluiting op het net op het vlak van de 
overeengekomen planning ? De overeengekomen planning is de planning van de offerte 
voor de uitvoering waarop u uw bestelling voor de uitvoering van uw aansluiting hebt 
gebaseerd. Hou in uw beoordeling rekening met het feit dat de planning misschien moest 
herzien worden omwille van bepaalde elementen of gebeurtenissen die Elia niet kan 
beheersen. 

3) In welke mate beantwoordt de technische aansluitingsoplossing voorgesteld door Elia aan 
uw verwachtingen op het vlak van technische specificaties? 

4) In welke mate beantwoordt de technische oplossing voor de aansluiting voorgesteld door 
Elia aan uw verwachtingen op het vlak van kosten - bijvoorbeeld gebaseerd op uw eigen 
ervaringen uit het verleden -? 

5) Hoe beoordeelt u de beschikbaarheid van het personeel van Elia en hun reactievermogen 
op het vlak van de vragen en opmerkingen die u hebt geformuleerd? 

6) Hoe beoordeelt u het beheer door Elia van uw aansluiting op het vlak van veiligheid van 
personen (t.t.z. van uw eigen personeel, van het personeel van Elia, van klanten of van 
derden) en van de installaties op uw site? 

Voor elke vraag wordt de tevredenheid van de klant uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 (1-zeer slecht, 
5-uitstekend). 

Het jaarlijkse maximaal te behalen bedrag wordt toegekend aan de netbeheerder indien de 
gemiddelde verkregen score gelijk is aan 5. Er wordt geen enkel bedrag aan de netbeheerder 
toegekend als de gemiddelde score gelijk is aan 1. Voor de scores die er tussenin liggen wordt het 
bedrag van de stimulans verkregen door lineaire interpolatie. 
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4.2.2. Tevredenheid van alle netgebruikers 

4.2.2.1. Tevredenheidsenquête tijdens de oneven jaren 

Ten laatste op de 1ste werkdag volgend op 15 september van elk oneven jaar bezorgt Elia aan de CREG 
de lijst van de effectieve leden van de Users’ group van Elia alsook van de werkgroepen en task forces 
op datum van 15 september van dat oneven jaar. 

De eerste werkdag volgend op 15 september van elk oneven jaar bezorgt de netbeheerder aan elk 
voormeld lid per e-mail, met de CREG in kopie, de volgende vragenlijst: 

1) Hoe beoordeelt u de praktische organisatie van de Users’ group van Elia en van de 
werkgroepen op het vlak van het ter beschikking stellen van pertinente documenten 
binnen een redelijke termijn voorafgaand aan elke vergadering?  

2) Hoe beoordeelt u de praktische organisatie van de Users’ group van Elia en van de 
werkgroepen op het vlak van het opstellen van exhaustieve processen-verbaal?  

3) Hoe beoordeelt u de praktische organisatie van de Users’ group van Elia en van de 
werkgroepen op het vlak van het opstellen van raadplegingsverslagen die op een 
gedetailleerde manier de opmerkingen van de respondenten beantwoorden ? 

4) Hoe beoordeelt u de impact die u door middel van deze Users’ group en de werkgroepen 
heeft op het werk gerealiseerd door Elia? 

Voor elke vraag wordt de tevredenheid van de klant uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 (1-zeer slecht, 
5-uitstekend). 

Het jaarlijkse, maximaal te behalen bedrag wordt toegekend aan de netbeheerder indien de 
gemiddelde verkregen score gelijk is aan 5. Er wordt geen enkel bedrag aan de netbeheerder 
toegekend als de gemiddelde score gelijk is aan 1. Voor de scores die er tussenin liggen wordt het 
bedrag van de stimulans verkregen door lineaire interpolatie. 

4.2.2.2. Tevredenheidsenquête tijdens de even jaren 

Ten laatste op de 1ste werkdag volgend op 15 september van elk even jaar bezorgt Elia aan de CREG de 
lijst van alle netgebruikers van Elia. 

De eerste werkdag volgend op 15 september van elk even jaar bezorgt de netbeheerder aan elk van 
haar netgebruikers per e-mail, met de CREG in kopie, de volgende vragenlijst: 

1) Hoe beoordeelt u de betrouwbaarheid van de infrastructuur die Elia u ter beschikking 
stelt? 

2) Hoe beoordeelt u de beschikbaarheid van het personeel van Elia en zijn reactievermogen 
ten opzichte van uw vragen en opmerkingen? 

3) Hoe beoordeelt u de correctheid van de facturen die Elia aan u richt?  

Voor elke vraag wordt de tevredenheid van de klant uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 (1-zeer slecht, 
5-uitstekend). 

Het jaarlijkse maximaal te behalen bedrag wordt toegekend aan de netbeheerder indien de 
gemiddelde verkregen score gelijk is aan 5. Er wordt geen enkel bedrag aan de netbeheerder 
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toegekend als de gemiddelde score gelijk is aan 1. Voor de scores die er tussenin liggen wordt het 
bedrag van de stimulans verkregen door lineaire interpolatie. 

Deze vragen kunnen deel uitmaken van de tevredenheidsenquête die de netbeheerder om de twee 
jaar uitvoert. In dat geval wordt de gemiddelde score ervan berekend los van de score op de algemene 
enquête. 

4.2.3. Kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden gesteld  

4.2.3.1. Definities 

Gegevensformaat : de numerieke gegevens worden in numeriek formaat in de documenten 

weergegeven (geen scheidingsteken tussen de duizendtallen en met een punt als scheidingsteken voor 

decimale getallen). De karaktergegevens worden in de documenten in karakterformaat weergegeven 

en de gegevens over data en tijdstippen worden in de documenten in datum- en uurformaat 

weergegeven. 

Gegeven: het kleinste meetniveau dat in een cel van een Excel-spreadsheet kan worden opgenomen 

(bijv.: de positieve onbalansprijs van 19 januari 2015 tussen 7u45 en 8u00). 

Gegevensreeks: alle gegevens met betrekking tot dezelfde variabele (bijv.: gegevens over de Belgische 

kernenergieproductie van januari 2015 tot december 2015). 

Gegevensitem: komt overeen met een element van de Cartografie en een bestand van de Test Reports. 

4.2.3.2. Database 

Er moeten drie databases (bronnen) in aanmerking worden genomen:  

- gegevens van het transparantieplatform van Elia (SFTP Elia, SFTP JAO, SFTP EEX), hierna 
SFTP Elia genoemd (in CET/CEST)(*). 

- gegevens van het transparantieplatform van EntsoE (GUI en FTP EntsoE), hierna FTP 
EntsoE genoemd (in respectievelijk CET/CEST of UTC)(**). 

- terugkerende rapporteringsgegevens met betrekking tot de Transparantie die Elia aan het 
datawarehouse van de CREG aanlevert, hierna CREG Reports genoemd (***). 

De CREG onderscheidde drie gegevensstromen of 'Streams': 

- stream 1: Niet-gevalideerde gegevens: d.w.z. gegevens die beschikbaar zijn op SFTP Elia 
en FTP EntsoE, maar die Elia nog niet naar de CREG heeft doorgestuurd. De scope van de 
gegevens in Stream 1 betreft de gegevens uit de rapporten die in de artikelen 6 tot en 
met 17 van Verordening (EU) nr. 543/2013 vermeld worden, hierna Cartografie genoemd. 

- stream 2: Gevalideerde gegevens: d.w.z. gegevens van de CREG Reports die maandelijks 
naar de CREG worden doorgestuurd als input voor haar datawarehouse, evenals de 
transparantiegegevens (SFTP Elia en FTP EntsoE) voor de maand waarvoor de CREG de 
door Elia gevalideerde gegevens ontvangt. De scope van de gegevens die maandelijks naar 
de CREG worden doorgestuurd, wordt uitvoerig beschreven in de Test Reports, terwijl de 
scope van de transparantiegegevens in de Cartografie is opgenomen. 
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- stream 3: Historische gegevens: d.w.z. de gegevens die beschikbaar zijn op SFTP Elia, FTP 
EntsoE en in de CREG Reports/Test Reports15 vóór de laatste maand van de rapportering 
van gegevens die Elia aan de CREG heeft doorgegeven tot 5 januari 2015, of, indien het 
gegeven/rapport niet voorhanden is op 5 januari 2015, tot de aanmaak van het 
gegeven/rapport. De scope van de gegevens in Stream 3 wordt uitvoerig beschreven in 
de Cartografie. Het deel van de rapporteringsgegevens die Elia doorgeeft aan de CREG, 
dat betrekking heeft op de transparantiegegevens, zal eveneens worden getest in 
Stream 3. 

De Cartografie en de Test Reports kunnen tijdens de stimulansperiode evolueren afhankelijk van de 
marktontwikkelingen. De daaruit voortvloeiende wijzigingen zullen uitgewerkt worden door de CREG 
en gecommuniceerd aan Elia met een deadline van twee kalendermaanden voor de toepassing van de 
wijzigingen. Elke wijziging in de cartografie of van de test reports zal het voorwerp uitmaken van een 
technische vergadering tussen Elia en de CREG, gevolgd door een notificatie die de betreffende 
wijziging detailleert. Concreet zal er na een werkvergadering tussen de medewerkers van Elia en de 
CREG waarin de nieuwe test(s) gevalideerd en/of voorgesteld word(t)(en) een brief naar Elia gestuurd 
worden (eventueel elektronisch) om de validiteitstest(en) die moet(en) worden ingevoerd te 
bevestigen. Deze test(s) is/zijn van toepassing op de gegevens van de 3 betreffende streams van de 
test(s) twee kalendermaanden na ontvangst van de brief. 

4.2.3.3. Validatietests 

In onderstaande tabel worden voor iedere stream afzonderlijk de kenmerken m.b.t. frequentie en 
toepassingsvenster van de validatie- en coherentietests weergegeven die zullen worden toegepast op 
SFTP Elia, FTP EntsoE en de CREG Reports.  

  Stream 1 Stream 2 Stream 3 

Tijdspanne voor het 
uitvoeren van de 

validatietests 

Van dag D tot 
dag M+1+15D 
of M+2+15D 

Van maand M+1+15D tot 
maand M+2+15D 

Van 05JAN2015 tot maand 
M+2+15D of M+3+15D 

Testperiode 
Alle gegevens 

binnen de 
tijdspanne 

Alle gegevens binnen de 
tijdspanne 

Een willekeurige maand16 
uit alle gegevens binnen 
de tijdspanne. Er wordt 
een interval van vijftien 
kalenderdagen gelaten 

tussen twee tests op 
gegevens die betrekking 

hebben op dezelfde 
maand. 

                                                           

15 De Test Reports omvatten de validatietests tussen en binnen bestanden die de CREG uitvoert op de CREG Reports die door 

Elia worden meegedeeld. 
16 De continue uniforme wiskundige verdeling wordt toegepast om een willekeurige testmaand te selecteren. De maanden 

die getest worden gedurende de 15 laatste kalenderdagen worden geweerd als mogelijke testmaanden uit de maanden die 
in aanmerking komen om te testen. Op basis van de nog te testen maanden komt zo een eerste gelijkmatige verdeling tot 
stand over de aantallen van 1 tot 20 op 10.000 observaties. Het aantal tussen 1 en 20 dat overeenkomt met de hoogste 
frequentie wordt ingebracht als seed value (beginwaarde, willekeuring in dit geval) van een tweede gelijkmatige verdeling, 
die aan elke maand een verschillende waarschijnlijkheid koppelt. De waarschijnljikheid geassocieerd met elke maand is 
afhankelijk van het initiële aantal (seed value) dat aan het informaticaprogramma wordt toegekend. De maand met de 
waarschijnlijkheid het dichtst bij 1 wordt gekozen als testmaand voor stream 3 voor die dag. Deze procedure plaatst Elia en 
de CREG op voet van gelijkheid : geen van beide partijen kan de maand bepalen die op dag D getest zal worden. Op die manier 
kan de CREG de stimulans niet richten naar de maanden die voor Elia het meest problematisch; en Elia kan vooraf niet 
inschatten welke maand getest zal worden en kan zich dus daarop niet voorbereiden. Zowel Elia als de CREG zijn dus blind 
voor de gekozen maand voor stream 3. 
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Testfrequentie Dagelijks Maandelijks Dagelijks 

(*) Test van gegevens van 
de Cartografie op SFTP 

Elia? 
Ja Ja Ja 

(**) Test van gegevens 
van de Cartografie op FTP 

EntsoE 
Ja Ja Ja 

(***) Test van gegevens 
van de Cartografie 

opgenomen in de CREG 
Reports/Test Reports 
m.b.t. transparantie 

Nee Ja Ja 

(***) Test van gegevens 
van de CREG Reports zoals 

beschreven in de Test 
Reports 

Nee Ja Nee 

 

De validatietests worden hieronder in detail beschreven. 

- De validatietests voor stream 1 hebben betrekking op de gegevens van de Cartografie 
beschikbaar op SFTP Elia en FTP EntsoE. Die validatietests worden elke dag van het jaar 
uitgevoerd tussen de gegevens van SFTP Elia en FTP EntsoE. 

De CREG beschouwt een niet-gevalideerd gegeven als correct indien het aan alle volgende 
criteria voldoet: 

• Het is gedefinieerd en nauwkeurig (d.w.z. niet ontbrekend, in het juiste formaat en 
met inachtneming van de afrondingsregel zoals bepaald in het punt 
"Afrondingsregel" hieronder), op het gedefinieerde tijdstip t, d.w.z. tussen dag D 
waarop het is gedownload en de gegevens van dag M+2+15D die overeenkomt met 
de verzending van de laatste CREG Reports die aan de CREG werden doorgestuurd 
voor maand M. Om praktische redenen die verband houden met het uploaden van 
de gegevens van Elia door ENTSO-E wordt op deze gegevens een tolerantie van één 
uur toegepast: wanneer het gegeven wordt gedownload kunnen de gegevens van 
het uur voor het downloadtijdstip ontbreken in de gegevensreeksen van ENTSO-E 
of Elia. Wanneer de CREG bijvoorbeeld 's ochtends begint met het downloaden van 
de gegevens die het dichtst bij de reële tijd liggen tussen 9u00 en 10u00, worden 
de coherentietests op de gegevens van Elia-ENTSO-E uitgevoerd tot het tijdstip u-
2, d.w.z. van 7u00 tot 8u00 op de dag waarop de gegevens worden gedownload; 

• Het is geslaagd voor de coherentietests. Aan de hand van deze tests wordt 
nagegaan of de waarde van het gegeven op SFTP Elia gelijk is aan de waarde van 
dezelfde gegeven op FTP EntsoE door de hieronder beschreven afrondings- en 
afwijkingsregels te volgen. Indien het onmogelijk is om de gegevens op SFTP Elia en 
FTP EntsoE rechtstreeks te vergelijken omdat de granulariteit van de gegevens 
verschilt (bijv. de gegevens worden uitgedrukt in kwartuurformaat op FTP EntsoE 
en in uurformaat op SFTP Elia, of de gegevens zijn beschikbaar per productie-
eenheid op SFTP Elia en de gegevens zijn voor alle eenheden samengevoegd op FTP 
EntsoE), zal de CREG een door Elia meegedeelde omzettingsformule toepassen die 
het mogelijk maakt om de gegevens te vergelijken. Indien Elia voor één van de 
mogelijke validatietests geen omzettingsformule aan de CREG meedeelt, zal de 
CREG ervan uitgaan dat ze deze test niet kan uitvoeren en wordt er een fout voor 
deze test geregistreerd;  
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• Het is gelijktijdig beschikbaar op SFTP Elia en FTP EntsoE.  

- De validatietests voor stream 2 worden maandelijks uitgevoerd en hebben betrekking op 
de gegevens die naar de CREG worden doorgestuurd (CREG Reports/Test Reports), de 
gegevens van de Cartografie op SFTP Elia en FTP EntsoE. 

De CREG beschouwt een gevalideerd gegeven als correct indien het aan alle volgende 
criteria voldoet: 

• Het is gedefinieerd en nauwkeurig (d.w.z. niet ontbrekend, in het juiste formaat en 
met inachtneming van de afrondingsregel zoals bepaald in het punt 
'Afrondingsregel' hieronder) op het gedefinieerde tijdstip t: het betreft dus 
gegevens met betrekking tot maand M voor gegevens ontvangen in M+2+15D. De 
CREG verwacht bijvoorbeeld dat alle gegevens die Elia aan de CREG meedeelt met 
betrekking tot januari 2020 uiterlijk op 15 april 2020 naar haar worden 
doorgestuurd. 

• Het is geslaagd voor de coherentietests die de CREG heeft uitgevoerd: 

o op de gegevens van de CREG Reports: de coherentietests komen overeen 
met alle tests die in de Test Reports worden beschreven; 

o op de gegevens van de Cartografie aanwezig op SFTP Elia, FTP EntsoE en 
eventueel in de CREG Reports/Test Reports: aan de hand van de 
coherentietests wordt nagegaan of de waarde van het gegeven op SFTP Elia 
gelijk is aan de waarde van dezelfde gegeven op FTP EntsoE en eventueel aan 
de waarde van het gegeven in de CREG Reports, waarbij de hieronder 
beschreven afrondings- en afwijkingsregels worden toegepast. Indien het 
onmogelijk is om de gegevens op SFTP Elia, FTP EntsoE en/of in de CREG 
Reports rechtstreeks te vergelijken omdat de granulariteit van de gegevens 
verschilt, zal de CREG een door Elia meegedeelde omzettingsformule 
toepassen die het mogelijk maakt om de gegevens te vergelijken. Indien Elia 
voor één van de mogelijke validatietests geen omzettingsformule aan de 
CREG meedeelt, zal de CREG ervan uitgaan dat ze deze test niet kan uitvoeren 
en wordt er een fout voor deze test geregistreerd. 

De validatietests met inbegrip van de gegevens van de CREG Reports worden pas 
geactiveerd nadat de gegevens door Elia werden doorgestuurd. Een gegevensreeks die 
niet binnen de voorgeschreven termijn (M+2+15D) door Elia aan de CREG wordt 
meegedeeld, wordt voor de berekening van de stimulans als ontvangen beschouwd en er 
wordt voor deze test een fout geregistreerd. 

- De validatietests voor stream 3 hebben betrekking op gegevens die dateren van vóór de 
laatste maand van rapporteringsgegevens die Elia naar de CREG heeft doorgestuurd. De 
tests worden dagelijks uitgevoerd op de gegevens van de Cartografie die aanwezig zijn op 
SFTP Elia, FTP EntsoE en in de CREG Reports/Test Reports. 

De CREG beschouwt een historisch gegeven als correct indien het aan alle volgende 
criteria voldoet: 

• Het is gedefinieerd en nauwkeurig (d.w.z. niet ontbrekend, in het juiste formaat en 
met inachtneming van de afrondingsregel zoals bepaald in het punt 
'Afrondingsregel' hieronder) op het gedefinieerde tijdstip t, rekening houdend met 
het feit dat één gegevensmaand van de mogelijke historische gegevens dagelijks zal 
worden getest.  
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• Het is geslaagd voor de coherentietests die de CREG heeft uitgevoerd. Aan de hand 
van deze tests wordt nagegaan of de waarde van het gegeven op SFTP Elia gelijk is 
aan de waarde van dezelfde gegeven op FTP EntsoE en eventueel aan de waarde 
van het gegeven in de CREG Reports/Test Reports, waarbij de hieronder beschreven 
afrondings- en afwijkingsregels worden gevolgd. Indien het onmogelijk is om de 
gegevens op SFTP Elia, FTP EntsoE en/of de CREG Reports rechtstreeks te 
vergelijken omdat de granulariteit van de gegevens verschilt, zal de CREG een door 
Elia meegedeelde omzettingsformule toepassen die het mogelijk maakt om de 
gegevens te vergelijken. Indien Elia voor één van de mogelijke validatietests geen 
omzettingsformule aan de CREG meedeelt, zal de CREG ervan uitgaan dat ze deze 
test niet kan uitvoeren en wordt er een fout voor deze test geregistreerd;  

• Het is gelijktijdig aanwezig op SFTP Elia, FTP EntsoE, en indien het gegeven ook is 
opgenomen in de Test Reports, in de CREG Reports. 

Afrondingsregel 

Momenteel hanteert het platform van EntsoE verschillende afrondingsregels voor volumes, afhankelijk 
van het gebruikte kanaal. Zo worden de gegevens die beschikbaar zijn via het weergavescherm, de 
data download en GUI afgerond op MW/MWh, terwijl de gegevens die beschikbaar zijn via FTP niet 
worden afgerond en twee decimalen na de komma vertonen. De weergave van de gegevens op de FTP 
van EntsoE kan tussen nu en het ogenblik dat de tool definitief in gebruik wordt genomen nog 
veranderen. Het zal dus nodig zijn om de afrondingsregel te bepalen om deze af te stemmen op die 
van EntsoE. 

Afwijkingsregel voor coherentietests 

Voor gegevens over elektriciteitsvolumes staat de CREG een afwijking toe van minder dan 15 kW(h), 
behalve wanneer Elia een alternatief voorstelt dat vooraf door de CREG werd goedgekeurd, terwijl 
voor gegevens over elektriciteitsprijzen geen afwijking wordt toegestaan. Het is mogelijk dat deze regel 
aan de later gekozen afrondingsregels moet worden aangepast. 

Mededeling van resultaten 

Op dag D deelt de CREG aan Elia de resultaten mee van de op dag D uitgevoerde tests, alsook de lijst 
van gegevens die als onjuist werden geïdentificeerd, in een formaat dat vooraf tussen Elia en de CREG 
werd overeengekomen. De resultaten worden volledig en eenmalig doorgestuurd met een dagelijkse 
frequentie voor streams 1 en 3 en maandelijks voor stream 2. Elia heeft het recht om de resultaten te 
controleren en te betwisten volgens een met de CREG overeengekomen procedure. 

Gegevens afhankelijk van externe bronnen buiten Elia 

Voor gegevens waarvoor Elia niet de Primary Data Owner is of waarvoor Elia afhankelijk is van externe 
bronnen, zal de CREG Elia op de hoogte brengen van inconsistenties die vanaf stream 1 worden 
vastgesteld en zal Elia, om dit gegeven uit het toepassingsveld van de stimulans uit te sluiten, moeten 
aantonen dat zij schriftelijk, via een brief (dat mag elektronisch zijn) minstens 2 keer (notificatiebrief 
en een herinneringsbrief) de leverancier heeft geïnformeerd over het betreffende gegeven en hem 
geeft gevraagd om het te verbeteren. De CREG vraagt dus aan Elia om een eerste notificatiebrief 
(eventueel elektronische) naar de primary data owner te sturen en indien deze eerste brief zonder 
gevolg zou blijven binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, een tweede brief (eventueel 
elektronisch) naar de primary data owner te sturen om hem te informeren over het foutieve karakter 
van zijn publicatie. Als de primary data owner echter niet zou reageren op deze tweede brief 
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(eventueel elektronisch), zal het betreffende gegeven voor elke stream van het toepassingsgebied van 
de stimulans verwijderd worden twee kalenderweken na de tweede notificatie van Elia. De CREG 
vraagt om een kopie te krijgen van de twee brieven (eventueel elektronisch) die Elia naar de primary 
data owner zou sturen en vraagt ook om de antwoorden van de primary data owner te ontvangen. 
Deze procedure wordt stream per stream toegepast. 

Onder bepaalde omstandigheden kan de CREG echter toestaan date en bepaalde reeks van gegevens 
geen deel uitmaakt van het toepassingsgebied van onderhavige stimulans. Dit zou het geval kunnen 
zijn wanneer een gegevensmix afkomstig van meerdere primary data owners willekeurig/simultaan 
door ENTSOE gepubliceerd wordt. Elia zal hiervoor een afdoende verantwoording moeten geven 
alsook afdoende, overtuigende elementen. 

4.2.3.4. Berekening van de stimulans 

Voor alle streams en om het vooraf door Elia geplande en aan de CREG meegedeelde IT-onderhoud 
mogelijk te maken, kan de CREG beslissen om geen validatietests uit te voeren gedurende een beperkt 
aantal periodes van onbeschikbaarheid als gevolg van dit onderhoud, waarvan de duur, zoals 
meegedeeld door Elia, eveneens beperkt moet zijn. Buiten de geplande onderhoudsperiodes zal de 
CREG deze dagelijkse tests uitvoeren tijdens een tussen de partijen overeengekomen tijdspanne. 

Voor stream 1 wordt elke dag van het jaar het percentage juiste gegevens van de door de CREG 
gecontroleerde gegevens berekend. Omdat er nogal wat fouten mogelijk zijn in de gegevens die dicht 
bij de reële tijd liggen, hanteert de CREG voor de berekening van de stimulans een methode die voor 
een deel evenredig is met deze voor stream 1: zo wordt elke dag van het jaar het aantal onjuiste en 
juiste gegevens voor alle gecontroleerde gegevensreeksen berekend om het percentage juiste 
gegevens te bepalen. De onderstaande tabel herneemt  voor elk percentage juiste gegevens, het 
percentage van het stimulansbedrag voor stream 1 dat hiermee verband houdt. 

% juiste gegevens % stimulans toegekend 

[0 % - 90 %[ 0 

[90 % - 91 %[ 10 

[91 % - 92 %[ 20 

[92 % - 93 %[ 30 

[93 % - 94 %[ 40 

[94 % - 95 %[ 50 

[95 % - 96 %[ 60 

[96 % - 97 %[ 70 

[97 % - 98 %[ 80 

[98 % - 99 %[ 90 

[99 % -100 % 100 

 

Een score van 90 % of meer aan juiste gegevens per dag resulteert in een percentage groter dan nul 

voor het voor die dag toegekende gedeelte van de stimulans. Er valt dus iedere dag ofwel 1/365ste of 

1/366ste van de stimulans voor stream 1 te behalen. Stel bijvoorbeeld dat op dag D uit de controles van 

de CREG blijkt dat 92% van de gegevens van stream 1 juist zijn, dan zou Elia 30 % van 1/365ste (of 

1/366ste) van 1/3 van het totale jaarlijkse bedrag van de stimulans toegewezen krijgen. Het jaarlijks aan 

Elia toegekende bedrag is gelijk aan de som van de dagelijkse bedragen die voor het jaar Y in kwestie 

worden bekomen. 
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Voor stream 2 wordt een punt toegekend indien alle gegevens van alle datareeksen van stream 2 voor 
de betreffende maand juist zijn en wordt er omgekeerd een score van nul toegekend indien de CREG 
minstens één onjuist gegeven voor een gegevensitem van stream 2 aantreft. Elia zal dus een score op 
een schaal van 12 behalen. Het maximumbedrag dat Elia kan ontvangen, is dus 12/12sten van het bedrag 
van de aan stream 2 toegekende stimulans. Het minimumbedrag voor stream 2 is dus gelijk aan "0 %" 
van het bedrag van de aan stream 2 toegekende stimulans en de tussenbedragen worden verkregen 
door lineaire interpolatie. Voor het jaar Y bijvoorbeeld, uitgaande van de veronderstelling dat Elia een 
score van 11/12 behaalt, zou Elia dus 11/12den van 1/3 van het totale jaarlijkse bedrag van de stimulans 
ontvangen. 

Voor stream 3 wordt elke dag van het jaar een punt toegekend indien alle gegevensitems van stream 3 
binnen de geselecteerde tijdspanne juist zijn. Omgekeerd wordt een score van nul toegekend als de 
CREG minstens één onjuist gegeven voor een gegevensitem van stream 3 aantreft. Indien Elia in een 
schrikkeljaar een score van 326 voor stream 3 behaalt, zou Elia 326/366sten van 1/3 van het totale 
jaarlijkse bedrag van de stimulans ontvangen. 

Wanneer er geen fouten door de CREG worden vastgesteld of niet konden worden vastgesteld wegens 
een storing van de hardware of de software programma's die de controles uitvoeren zal de CREG 
daarom voor streams 1 en 3 een score '1' voor die dag in het voordeel van Elia toekennen.  

4.3. STIMULANSEN TER BEVORDERING VAN DE INNOVATIE BEDOELD IN 
ARTIKEL 26 VAN DE TARIEFMETHODOLOGIE  

4.3.1. Stimulans ter bevordering van innovatie bedoeld in artikel 26, § 1 van de 
tariefmethodologie 

4.3.1.1. Definitie 

Innoverend project: een project dat nieuwe kennis en nieuwe tools aan Elia biedt waarvan de 
(toekomstige) toepassingen gekoppeld zijn aan één of meer van haar activiteiten en die Elia in staat 
stellen om op lange termijn een veilig, betrouwbaar en efficiënt net te ontwikkelen en in stand te 
houden. 

4.3.1.2. Rapportering en toekenning van de stimulans 

De rapportering van de kapitaalsubsidies voor innoverende projecten gebeurt ieder jaar in het kader 
van het jaarlijkse ex post tariefverslag. De verkregen kapitaalsubsidies moeten gekoppeld zijn aan 
innoverende projecten. Dit kenmerk moet op transparante en objectieve wijze blijken uit de 
beschrijving van de gesubsidieerde projecten en/of het besluit van de subsidiërende overheid. 

Het verkrijgen van die kapitaalsubsidies door de netbeheerder geeft recht op een stimulans van 
maximaal 20 % van de kapitaalsubsidies die hij in de loop van het jaar heeft ontvangen. 

Op basis van het ex post tariefverslag: 

- controleert de CREG het innoverende karakter van de projecten die kapitaalsubsidies 
hebben ontvangen; 

- gaat de CREG na of de eventuele voorwaarden voor het verkrijgen van subsidies worden 
nageleefd en of er geen terugbetaling van de subsidies wordt opgelegd. Indien er 
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subsidies door de netbeheerder moeten worden terugbetaald, wordt het deel van de 
stimulans dat op dit subsidiebedrag betrekking heeft in mindering gebracht van zijn 
vergoeding voor het jaar waarin de terugbetaling plaatsvindt; 

- beslist de CREG over het bedrag van de stimulans dat Elia ontvangt in het kader van de 
jaarlijkse ex-post tariefbeslissingen. 

4.3.2. Stimulans ter bevordering van innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de 
tariefmethodologie 

4.3.2.1. Definities 

Onderzoeks- en ontwikkelingsplan: plan van de netbeheerder voor een volledige regulatoire periode, 
met inbegrip van een beschrijving van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die hij voor ieder 
activiteitendomein wil ondernemen tijdens de betrokken regulatoire periode. De beoogde 
activiteitendomeinen houden rechtstreeks verband met energietransitie, marktintegratie, public 
acceptance of efficiëntie van het netbeheer. Het plan bevat voor ieder activiteitendomein een 
beschrijving van de verwachte voordelen en een voorlopige planning en budget. Een in het 
onderzoeks- en ontwikkelingsplan opgenomen innovatieactiviteit kan in het ene jaar beginnen en in 
een ander jaar van de regulatoire periode eindigen.  

Innovatieactiviteit (of onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit): een activiteit die nieuwe kennis en tools 
aan Elia aanlevert waarvan de (toekomstige) toepassingen gekoppeld zijn aan één of meer van haar 
activiteiten en die Elia in staat stellen om op lange termijn een veilig, betrouwbaar en efficiënt net te 
ontwikkelen en in stand te houden. 

Operationele kosten voor innovatieactiviteit (of onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit): de 
operationele kosten die in de loop van het jaar worden gemaakt en die rechtstreeks verband houden 
met de innovatieactiviteiten, beperkt tot personeelskosten en de aankoop van externe diensten 
(advies en andere externe uitgaven in verband met het project). 

Vermindering van sociale lasten : elke vermindering van lasten en belastingen die verband houden met 
de storting van de wedden, met inbegrip van verminderingen van professionele afhoudingen. 

4.3.2.2. Rapportering en toekenning van de stimulans 

Elia neemt ieder jaar in het jaarlijkse ex post tariefverslag de werkelijk gemaakte operationele kosten 
op voor de innoverende projecten en innovatieactiviteiten waarvoor de stimulans wordt toegekend, 
evenals de werkelijke einddatum van iedere innovatieactiviteit. 

In het kader van de beslissing over het jaarlijkse ex post tariefverslag keurt de CREG de toekenning van 
de stimulans voor elk vooraf geselecteerd innoverend project al dan niet goed. De beslissingscriteria 
zijn als volgt:  

- naleving van de voorlopige planning. Overschrijdingen zijn toegestaan, mits ze naar 
behoren gemotiveerd worden; 

- naleving van het budget.  De werkelijke operationele kosten van elke innovatieactiviteit 
die voor de berekening van de stimulans in aanmerking worden genomen, mogen het aan 
die activiteit toegewezen budget met niet meer dan 50 % overschrijden; 

- het effectieve innoverende karakter van de uitgevoerde of lopende projecten. 
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4.4. STIMULANS TER BEVORDERING VAN DE CONTINUÏTEIT VAN DE 
BEVOORRADING BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE 
TARIEFMETHODOLOGIE  

4.4.1. Average Interruption Time (AIT) 

4.4.1.1. Definities 

Als onderbreking wordt beschouwd het vastgesteld gebrek aan spanning op een interface punt dat 
door een klant in gebruik is (rechtstreekse klant of DNB) en dit na een incident waarbij de load niet 
volledig gedekt werd door een ander interface punt van diezelfde klant. Het interface punt (of 
koppelingspunt in geval van een DNB) wordt bepaald in het kader van het aansluitingscontract (of de 
samenwerkingsovereenkomst met de DNB). 

Als incident wordt beschouwd de ongewenste beweging van een onderbrekingsinstallatie onder 
beheer van Elia (stroomonderbreker, scheider, onderbreker) die meestal het gevolg is van een 
kortsluiting in een element van het net. Er moet rekening gehouden worden met een aantal 
uitzonderingen (zie punt 4.4.1.3.). 

4.4.1.2. Berekending van de AIT 

Voor de berekening van de AIT, zijn de volgende gegevens noodzakelijk : 

- onderbroken vermogen (PNS) : uit de databank van de ICT metingen 
(kwartuurvermogens) ;  

- duur van de onderbreking (d) : berekend voor elke onderbroken klant ;  

- de ENS (Energy Not Supplied) : de duur van de onderbreking vermenigvuldigd met het 
onderbroken vermogen ; 

- gemiddeld vermogen afgenomen van het Elia-net (Yearly Average Power of YAP): 
berekend door de energie die op een volledig jaar van het net werd afgenomen te delen 
door het aantal uren in datzelfde jaar.  

De AIT wordt berekend door de ENS te delen door het gemiddelde vermogen afgenomen van het Elia-
net. 

AIT=  ENS/YAP=(∑〖PNS ∙ d〗)/YAP 

4.4.1.2.1. Berekening van het onderbroken vermogen 

Het onderbroken vermogen is het gemiddelde vermogen van het volledige kwartier voorafgaand aan 
de onderbreking. 
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4.4.1.2.2. Berekening van de duur van de onderbreking 

Begin van de onderbreking: eerste beweging van de stroomonderbreker die in verband gebracht wordt 
met het incident uit het logboek. 

Einde van de onderbreking: terug onder spanning brengen, meestal door Elia, door een andere bron 
als de levering op een andere manier wordt verzekerd. In dat geval houdt de prestatie van Elia geen 
rekening met de verlenging van de onderbreking. 

Voor de meting van de prestatie in het kader van deze stimulans wordt rekening gehouden met alle 
onderbrekingen, ongeacht hun tijdsduur. Hoe dan ook kan de behandeling ervan variëren naar gelang 
hun oorzaak  (zie infra). 

4.4.1.3. Verantwoordelijkheden en uitzonderingen 

Naar gelang hun oorsprong al dan niet aan Elia wordt toegeschreven, onderscheidt men 3 categorieën 
van onderbreking: 

a) Elia wordt verantwoordelijk geacht voor een onderbreking in de volgende gevallen : 

• de onderbreking is het gevolg van een menselijke fout van het personeel van Elia 
of van een onderaannemer van Elia. Het gaat om :  

o rechtstreekse menselijke fouten die aanleiding geven tot een incident tijdens 
een interventie; 

o latente menselijke fouten die aanleiding geven tot een incident als gevolg 
van een fout of een vergetelheid tijdens een interventie in het verleden; 

• die het gevolg is van een materieel defect in één van de infrastructuren van Elia ; 

• een slechte respons van één element van het Elia-net als gevolg van een willekeurig 
incident resulteert in de onderbreking of een verslechtering van de onderbreking 
van klanten die gevoed zouden gebleven zijn indien de respons van het systeem 
juist was geweest; 

• de oorzaken niet geïdentificeerd zijn. 

Deze onderbrekingen tellen mee in de berekening van de AIT. 

b) Elia wordt niet verantwoordelijk geacht voor een onderbreking in de volgende gevallen : 

• de onderbreking is het gevolg van een menselijke fout die plaatsvond bij de 
netgebruiker ; 

• de onderbreking is het gevolg van een materieel defect bij een netgebruiker ; 

• de onderbreking is het gevolg van overmacht zoals begrepen in de jurisprudentie 
van de Belgische hoven en rechtbanken en die niet beoogd wordt in het 
hiernavolgende punt c).  

Deze onderbrekingen tellen niet mee in de berekening van de AIT. 

c) De onderbrekingen waarvan de oorzaken zijn toe te schrijven aan : 

• weersomstandigheden (met uitzondering van overmacht) of aan ; 

• het binnendringen van een dier in de installaties van Elia in de buitenomgeving of 
aan ; 
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• de fout of een moedwillige actie van een derde die rechtstreeks invloed heeft op 
de installaties van Elia (een toestel dat aan de basis ligt van een incident op een 
luchtlijn, het afrukken van een kabel, diefstal van materiaal, vandalisme…). 

tellen enkel mee in de berekening van de AIT indien ze langer dan 8 uur duren. In dat 
geval telt enkel het gedeelte van de ENS dat de 8 uur overschrijdt, vermenigvuldigd met 
een factor 0,10 mee in de berekening van de AIT. 

4.4.1.4. Rapportering aan de CREG 

4.4.1.4.1. Maandelijks verslag 

Elia levert een maandelijks verslag op ten laatste 45 dagen na het einde van de betreffende maand. 
Met dit verslag wordt de CREG op regelmatige basis geïnformeerd over de resultaten bekomen in het 
kader van de stimulans over de bevoorradingszekerheid. Het beperkt zich dus tot de gegevens die 
nodig zijn voor de berekening van het resultaat van het lopende jaar door de mogelijkheid te bieden 
om te overleggen over de classificatie van de verantwoordelijkheid en deze te valideren. 

4.4.1.4.2. Jaarverslag 

Elia zendt jaarlijks een meer gedetailleerd verslag aan de CREG om deze laatste toe te staan de kwaliteit 
van het Elia-net te beoordelen en desgevallend deel te kunnen nemen aan internationale 
benchmarkings. Dit verslag wordt uiterlijk 45 dagen na het einde van de referentieperiode verzonden. 

Elia bezorgt eveneens een volledige set van indicatoren die toelaten de verschillende aspecten van de 
kwaliteit van de voeding te beoordelen (wat verdergaat dan enkel de bevoorradingszekerheid). Een 
aantal indicatoren die in de literatuur reeds bestaan en/of opgevraagd worden in benchmarkings 
worden evenwel niet verzonden, hetzij omdat zij dubbel gebruik uitmaken met de geleverde 
indicatoren, hetzij omdat zij slecht gedefinieerd zijn door een TSO (zie bijlage 1 voor het detail van de 
inhoud van de maandelijkse en jaarlijkse verslagen). 

4.4.1.5. Berekening van de stimulans 

De referentie, AITref17, is het gemiddelde van de resultaten over de periode 2011-2017, 
overeenstemmend met een AIT-waarde van 2,10 minuten.  

Indien de CREG vaststelt dat de rapporteringsverplichtingen voor een jaar Y niet gerespecteerd zijn, en 
indien daarvoor geen enkele sluitende verantwoording geleverd wordt, zal de waarde van de stimulans 
voor het jaar Y vastgelegd worden op 0 euro. 

Indien de rapporteringsverplichtingen gerespecteerd worden, wordt de waarde van de stimulans als 
volgt berekend : 

I= min [MAX ; 0,60 * MAX  + log(AITref/AIT) * AITref * IR(y)] 

                                                           

17 In geval van punctuele wijziging, uitgedrukt in kilometer verbinding (lijnen en kabels), van minstens 1,00 % van de perimeter 

van het net van Elia en waarmee geen rekening zou worden gehouden bij de berekening van de AIT referentiewaarde (in dit 
geval de periode 2011-2017), zal de referentiewaarde AITref proportioneel aan dit percentage aangepast worden. De 
wijziging van de perimeter van het net moet betrekking hebben op de som of de aftrekking van elektrische verbindingen en 
niet op de wijziging van bestaande verbindingen (bijvoorbeeld het ondergrond brengen of de upgrade van een luchtlijn). De 
aanpassing van de referentiewaarde van de AIT is van toepassing het jaar volgend op de operationele inwerkingtreding van 
de aanpassing van de perimeter van het net. 
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Met: 

MAX = het maximaal bruto bedrag van de stimulans 
IR(y) (incentive rate) = YAP(y) x VOLL/60, uitgedrukt in M€/minuut, met VOLL = 8,3 €/kWh18 
YAP(y) = Q(y)/8760 (of 8784) 
Q(y) = totale netto energie afgenomen van het net tijdens het jaar y. 

4.4.2. Beschikbaarheid van het Modular Offshore Grid (MOG)  

4.4.2.1. Berekening van de beschikbaarheid 

De jaarlijkse gemiddelde beschikbaarheid is de beschikbare capaciteit van het net berekend uit het 
standpunt van de offshore windparken. 

De onbeschikbaarheidsgraad is het deel van de energie geproduceerd door de parken die niet 
afgevoerd kon worden omwille van een gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het MOG. De 
onbeschikbaarheidsgraad houdt rekening met : 

- geplande onderbrekingen : onderhoud, congesties 
- niet geplande onderbrekingen veroorzaakt door interne defecten (t.t.z. waarvan de 

oorzaak te wijten is aan het net zelf - onshore of offshore - of aan de exploitatie ervan): 
bijvoorbeeld een gebrek aan bescherming, defect binnen de kabel, onvermijdelijke 
snijdingen bij de aansluiting van een nieuw park, enz... 

Enkel de onderbrekingen veroorzaakt door situaties die te maken hebben met overmacht, zoals 
begrepen in de jurisprudentie van de Belgische hoven en rechtbanken (bijvoorbeeld de aanvaring van 
een boot met het platform, een defecte kabel door een verankering, een staking, uitzonderlijke 
weersomstandigheden, enz...) worden niet in de berekening van de onbeschikbaarheidsgraad 
opgenomen. 

4.4.2.2. Berekening van de stimulans 

Het jaarlijks maximaal te behalen bedrag wordt aan de netbeheerder toegekend indien de 
beschikbaarheid gelijk is aan 100 % op jaarbasis. Er wordt geen enkel bedrag aan de netbeheerder 
toegekend als de gemiddelde beschikbaarheid lager of gelijk is aan 99 %. Voor de scores die er tussenin 
liggen wordt het bedrag van de stimulans verkregen door lineaire interpolatie.  

 

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

 

 

 

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

                                                           

18 Bron: Federaal Planbureau 
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BIJLAGE 1: RAPPORTERING VAN DE GEGEVEN OVER DE 
KWALITEIT VAN DE BEVOORRADING  

Maandelijkse rapportering 

- Inhoud : Excel-file met de volgende gegevens : 

• één lijn per onderbroken klant en per incident; 

• kolommen : 

voor alle onderbrekingen : 

o automatische toevoeging van datum en tijdstip van het begin van de onderbreking; 

o het belangrijkste getroffen element (lijn, transfo...), met inbegrip van zijn 
spanningsniveau ; 

o onderbroken klant ; 

o type klant (DNB / directe klant) ; 

o onderbroken vermogen ; 

o duur van de onderbreking ; 

o Energy Not Supplied ; 

o Average Interruption Time (raming want de exacte Yearly Average Power is pas 
gekend op het einde van het jaar) ; 

Voor onderbrekingen van minstens 3 minuten : 

o verantwoordelijkheid van de onderbreking (Elia /intrinsiek risico/DNB-klant) ; 

o oorzaak van de onderbreking niveau 1 ; 

o oorzaak van de onderbreking niveau 2 ; 

o korte omschrijving ; 

• Het document bevat alle gegevens vanaf het begin van het jaar. 

Jaarlijkse rapportering 

Indicatoren voor onderbrekingen 

- Een meer statistisch beeld wordt gegeven door tabellen met een dubbele ingang met voor het 
gehele jaar en voor alle onderbrekingen een indeling: 

• per verantwoordelijkheid / oorzaak niveau 1 / oorzaak niveau 2 (lijn) : 

• per type klant (kolom) : 

o Energy Not Supplied ; 

o Average Interruption Time (= Energy Not Supplied / Yearly Average Power); 

o Average Interruption Frequency (= Power Not Supplied / Yearly Average Power); 
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o Average Interruption Duration (= Average Interruption Time / Average Interruption 
Frequency); 

o Momentary Average Interruption Frequency Index (= Power Not Supplied for 
interruption shorter than 3 minutes / Yearly Average Power). 

Incidenten 

- totaal aantal incidenten (met inbegrip van de incidenten zonder impact op de klanten) 

Power Quality indicatoren 

Hoewel de norm EN 50160 enkel betrekking heeft op spanningsniveaus tot en met 150 kV, dekken de 
Power Quality indicatoren die hierna worden voorgesteld ook de hogere spanningsniveaus uitgebaat 
door Elia om zo over een volledig beeld van het net te beschikken. 

Volgens de EN 50160-norm, moet het 95 % percentiel van de waarden RMS 10 minuten berekend 
worden per meetpunt : 

- dat geeft 52 waarden per jaar per meetpunt;  

- de site indicator stemt overeen met de maximale waarde gedurende het jaar van deze 
P95 wekelijkse waarden ;  

- de systeemindicator stemt overeen met het 95 percentiel van het geheel van de site 
indicatoren. 

De systeemindicator geeft zo op weekbasis het kwaliteitsniveau weer dat in 95 % van de sites niet 
overschreden wordt.  

Twee systeemindicatoren, die het Elia-net 30 kV - 380 kV vertegenwoordigen, zullen jaarlijks 
overgemaakt worden:  

1) de flicker (Plt) :  

2) de totale harmonische vervorming (THD) :  

Wat de spanningsvallen betreft wordt geen precieze indicator bepaald in de EN 50160-norm. Er wordt 
enkel een classificatiemethode voor de spanningsvallen voorgesteld. 

- Voor elk meetpunt wordt de volgende tabel opgesteld. Hij bevat de vaststelling van het 
aantal valequivalenten gemeten gedurende het jaar (overeenkomstig de EN 50160-norm, 
wat betekent dat dergelijke val die meerdere fases beïnvloedt, gekenmerkt wordt door 
één enkele duur (de langste) en één enkele residuele spanning (de zwakste)) : 
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- Vervolgens wordt er een systeemtabel opgesteld op basis van het 95 percentiel voor elk 
van de vakken van deze tabel. De volledige tabel wordt opgeleverd. 

Het aantal meetpunten per spanningsniveau wordt eveneens meegedeeld. 

Herstel- en vervangingstijd 

Dit luik informeert de CREG over de herstel- en vervangingsduur als gevolg van defecten (met inbegrip 
van deze die geen onderbrekingen veroorzaken). De lijst met de netelementen waarvan de herstel- of 
vervangingstijd meer dan 10 dagen bedraagt, wordt samen met volgende informatie overgemaakt : 

- datum en tijdstip van het defect ; 

- defect element ; 

- herstel- en vervangingstijd ; 

- korte omschrijving. 

Indicatoren van geplande onderbrekingen 

Lijst van onderbroken klanten als gevolg van geplande onderbrekingen. Deze onderbrekingen worden 
altijd met de klant besproken en, met uitzondering van de herstelmaatregelen, lang op voorhand 
ingepland. 

- datum en tijdstip van het begin van de onderbreking ; 

- type bevoorrading (enkelvoudig / meervoudig) ; 

- duur van de onderbreking ; 

- datum van het akkoord van de klant. 

Klachten van vragen naar informatie door klanten 

Deze rapportering geeft het aantal dossiers weer dat elk jaar geregistreerd wordt. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt op basis van de volgende criteria: 

- type dossier : klacht / vraag naar informatie ; 

- federaal net / regionaal net ; 

- aard van de vaststelling :  

• spanningsval ; 

• tijdelijk/overspanning ; 

• spanningsschommelingen ; 

• flicker ; 

• onevenwicht van de spanning ; 

• harmonische en interhamonische ; 

• onbepaald ; 

• diverse. 
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Realisatietermijn van studies en aansluitingen 

Deze rapportering geeft voor elke realisatie afgerond binnen het jaar de volgende elementen : 

- aard (oriëntatiestudie, detailstudie, aansluiting) ; 

- aanvrager ; 

- beschrijving van het aansluitingspunt ; 

- datum van de bestelling ; 

- datum van het einde van de realisatie. 

Voor de studies en aansluitingen die het voorwerp zouden uitgemaakt hebben van een klacht 
betreffende de realisatietermijn wordt het volgende opgenomen:  

- de vertraging die het voorwerp uitmaakt van de klacht ; 

- de omstandigheden die deze vertraging verklaren. 

Parameters van het net (einde van het jaar) 

- totale lengte in km van de luchtlijnen per spanningsniveau; 

- totale geografische lengte in km van de luchtlijnen per spanningsniveau; 

- totale lengte in km van de ondergrondse kabels per spanningsniveau ; 

- aantal toegangspunten van rechtstreeks aangesloten klanten per spanningsniveau ; 

- aantal koppelingspunten met distributienetten per spanningsniveau.  
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BIJLAGE 2 : ONTVANGEN ANTWOORDEN IN HET KADER VAN 
DE PUBLIEKE RAADPLEGING 

2.1 Elia System Operator 

2.2 FEBELIEC 

2.3 FEBEG 

2.4 REstore 
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1 Introduction 

 

Dans le présent document, Elia fait usage de la possibilité prévue à l’article 23 §2 bis 
de la loi Electricité de faire valoir ses commentaires sur un projet de décision de la 
CREG, conformément aux dispositions du chapitre 4 du règlement d’ordre intérieur de 
la CREG.  

Dans les chapitres qui suivent, Elia présente son avis sur le projet de décision 
(B)658E/55 concernant les modalités finales de détermination des incitants destinés à 
l’amélioration des performances du gestionnaire du réseau de transport d’électricité au 
cours de la période régulatoire 2020-2023, soumis à consultation publique par la 
CREG.    

 

 

2 Concertation et établissement du projet de 
décision de la CREG 

 

Entre mi-janvier et mi-avril 2018, dans le cadre de la concertation organisée par la 
CREG sur la méthodologie tarifaire pour la période 2020-2023, Elia a eu l’occasion 
d’exprimer son point de vue en matière de régulation incitative.  

Lors de ces échanges, Elia a fait valoir ses arguments pour et contre les propositions 
d’incitants avancées par la CREG et a formulé des contre-propositions.  

Entre mi-janvier et mi-avril 2018, dans le cadre de la concertation organisée par la 
CREG sur la méthodologie tarifaire pour la période 2020-2023, Elia a eu l’occasion 
d’exprimer son point de vue en matière de régulation incitative.  

Lors de ces échanges, Elia a fait valoir ses arguments pour et contre les propositions 
d’incitants avancées par la CREG et a formulé des contre-propositions.  

A l’issue de cette concertation et des différentes étapes qui s’en sont suivies, la CREG 
a adopté le 28 juin 2018 la Méthodologie tarifaire 2020-2023, qui contient une série 
d’incitants. Cette Méthodologie prévoit également que les modalités finales de 
détermination de ces incitants, en particulier le mode de calcul des indicateurs utilisés 
et le mode de fixation des objectifs, soient déterminées ultérieurement par la CREG. 

Au cours de l’été 2018, les discussions se sont poursuivies, tout particulièrement sur 
l’incitant visant l’augmentation de la capacité d’interconnexion et sur celui visant la 
qualité des données mises à disposition du marché.  

Elia constate aujourd’hui, à la lecture du projet de décision soumis à consultation 
publique, que la CREG a tenu compte de certains éléments avancés par Elia et que 
d’autres, d’importance pourtant fondamentale et pour lesquels Elia avait développé des 
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arguments étayés, ont été malgré tout ignorés à ce stade, sans que cette absence de 
prise en compte ne soit justifié. 

Elia espère que la présente contribution permettra de convaincre la CREG de la 
pertinence des arguments avancés par Elia et permettra à la CREG de tenir dûment 
compte des demandes d’adaptation formulées par Elia dans la décision finale qu’elle 
sera amenée à prendre prochainement. 
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3 Avis détaillé 

3.1 Augmentation mesurée de la capacité d’interconnexion 
mise à disposition dans la zone de réglage belge 

3.1.1 Samenvatting van onze reactie 

Elia onderschrijft de doelstellingen die de CREG met deze incentive wil bereiken 
volledig en is dan ook erkentelijk voor de bereidheid van de CREG om in aanloop naar 
deze ontwerpbeslissing de discussie voor deze incentive uitgebreid te voeren.  

Niettemin moet Elia vaststellen dat, ondanks de vele vergaderingen, uitwisseling van 
informatie en simulaties, de CREG in het in deze ontwerpbeslissing voorgestelde 
design geen rekening heeft gehouden met een aantal fundamentele opmerkingen van 
Elia.  

Het door de CREG voorgestelde design moet aangepast worden om te voldoen aan de 
criteria waaraan een kwaliteitsvolle incentive moet voldoen om aanvaardbaar te zijn 
voor Elia. Meer bepaald moeten de waarden voor RAM0 en/of RAM* verlaagd 
worden omdat de voorgestelde waarden gebaseerd zijn op het foutieve gebruik 
van datasets.   

Onze motivatie om deze aanpassing te vragen is verder in deze nota als volgt 
opgebouwd: 

 Eerst en vooral maken wij enkele opmerkingen over de gebruikte datasets waarin 
wij aantonen dat de aanpassingen die de CREG heeft uitgevoerd om HTLS (hoog-
performante geleiders) in rekening te nemen onaanvaardbaar zijn. 

 In een volgende paragraaf tonen wij aan dat wanneer HTLS op een correcte 
manier in rekening genomen wordt, RAM0 (en afhankelijk van de datasets die je in 
beschouwing neemt ook RAM*) moet verlaagd worden om in de buurt te komen 
van de redelijke vergoeding (om 52% van het incentive te kunnen behalen onder 
normale omstandigheden), die overeen gekomen werd in het kader van de 
totstandkoming van de Tarifaire Methodologie. 

 Daarnaast zijn er nog verduidelijkingen nodig in de uitwerking van de bonus/malus 
op basis van redispatching kosten, niet omdat we niet op dezelfde golfengte zitten, 
maar wel omdat de huidige tekst vatbaar is voor interpretatie. 

 Nadien geven we verder nog enkele globale opmerkingen op het design, 
voornamelijk om aan te geven dat er mogelijks verduidelijkingen nodig zijn in de 
formulering van de incentive en tevens om onze vraag om de parameters RAM0 en 
RAM* correct te tunen kracht bij te zetten. Indien niet riskeren er ongewenste 
gedragingen aangemoedigd te worden. 

 En als laatste geven wij onze bedenkingen bij het voorstel van de CREG om een 
deel van de incentive te heroriënteren naar de Intraday-Marktkoppeling. 
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We willen benadrukken dat Elia ervoor heeft gekozen om niet alle elementen die aan 
bod zijn gekomen tijdens het voorafgaande overleg te herhalen maar zich te beperken 
tot de voornaamste elementen die volgens Elia absoluut nog moeten aangepast 
worden om te voldoen aan de criteria waaraan een kwaliteitsvolle incentive moet 
voldoen. Wij willen – aanvullend bij onderstaande feedback – verwijzen naar de 
presentaties en simulaties die eerder al aan de CREG bezorgd werden in het kader de 
werkvergaderingen van 15 juni, 23 en 27 juli, 5 en 25 oktober en 6 november, zoals 
ook opgenomen in de ontwerpbeslissing 

3.1.2 Opmerking over de gebruikte datasets  

In paragraaf 4.1.1.2.3 geeft de CREG aan dat verschillende datasets werden gebruikt 
om de incentive te kalibreren zo werden initieel 5 datasets gebruikt: 

 2 historische datasets: 2016 en 2017 
 3 CNEC-datasets1: CNEC20, CNEC25 en CNEC30 

Elia kan de vaststelling van de CREG ondersteunen dat de datasets 2016 en 2017 niet 
representatief zijn omdat deze nog geen MinRAM 20 implementatie bevatten:  

 Wij stellen namelijk vast in het design van de CREG dat de historische datasets 
(2016 en 2017) beter scoren dan de CNEC-scenario’s. De enige valabele uitleg 
daarvoor is dat in 2016 en 2017 Belgische CNECs veel minder dan 25% van de tijd 
beperkend waren (de markt werd vooral beperkt door congesties op interne Duitse 
CNECs), waardoor er in de valorisatie van de 2016 en 2017 datasets onterecht een 
grote financiële bijdrage is uit prijsconvergentie aan 100%. 

Daarnaast voegt de CREG toe dat noch de historische datasets, noch de CNEC-
datasets representatief zijn omdat deze geen LTA (Lange Termijn Allocatie) inclusie 
bevatten en omdat de geplande HTLS upgrade van de as Mercator-Avelgem niet wordt 
meegerekend.  

Ook al is de vaststelling dat LTA en HTLS niet gesimuleerd werden correct, toch kan 
Elia niet akkoord gaan met de aanpassingen die de CREG heeft gemaakt om hieraan 
tegemoet te komen. Dit wordt verder toegelicht in de volgende paragrafen.  

3.1.2.1 Aanpassing voor LTA-Inclusie 

In de complexe wereld van Flow based marktkoppeling is het niet mogelijk om “ceteris 
paribus” één enkele parameter te wijzigen en dan naar het effect te kijken. Wanneer 

                                                 

 

 

1  Op vraag van de CWE regulatoren werden 3 CNEC datasets gemaakt door de CWE 
netbeheerders, vertrekkende van een historische dataset (2017) werd gesimuleerd wat het 
resultaat van de marktkoppeling zou geweest zijn indien men 20%, 25% respectievelijk 30% 
minimum marges zou verzekeren op de kritieke netelementen tijdens de marktkoppeling. 
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extra RAM (Remaining Available Margin) wordt toegevoegd op een CNEC (zoals de 
CREG heeft gedaan om LTA-inclusie in rekening te nemen) dan moet de 
marktkoppeling opnieuw worden gesimuleerd om na te kunnen gaan of de congestie 
zich verplaatst of niet. Wanneer de congestie zich effectief verplaatst dan zal dit een 
impact hebben op de berekeningen. 

De methode die de CREG heeft toegepast is dus niet volledig correct, echter, rekening 
houdend met het feit de impact van deze aanpassing relatief beperkt is en aangezien 
we geen beter alternatief kunnen voorleggen, is deze aanpassing voor Elia 
aanvaardbaar.  

3.1.2.2 Aanpassing voor integratie geplande HTLS-versterking 

Ook hier geldt dat je niet zomaar de waarde van één enkele parameter kan wijzigen. 
De CREG geeft in paragraaf 4.1.1.2.3 aan dat, om de HTLS-versterking te “simuleren”, 
de CREG de thermische capaciteit van de betreffende lijnen heeft opgetrokken tot 
2768 MW (ten opzichte van de huidige waarde tussen 1385-1696MW) en op die 
manier de extra capaciteit integraal heeft toegevoegd aan de beschikbare RAM voor 
deze lijnen. Deze toevoeging strookt op geen enkele manier met de realiteit: 

 Ten eerste wordt deze netversterking uitgevoerd omdat Elia verwacht dat de 
stromen in de “base case” zeer sterk zullen stijgen omwille van de verhoogde 
offshore windproductie en een nieuwe interconnectie met de UK. De verhoging van 
de RAM zal dus veel minder zijn dan de delta tussen de thermische capaciteiten. 

 Ten tweede heeft deze manier van werken een sterk overschattend effect op de 
performantie van de incentive, aangezien alle uren waarop de as Mercator-
Avelgem beperkend was in 2017 (basis van bijna alle simulatiedata) in de kalibratie 
van de CREG een score 100% behalen terwijl dit in realiteit niet het geval zal zijn.  

 Wanneer de HTLS-upgrade van de as Mercator-Avelgem zal afgerond zijn zal de 
congestie zich verplaatsen naar de eerstvolgende bottle neck2. Bij gebrek aan een 
her-simulatie van de marktkoppeling, inclusief HTLS, is het veel realistischer om 
aan te nemen dat de congestie zich zal verplaatsen naar Doel-Zandvliet (zie Bijlage 
5.1) 

Wanneer Elia bovenstaande aanpassing uitvoert dan komen wij cijfers uit die 
significant verschillen van die van de CREG (zie Bijlage 5.2). De V1-RAM scores in de 
3 betwistbare kalibratiesets van de CREG zijn 36% overschat.  

 
                                                 

 

 

2 Volgens de CREG wordt de RAM van de betreffende lijnen > 1900MW. Wetende dat deze 
lijnen een maximale zone-to-zone PTDF (i.e. BE-FR of NL-BE) hebben van 20% zou dit 
betekenen dat die pas beperkend gaan zijn bij een internationale uitwisseling van meer dan 
9500MW, anders gezegd: dit is niet realistisch. 
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Zoals reeds aangegeven in de inleiding: Het door de CREG voorgestelde design moet 
aangepast worden om te voldoen aan de criteria waaraan een kwaliteitsvolle incentive 
moet voldoen om aanvaardbaar te zijn voor Elia. Meer bepaald moeten de waarden 
voor RAM0 en/of RAM* verlaagd worden omdat de voorgestelde waarden 
gebaseerd zijn op het foutieve gebruik van datasets.   

3.1.3 Noodzakelijke aanpassing van RAM0 en/of RAM* 

In paragraaf 4.1.1.2.3 haalt de CREG aan dat de parameters zo zijn gekozen dat Elia 
in normale omstandigheden ruim 52% van de maximale remuneratie van deze 
incentive kan halen. Hoewel de beslissing geen detailinformatie bevat op basis van 
welke berekening en welke datasets dit werd berekend, moet Elia – op basis van de 
datasets die tussen de CREG en Elia werden uitgewisseld tijdens voornoemde 
werkvergaderingen – besluiten dat dit enkel mogelijk is indien er nog aanpassingen 
gebeuren aan de parameters. 

Aanpassing RAM0 - RAM* voor de verschillende categorieën van lijnen om 52% te 
scoren, gemiddeld over de 5 datasets: 

Wanneer we HTLS modelleren door de congestie te verplaatsen (methode Elia) in 
plaats van eenvoudigweg RAM te verhogen (methode CREG) dan zien we dat RAM0 
voor actieve Elia CNECs met 10% verlaagd moet worden om nog maar in de buurt van 
de beoogde remuneratie uit te komen: 

 

Actieve CNEC Elia Active CNEC niet-Elia 

Intern Cross-zonal Intern Cross-zonal 

Elia 

20% - 60% 

 CREG 

[30% - 60%] 

Elia 

35% - 70% 

 CREG 

[45% - 70%] 

Elia 

20% - 40% 

 CREG 

[20% - 40%] 

Elia 

35%-70% 

 CREG 

[45% - 75%] 

 

Met deze parameters scoren we op de 5 datasets: 
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Aanpassing RAM0 - RAM* voor de verschillende categorieën van lijnen om 52% te 
scoren, gemiddeld over de 3 CNEC-datasets: 

Ook al komt het gemiddelde over de 5 scenario’s met een verlaging van RAM0 in de 
buurt van de beoogde remuneratie, hierbij valt nog steeds op te merken dat de CNEC 
scenario’s veel lager scoren dan de historische scenario’s!  

Zoals eerder aangegeven is Elia van mening dat in het design gekozen door de CREG 
de performantie van historische datasets (2016 en 2017) niet representatief is. Indien 
wij de parameters aanpassen om in de buurt van beoogde remuneratie te komen, 
gemiddeld over de 3 CNEC-datasets, aangepast voor LTA (methode CREG) en HTLS 
(methode Elia) dan moet ook RAM* nog verlaagd worden als volgt: 

Actieve CNEC Elia Active CNEC niet-Elia 

Intern Cross-zonal Intern Cross-zonal 

Elia 

20% - 50% 

 CREG 

[30% - 60%] 

Elia 

35% - 60% 

 CREG 

[45% - 70%] 

Elia 

20% - 40% 

 CREG 

[20% - 40%] 

Elia 

35%-60% 

 CREG 

[45% - 75%] 

 

3.1.4 Verduidelijking bonus/malus op basis van redispatching kosten.  

Elia gaat akkoord met het principe conform de overeenstemming die werd bereikt 
tussen de CREG en Elia tijdens de werkvergaderingen en zoals opgenomen in de 
ontwerpbeslissing.  

We zijn echter van mening dat de huidige tekst moet worden verduidelijkt door de 
exacte berekening op een transparante manier op te nemen in de definitieve 
beslissing. Naar ons begrip is er in de definitie van het referentiebedrag voorbijgegaan 
aan de laatste consensus die werd bereikt tussen Elia en de CREG: zo is het 
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onmogelijk om de mogelijke sharing van RD kosten van andere TSOs hierin op te 
nemen omdat een schatting van deze verplichtingen simpelweg onmogelijk is 3  en 
volledig buiten de controle van Elia valt; daarentegen was Elia akkoord gegaan om de 
uitzondering voorzien voor RD kosten die het gevolg zijn van geplande 
netwerkinvesteringen niet te voorzien.  

Onderstaand een voorstel:  

In de vijfde stap, wordt de nettowaarde van de RAM incentive bepaald op basis van de som van 
de bruto waarden voor V1 en V2, vermenigvuldigd met een factor bepaald door de redispatch 
bonus/malus V3 die begrepen is tussen -10% en +10%: 

Totaal RAM incentive = (Bruto V1 + Bruto V2) x (1+V3) 

 

Deze bonus/malus factor V3 wordt lineair berekend ten opzichte van een referentiewaarde voor 
redispatch kosten RDref (zie bovenstaande grafiek) en dit gelimiteerd tot [-10%,10%]: 

V3 = -10% x RD/ RDref + 10% , met V3 gelimiteerd tot [-10%,10%] 

Hierbij omvat de waarde RD alle redispatchkosten die in de Belgische netwerktarieven worden 
doorgerekend, met uitzondering van de mogelijke sharing van RD kosten van andere TSOs. 

Rekenvoorbeelden: 

• in het geval de RD kosten het dubbel bedragen van de referentiewaarde wordt in totaal 
90% van de som van de bruto-waarde V1 + V2 uitgekeerd: 
V3 = -10% x RD/RDref + 10% =  -10% x 2 + 10% = -10% 
Totaal RAM incentive  = (Bruto V1 + Bruto V2) x (1+V3)  

= (Bruto V1 + Bruto V2) x (100% - 10%) 

= (Bruto V1 + Bruto V2) x 90% 

                                                 

 

 

3 In Duitsland bvb bedragen deze +/- 1 miljard euro, zelfs een marginaal percentage zou een 
onredelijke impact hebben op dit referentiebedrag.  
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• bijvoorbeeld, in het geval de RD kosten de helft bedragen van de referentiewaarde wordt in 
totaal 105% van de som van de bruto-waarde V1 + V2 uitgekeerd:  
V3 = -10% x RD/RDref + 10% =  -10% x 1/2 + 10% = 5% 
Totaal RAM incentive  = (Bruto V1 + Bruto V2) x (1+V3)  

= (Bruto V1 + Bruto V2) x (100% + 5%) 

= (Bruto V1 + Bruto V2) x 105%  

Het referentiebedrag RDref voor de redispatching wordt vastgelegd op 9.7M€. Dit bedrag is 
bepaald via een door Elia uitgevoerde berekening van de kosten nodig om het Belgische 
hoogspanningsnet in een veilige staat te houden in geval dat 5% RAM extra toegevoegd wordt 
in de capaciteitsberekening. Een RDref van 9,7mio€ houdt nog geen rekening met een mogelijke 
sharing van RD kosten van andere TSOs. 

3.1.5 Opmerkingen over het globale design 

Vooreerst is Elia tevreden dat de CREG erkent dat het behalen van deze incentive 
lange termijn inspanningen vergt en dat de incentive dus wordt vastgelegd voor de 
volledige tarifaire periode.  

Elia wil bevestigen dat beschikbare marges (RAM) op actieve CNECs een goede 
indicator zijn voor het valoriseren van de beschikbare interconnectiecapaciteiten. Door 
een hogere RAM te realiseren voor interne en cross-border (XB) CNECs, wordt 
namelijk een hogere capaciteit ter beschikking gesteld van de markt. Dit bevordert de 
marktwerking. Het is wel noodzakelijk dat de CREG verduidelijkt dat de incentive zal 
beoordeeld worden op de werking van de CWE-marktkoppeling omdat een 
terminologie “non-Elia” bij een uitbreiding van de huidige CWE regio naar de conform 
de CACM vastgelegde CORE regio anders voor onduidelijkheden zou kunnen zorgen.  

Elia kan ook ondersteunen dat er een weging wordt toegepast om de waarde van de 
grensoverschrijdende handel in rekening te brengen, ook al maakt dit de berekening 
van het resultaat complexer. Het gebruik van de Elia grid load lijkt ons alleszins gepast 
als proxy. 

Een belangrijk element is dat Elia impact heeft op en verantwoordelijkheid kan nemen 
voor de RAM op de eigen interne en XB CNECs. Een correct design moet de RAM op 
Belgische CNECs voor het grootste gedeelte meetellen in de finale beoordeling van de 
incentive (in tegenstelling tot prijsconvergentie en/of CWE CNECs). Elia wil 
benadrukken dat het resultaat van de incentive in verhouding moet zijn met de impact 
die zij heeft op het behalen van de incentive. Aangezien de impact van Elia op het 
gedrag van anderen, zijnde TNBs, producenten, marktpartijen, overheden,… zeer 
beperkt is, moet de bijdrage aan het finale resultaat ook beperkt zijn.  

In toepassing hiervan lijkt de beperking van de incentive tot een bepaald percentage 
van de slechtste uren niet correct. Elia blijft ervan overtuigd dat het niet aangewezen is 
om een selectie te maken van enkel de 25% slechtste uren om de evaluatie uit te 
voeren om de éénvoudige reden dat het aantal uren dat Belgische CNECs beperkend 
waren geen goede indicator zijn voor het al dan niet goed presteren van Elia (in 
tegendeel). Er is namelijk geen rechtstreekse relatie tussen de uren waarvoor de RAM 
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laagst was en de uren waarvoor de laagste social welfare gecreëerd werd op de markt. 
Dit maakt het naar ons aanvoelen ook nodeloos ingewikkeld. Een vereenvoudiging 
ervan zou zowel voor de externe transparantie als de monitoring ex post positief 
geweest zijn.  

 Sinds de invoering van Minimale Marges (MinRAM 20 in CWE) zijn Belgische 
CNECs effectief veel vaker beperkend geworden. Dit is ook niet verwonderlijk 
wetende dat België centraal gelegen is en dus zeer sterk beïnvloed wordt door 
internationale uitwisselingen (hetgeen zich uit in hoge PTDF’en). De uitwisselingen 
van de flow-based marktkoppeling lopen voor een groot gedeelte van of naar en 
doorheen het Belgische net.  

 De vaststelling dat Belgische CNECs vaker beperkend zijn is weliswaar niet nadelig 
voor de Belgische consument, het is net een indicatie dat (dankzij de invoering van 
MinRAM 20) interne CNEC’s in andere biedzones minder vaak beperkend 
geworden zijn, waardoor er welvaart gecreëerd wordt voor de Belgische 
consument. Door 25% van de slechtste uren te selecteren lijkt het dat de CREG dit 
effect wenst af te straffen, hetgeen ons niet logisch lijkt. 

De selectie van de 25% slechtste uren (zijn dit ook de uren met de hoogste weging?) 
komt niet duidelijk genoeg naar voren uit het voorstel. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid (zij het met een laag risico) dat er onvoldoende uren van 
prijsconvergentie zijn om de proxy van uren met Belgisch limiterende CNECs aan te 
vullen tot 25%. Elia stelt zich dan ook de vraag hoe dit zou aangepakt worden. 

3.1.6 Opmerking over Intraday-Marktkoppeling   

Hoewel de CREG in haar inleiding van deze incentive terecht stelt dat de 
verbeteringen die zij beoogt met deze incentive de nodige tijd zullen vragen, strookt de 
– zonder detail – aangekondigde mogelijke wijziging aan de incentive voor intraday 
marktkoppeling vanaf het tweede jaar niet met deze stelling, noch met een correct 
design dat op langer termijn moet doorwerken. Een dergelijk opening van 20% van de 
incentive, lijkt erop te wijzen dat alle inspanningen van Elia die zouden leiden tot een 
resultaat van de incentive boven de gekalibreerde 52% eenzijdig door de CREG 
kunnen worden teniet gedaan.  

Elia ziet niet hoe een dergelijk design effectief een prikkel zouden vormen voor 
innovatie en procesoptimalisatie, wat in dezelfde paragraaf blijkbaar als secundaire 
doelstellingen wordt naar voor geschoven;  

Ook inhoudelijk wenst Elia er nogmaals de nadruk op te leggen dat een gelijktijdige 
maximalisatie van zowel day-ahead als intraday capaciteiten niet mogelijk is. Alle 
ontwikkelingen op Europees niveau op dit moment gaan naar een maximalisatie van 
het aanbieden van netwerk-capaciteit voor de day-ahead markt. Dit houdt 
onvermijdelijk in dat er nadien niet veel overblijft voor de intraday-markt.  

Het leggen van een incentive op intraday capaciteit zou in deze optiek ingaan tegen de 
algemene wil van de beslissers om maximaal op day-ahead in te zetten en kan enkel 
indien tegelijkertijd de doelstellingen voor de day-ahead markt worden verlaagd. 



 

 

 

10/12/2018 Réponse d’Elia à consultation sur projet de décision (B)658E/55 13 

3.1.7 Conclusie 

Het door de CREG voorgestelde design moet aangepast worden om te voldoen aan de 
criteria waaraan een kwaliteitsvolle incentive moet voldoen om aanvaardbaar te zijn 
voor Elia. Meer bepaald moeten de waarden voor RAM0 en/of RAM* verlaagd 
worden omdat de voorgestelde waarden gebaseerd zijn op het foutieve gebruik 
van datasets.   

 

 

3.2 Réalisation dans les délais de projets d’infrastructure 
majeurs 

Elia est d’accord avec les principes exposés par la CREG dans son projet de décision 
concernant cet incitant. Ceux-ci correspondent en effet aux principes discutés pendant 
la concertation. 

Toutefois, concernant la liste des projets faisant l’objet de l’incitant, Elia tient à indiquer 
à la CREG que certaines solutions techniques développées pour répondre aux besoins 
d’investissement ont évolué depuis la concertation sur cet incitant, évolution assez 
naturelle dans la gestion de ce type de projet.  

Elia considère nécessaire que la liste des objectifs soit alignée au mieux avec le 
programme d’investissement avant le début de la période régulatoire. Elle demande 
donc à la CREG d’adapter la description des 3 objectifs suivants:  

- Soutien de la tension – phases 1 à 4 : mise en service de 2 batteries de 
condensateurs de 75 MVAR ou équivalent  

-  2021 : Boucle de l’Est : reconstruction à 2 ternes de la ligne Bevercé- 
Bronrôme permettant une exploitation future en 110kV  

- 2023 : Boucle de l’Est : reconstruction à 2 ternes de la ligne Bronrôme-Brume 
permettant une exploitation future en 110kV  

 

Par ailleurs, afin d’améliorer la clarté du texte et d’éviter les différences de 
compréhension au moment de la mise en œuvre de l’incitant, Elia souhaite demander 
à la CREG d’adapter une définition et d’en ajouter une autre : 

- Adaptation de la définition de « mise en service » : Par mise en service, on 
entend le moment où l’ensemble des installations nécessaires à assurer la 
fonctionnalité du projet sont mises à disposition des centres de contrôle d’Elia 
(l’adjectif « national » est supprimé) pour exploitation.  

- Ajout de la définition de « démontage » : Par démontage on entend la mise 
hors service définitive de l’asset concerné 
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3.3 Qualité des données mises à la disposition du marché 

 
Introduction 

 
Elia souscrit aux objectifs visés par la CREG au travers cet incitant et est 
reconnaissante des nombreuses concertations qui ont eu lieu préalablement au 
lancement de cette consultation. Cependant, le projet de texte reste insuffisamment 
clair et contient des dispositions pour lesquelles Elia a des préoccupations 
fondamentales.  
 
Ce chapitre 3.3 se compose de trois parties : les préoccupations fondamentales d’Elia 
(3.3.1), les points qui nécessitent encore des clarifications avant l’entrée en vigueur de 
la méthodologie tarifaire (3.3.2) et les autres remarques (3.3.3). 

3.3.1 Préoccupations fondamentales 

3.3.1.1 Données dépendantes de sources externes à Elia 

Conformément aux principes de base définis par la CREG pour la détermination des 
incitants, il est essentiel de s’assurer que l’incitant porte uniquement sur des éléments 
sous le contrôle d’Elia.   

Elia constate toutefois que l’incitant, tel que rédigé pour le moment, inclut deux 
éléments qui sont contraires à ce principe de base. 

Le premier élément est que la CREG considère que des données pour lesquelles 
Elia n’est pas le Primary Data Owner ou pour lesquelles Elia dépend de sources 
externes, font quand-même partie du champ des données à évaluer dans le 
cadre de l’incitant. 

Elia a bien noté que la CREG prévoit une procédure pour permettre d’exclure ces 
éléments. Toutefois, cette procédure n’est pas claire quant au moment de la sortie de 
la donnée erronée du champ de l’incitant (après l’envoi des rappels ?, rétroactivement 
jusqu’à la détection de l’erreur ?, après la première notification ?, …).  

De plus, Elia considère que la procédure telle que décrite est administrativement 
lourde, ce qui va à l’encontre de l’objectif recherché qui est d’améliorer de manière 
efficace la disponibilité des données real-time (une communication par lettre prend 
beaucoup plus de temps qu’une communication via courrier électronique). 

Etant donné que seuls des événements découlant de la responsabilité du gestionnaire 
du réseau devraient être visés par l’incitant, Elia propose que toute donnée erronée ou 
non disponible soit sortie du champ de l’incitant dès qu’Elia a notifié l’incohérence 
auprès du Primary Data Owner ou la source externe et fourni une preuve de cette 
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notification à la CREG.  

Ainsi, Elia serait encouragée à prendre les actions souhaitées par la CREG envers les 
Primary Data Owners ou la source externe, sans être pénalisée par leur non-
conformité (qui reste sous la responsabilité de ces derniers). 

Elia propose dès lors de remplacer le texte suivant : 

« Pour les données pour lesquelles Elia n’est pas le Primary Data Owner ou pour 
lesquelles Elia dépend de sources externes, Elia se verra notifier par la CREG les 
inconsistances détectées dès le Stream 1, et devra prouver, afin de faire sortir cette 
donnée du champ de l’incitant, qu’elle a demandé par écrit au moins à deux reprises 
(lettre de notification ainsi qu’un rappel) auprès du fournisseur de ladite donnée que 
celui-ci corrige ladite donnée. La réponse écrite du fournisseur de la donnée devra être 
transmise à la CREG. » 

par : 

« Pour les données pour lesquelles Elia n’est pas le Primary Data Owner ou pour 
lesquelles Elia dépend de sources externes (comme par exemple JAO, EEX...), Elia se 
voit notifier par la CREG les incohérences détectées dès le Stream 1. Dès le moment 
où Elia a fourni à la CREG la preuve d’une demande de correction pour la donnée 
concernée adressée à ce Primary Data Owner ou à la source externe, la donnée en 
question sort du champ d’application de l’incitant. Toute communication peut être 
envoyée par Elia par courrier recommandé ou par e-mail. En l’absence de cette 
preuve, la donnée est considérée comme faisant partie du champ de l’incitant, dès la 
notification par la CREG. » 

 

Le deuxième élément est que la CREG considère les plateformes de 
transparence de JAO et EEX comme des plateformes de transparence d’Elia. Ces 
plateformes sont sous la responsabilité de tierces parties et sont donc à considérer 
comme des sources externes. En effet, nous n’avons pas de pouvoir de décision direct 
sur les actions et la priorisation de ces acteurs pour leurs publications dans le cadre de 
la transparence.  

En application des principes de base définis par la CREG pour la détermination des 
incitants, Elia propose de traiter les données mises à disposition par JAO et EEX sur 
un SFTP comme des “Données dépendantes de sources externes à Elia”.  

3.3.1.2 Evolution de la Cartographie et des Tests Reports 

De manière générale, il est essentiel qu’un incitant soit défini précisément et qu’il soit 
stable dans le temps. Ainsi, l’incitant proposé par la CREG doit avoir un périmètre 
clairement défini et avoir des critères d’évaluation (prenant ici la forme de test) stable 
dans le temps.  

Pour ce faire, il est donc indispensable de définir une liste stable et claire des data 
items testés (« Cartographie ») et les tests effectués sur les rapports transmis (« Tests 
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Reports »). Ensuite, il faut établir les règles et procédures à suivre pour faire, le cas 
échéant, évoluer ces documents. 

A priori, la Cartographie et les Test Reports seront finalisé lors d’une réunion bilatérale 
entre la CREG et Elia programmée le 12/12/2018. Elia insiste pour que ces versions 
restent ensuite inchangées jusqu’en août 2019. Elia plaide fortement pour que tout 
changement apporté au périmètre de l’incitant ne soit pas déterminé unilatéralement 
par la CREG (ce qui constituerait un champ d’incertitude incompatible avec les 
principes fondamentaux relatifs à la détermination d’incitants), mais que tout 
changement fasse l’objet d’un accord entre ELIA et la CREG. Ce faisant la CREG et 
ELIA devrait s’accorder sur les évolutions raisonnables de ces documents (p.e. courant 
du mois de septembre 2019) qui pourraient être mises en place pour le début de la 
période régulatoire 2020-2023.  

Ensuite, Elia n’exclut pas qu’au cours de la période régulatoire 2020-2023, la 
Cartographie et les Tests Reports puissent devoir être adaptée en fonction de 
l’évolution du marché ou de la législation (la base étant le Règlement 543/20113 tel 
que connu à ce jour).  

Elia propose toutefois que ces modifications soient décidées et implémentées de façon 
concertée entre la CREG et Elia. Ainsi, la CREG et Elia peuvent échanger les points 
de vue sur la faisabilité des évolutions, la cohérence avec d’autres données et tests, 
les possibilités de l’implémentation, le timing, etc. avant de matérialiser ces évolutions 
le cas échéant. Les modifications demandées ne doivent pouvoir avoir qu’un effet 
prospectif, à partir de leur entrée en vigueur, et ne pourront pas avoir d’application 
rétroactive. 

Elia propose de modifier et de compléter le texte suivant :  
 
« La Cartographie et les Tests Reports pourront évoluer au cours de la période tarifaire 
en fonction de l’évolution du marché. Les modifications seront développées par la 
CREG et communiquées à Elia avec un délai d’application des modifications de 2 mois 
calendrier. » 
 
par : 
 
« La Cartographie et les Tests Reports pourront évoluer au cours de la période 
régulatoire en fonction de l’évolution du marché ou de la législation. Les modifications 
et leur délai d’application seront décidés et implémentés de façon concertée entre la 
CREG et Elia. Les modifications demandées auront un effet uniquement prospectif, à 
partir de leur entrée en vigueur ». 
 

3.3.2 Points nécessitant une clarification avant l’entrée en vigueur de 
l’incitant 

Elia constate qu’une série d’éléments sont encore à clarifier/décider ultérieurement. 
Elia propose pour l’ensemble de ces éléments qu’ils soient clarifiés dans le texte 
définissant les modalités de l’incitant et que ces éléments soient définis 
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bilatéralement entre la CREG et Elia au plus tard en septembre 2019. Il s’agit des 
points suivants : 

 La CREG semble considérer à la fois le GUI et le FTP ENTSO-E comme « FTP 
ENTSO-E ». Le GUI et le FTP ENTSO-E sont deux plateformes différentes. Il 
convient de préciser quelle plateforme sera utilisée comme base de 
comparaison, ou, à tout le moins quelle plateforme d’ENTSO-E est à privilégier 
en cas d’incohérence entre les deux.  
 

 Le document stipule qu’une donnée est précise si elle est présente, dans le 
bon format et respecte la règle d’arrondi. Cependant, il n’est nullement 
expliqué ce que veut dire « le bon format ». Elia trouve inapproprié d’être 
pénalisée si la donnée est correcte et cohérente entre les différentes 
plateformes mais fournie dans un format différent (par exemple un point au lieu 
d’une virgule pour les décimales), et ce d’autant plus que « le bon format » 
n’est pas spécifié. Elia propose de supprimer dans l’entièreté du document les 
mots « dans le bon format » dans la description d’une donnée précise ou, dans 
la négative, de convenir ensemble de ce qu’est le bon format. 
 

 Elia accueille favorablement le fait que la CREG prévoie une règle d’arrondis. 
Malheureusement, le texte proposé ne décrit pas la règle à suivre. De plus, la 
règle d’arrondis s’applique-elle à la fois aux rapports envoyés à la CREG et aux 
données disponibles sur les SFTP ELIA/ENTSO-E ? Il nous semble utile de 
clarifier ce point, puisque ceci pourrait impliquer qu’Elia doive modifier les 
règles d’arrondis dans les rapports (avec potentiellement moins de détails).  
 

 La CREG propose une règle d’écart de 15 kW(h) sur les tests de 
cohérence. Selon Elia, ce niveau de précision est exagérément bas. Elia 
propose de déterminer la règle d’écart ultérieurement, en concertation entre la 
CREG et Elia. En effet, au jour d’aujourd’hui, il est prématuré de déterminer une 
seule règle d’écart. De plus, la règle actuelle n’a pas de sens d’un point de vue 
technique et ne présente pas d’intérêt pour le marché : 
 La plupart des données publiées sont des données agrégées relatives à la 

Belgique, reprenant des volumes conséquents. Par exemple, pour le Total 
Load, Elia publie des valeurs quart-horaire de l’ordre de 10GW. La précision 
de 15kW demandée correspond à 0,00015% de la valeur absolue. Même 
pour les données présentant une granularité plus fine, la tolérance des 
compteurs utilisés pour acquérir et calculer ces valeurs ne permet pas 
d’atteindre ce niveau de précision.  

 Le seuil d’écart devrait être cohérent avec les règles d’arrondis sur les 
différentes plateformes de publication. Or, si Elia a le contrôle des règles 
d’arrondi qu’elle utilise pour ses propres publications et reportings, elle ne 
peut imposer à ENTSO-E de changer les siennes, qui ont été établies en 
conformité avec le Règlement 543/2013, lequel n’indique pas la précision 
requise pour tous les articles et, lorsqu’elle l’indique, requiert une précision 



 

 

 

10/12/2018 Réponse d’Elia à consultation sur projet de décision (B)658E/55 18 

au MW. 
 

 Elia propose également que la procédure de contestation des résultats soit 
convenue entre la CREG et Elia pour septembre 2019. 
 

 Les détails et la procédure permettant de tenir compte des maintenances 
informatiques planifiées sont encore à déterminer. De plus il faudra encore 
convenir la plage horaire pendant laquelle la CREG effectuera les tests. 

3.3.3 Autres remarques 

Enfin, Elia a quelques autres remarques sur le texte concernant cet incitant. 

 Fenêtre temporelle d'application des tests de validité du Stream 3 (point 
4.2.3.3 de l’incitant)  

Le document fait référence à la fois à la date du 1er janvier 2015 (§4.2.3.2.) et à la date 
du 5 janvier 2015 (§4.2.3.3.) pour le début de la fenêtre temporelle d'application des 
tests de validité du Stream 3. Pour la date de fin de la fenêtre temporelle, le document 
fait référence à la fois au M+4+15J (§4.2.3.3.) et aux données antérieures au dernier 
mois de données de reporting transmis par Elia à la CREG (§4.2.3.2.), ce qui 
correspond au M+3+15J.  
 

Elia propose de définir la fenêtre temporelle d’application des tests de validité du 
Stream 3 d’une manière cohérente dans le projet de texte comme étant :  du 5/01/2015 
au M+4+15J. 

 

 Période testée pour le Stream 3 (point 4.2.3.3 de l’incitant)  

La méthode de sélection du mois testé dans le Stream 3, c’est à dire « un mois au 
hasard en application de la loi mathématique uniforme » n’est pas claire pour Elia.  
 
Elia propose comme méthode de sélection du mois testé dans le Stream 3, une 
méthode d’échantillonnage stratifié, en appliquant comme strates les années et les 
mois des années à tester. Sinon, il faudrait à tout le moins une méthode qui garantit 
que les résultats du tirage soient représentatifs de la qualité des données de l’entièreté 
de la fenêtre temporelle. 
 

 Comparaison des données (point 4.2.3.3 de l’incitant)  

La CREG considère qu’il revient à Elia de lui fournir toutes les formules de conversion 
permettant de comparer les données entre les différentes plateformes. Si Elia ne 
communique pas à la CREG la formule de conversion pour un des tests de validité 
possibles, la CREG considèrera qu’elle est dans l’impossibilité d’effectuer ledit test et 
une erreur sera comptabilisée pour ce test. 

Elia est entièrement à la disposition de la CREG pour lui fournir ces formules de 



 

 

 

10/12/2018 Réponse d’Elia à consultation sur projet de décision (B)658E/55 19 

conversion. Par contre, si les tests que la CREG envisage ne sont pas faisables, Elia 
sera dans l’incapacité de fournir des formules de conversion. Dans ce cas, Elia ne 
devra pas être pénalisée en considérant qu’il y a une erreur pour ce test. Le test devra 
alors être supprimé des Tests Reports.  

De plus, il s’avère utile de stipuler qu’Elia fournira ces formules de conversion 
uniquement à la demande de la CREG. Effectivement, Elia ne sait pas pour quels tests 
la CREG aura besoin d’une telle formule de conversion. Il faudra en outre prévoir un 
délai réaliste pour pouvoir fournir cette formule avant de considérer qu’Elia est « en 
faute ». Elia propose un délai d’un mois. 

Elia propose donc de remplacer le texte concerné dans l’entièreté du document : 

« S’il est impossible de comparer directement les données sur le SFTP Elia et le FTP 
ENTSOE car la granularité des données est différente (ex : les données sont en format 
quart horaire sur le FTP ENTSOE et en format horaire sur le SFTP Elia ou les données 
sont disponibles par unité de production sur le SFTP Elia et les données sont agrégées 
pour toutes les unités sur le FTP ENTSOE), la CREG appliquera une formule de 
conversion, fournie par Elia, permettant de comparer les données. Si Elia ne 
communique pas à la CREG la formule de conversion pour un des tests de validité 
possibles, la CREG considèrera qu’elle sera dans l’impossibilité d’effectuer ledit test et 
une erreur sera comptabilisée pour ce test. » 

par : 

« S’il est impossible de comparer directement les données sur le SFTP Elia et le FTP 
ENTSOE car la granularité des données est différente (ex : les données sont en format 
quart-horaire sur le FTP ENTSO-E et en format horaire sur le SFTP Elia ou les 
données sont disponibles par unité de production sur le SFTP Elia et les données sont 
agrégées pour toutes les unités sur le FTP ENTSOE), la CREG appliquera une formule 
de conversion, fournie par Elia à la demande de la CREG, permettant de comparer 
les données. Si Elia ne fournit pas à la CREG la formule de conversion pour un des 
tests de validité possibles dans un délai d’un mois, la CREG considère qu’elle est 
dans l’impossibilité d’effectuer ledit test et une erreur est comptabilisée pour ce test. Si 
une comparaison n’est pas possible selon Elia, une concertation sera organisée 
avec la CREG pour permettre à Elia de justifier cette impossibilité. Il revient à la 
CREG, le cas échéant, d’exclure ces données de la cartographie et des Tests 
Reports conformément à la décision prise lors de la concertation. »  

 
 La donnée est présente « simultanément » sur le SFTP Elia et le FTP 

ENTSOE (point 4.2.3.3 de l’incitant)  

Elia souhaite que le terme « simultanément » soit défini et cohérent par rapport à la 
tolérance décrite pour le chargement des données. Nous ne pouvons en effet pas 
garantir la simultanéité des données en vue d’un temps de traitement possible entre le 
moment de l’envoi par Elia (mais également par JAO et EEX) des données à ENTSO-
E et leur publication sur le SFTP et GUI d’ENTSOE. 
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 Un jeu de données « non communiqué » (point 4.2.3.3 de l’incitant)  

Pour le Stream 2, la proposition de texte stipule que : « Un jeu de données non 
communiqué par Elia à la CREG dans le délai imparti (M+2 +15J) sera considéré 
comme reçu pour le calcul de l’incitant et une erreur sera comptabilisée pour ce test. » 
 
Il est à noter que cette règle ne prévoit pas de retards suite aux événements 
exceptionnels qui pourrait potentiellement influencer la date de communication des 
données. De plus, le terme « non communiqué » est sujet à interprétation : on peut se 
demander s’il s’agit de la date de l’envoi, la date de réception par la CREG, etc. 
 

Elia propose d’ajouter la phrase suivante à la proposition de texte : 
 
« La date de référence pour le délai (M+2+15J) est la date d’envoi des données par 
Elia. La CREG pourra exceptionnellement considérer l’octroi d’un délai supplémentaire 
sur base d’une justification suffisante de la part d’Elia. » 

 

 Calcul de l’incitant (point 4.2.3.4 de l’incitant)  

Le texte stipule à plusieurs reprises que “1/3 du montant total de l’incitant alloué au 
Stream X sera attribué”. Elia suppose qu’il s’agit d’une erreur et que l’expression 
« alloué au Stream X» ne doit pas figurer dans la phrase, mais qu’1/3 du montant total 
de l’incitant sera effectivement attribué. Cette remarque s’applique à la fois pour les 
Stream 1, 2 et 3. Elia considère qu’il convient de supprimer « alloué au Stream 1 », 
« alloué au Stream 2 » et « alloué au Stream 3 » dans les parties relatives aux 
Streams 1, 2 et 3. 

3.4 Incitants à l’innovation 

 

Elia apprécie que, dans l’ensemble, la CREG a suivi les principes évoqués lors de la 
concertation pour cet incitant.  

Elia souhaite cependant faire 2 commentaires relatifs à l’incitant visé à l’article 26§2 de 
la méthodologie tarifaire :  

 Montant maximal de dépenses pris en compte ex-post 

Elia avait déjà fait valoir ses arguments sur ce point lors de la concertation avec la 
CREG. Il concerne le montant de dépenses sur lequel s’applique le pourcentage 
octroyé à titre d’incitant et l’écart maximal par rapport au budget annoncé ex-ante.  

Elia apprécie qu’un écart maximal de +50% par rapport au budget soit accordé sur les 
dépenses prises en compte pour le calcul de l’incitant pour les activités visées à 
l’article 26, §2, alinéa 2, 1er tiret de la méthodologie tarifaire (innovation appliquée aux 
activités d’Elia dans les différents départements concernés). 

La CREG propose d’appliquer la même règle pour les activités visées au 2ème tiret 
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(activités de recherche et développement purs, réalisées au sein du département 
Innovation d’Elia). Cependant, pour ces activités, les budgets sont bien inférieurs à 
ceux des activités citées au 1er tiret. Un écart maximal de +50% sur ces postes de coût 
représenterait la plupart du temps une marge de manœuvre extrêmement petite en 
valeur absolue.  

Elia réitère donc sa demande de fixer le plafond de dépenses prises en compte pour le 
calcul de l’incitant lié aux activités citées au 2ème tiret au montant du budget + 100 
k€. 

 

 Définition de « déduction de charges sociales » 

L’article 26 §2 de la méthodologie tarifaire vise 2 catégories d’activités d’innovation 
pour lesquelles une déduction de charges sociales peut être obtenue.  

Pour toute clarté, Elia suggère à la CREG d’ajouter au paragraphe 4.3.2.1.de son 
projet de décision une définition, rédigée comme ceci : 

« Déduction de charges sociales : toute réduction de charges et d’impôts liés au 
versement de salaires, incluant les réductions du précompte professionnel » 

   

 

3.5 Incitant à l’amélioration de la continuité de 
l’approvisionnement - AIT 

 

Elia constate que les éléments qu’elle avait demandé d’intégrer au texte lors de la 
concertation ne sont pas repris dans la version soumise à consultation, alors que ces 
éléments sont, pour certains, essentiels. 

Ces éléments sont les suivants, par ordre d’importance : 

 Interruptions courtes 
La CREG souhaite que pour la prochaine période tarifaire, les interruptions 
courtes de durée inférieure à 3 minutes soient intégrées dans le calcul de 
l’incitant.  
Lors de la concertation, Elia a attiré l’attention de la CREG sur le fait que la 
caractéristique de ces interruptions courtes est qu’elles sont fréquentes mais 
que leur impact en termes de temps d’interruption (et donc sur l’indicateur 
AIT) est négligeable. Ceci n’est d’ailleurs pas une spécificité du réseau d’Elia 
mais une caractéristique observée sur les réseaux de transport en général.  
Ces interruptions <3 minutes sont généralement assimilées à des phénomènes 
de Power quality et non considérées dans la problématique de la continuité 
d’approvisionnement.  
En conséquence, même si elle n’en suit pas la logique, vu son très faible 
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impact sur l’AIT, Elia ne voit pas de difficulté à ce que ces interruptions soient 
prise en compte dans le calcul de l’AIT.  
En revanche, du fait de la fréquence et donc du nombre de ces interruptions 
courtes, Elia n’est pas en mesure, pour des raisons d’organisation et de 
ressources nécessaires, d’effectuer une analyse complète de ces interruptions 
dans les mêmes délais que ceux actuellement fixés pour le reporting mensuel. 
L’identification des causes exactes de l’interruption, et par conséquent, 
l’attribution de sa responsabilité (Elia, tiers, risque intrinsèque du réseau) 
peuvent en particulier requérir plus de temps. 
Elia demande donc à la CREG que la colonne « responsabilité de l’incident » 
soit également exclue du reporting mensuel pour les interruptions courtes (au 
même titre que les colonnes « cause » et « bref descriptif »), et, pour toute 
clarté, que le texte relatif au fonctionnement de l’incitant mentionne 
explicitement cette exclusion. 
 

 Intégration d’assets externes au réseau Elia  

Le 12 avril 2018, Elia avait proposé à la CREG d’ajouter la mention suivante en 
note de bas de page :  

« Les règles relatives à cet incitant s’appliquent au périmètre du réseau d’Elia tel 
que connu au moment de l’adoption de la présente méthodologie. Si ce périmètre 
devait évoluer par la suite, les règles pourraient être revues. » 

En l’occurrence, cette disposition est sur le point de s’appliquer entre-temps 
puisqu’il est prévu qu’Elia puisse reprendre le réseau 70kV de Nethys et ce, dès le 
1er janvier 2019 concernant la propriété des assets et progressivement au cours de 
l’année 2019 en ce qui concerne la responsabilité d’exploitation de ces assets.  

Dans la mesure où la référence fixée dans la méthodologie tarifaire sur base des 
performances historiques du réseau Elia n’inclut pas les performances historiques 
du réseau Nethys, Elia demande à la CREG, en toute logique : 

 soit d’exclure les « incidents Nethys »  du calcul de l’incitant pour la 
période 2020-2023 

 soit d’adapter la référence 2020-2023 en y intégrant l’AIT historique du 
réseau Nethys. 

 

Elia réitère sa demande à la CREG d’intégrer la note de bas de page dans son projet 
de texte, pour le cas où une situation similaire se produise au cours de la prochaine 
période régulatoire.  

 
 Formule de calcul de l’incitant 

La formule telle qu’écrite dans le projet de texte n’est pas complètement correcte et 
pourrait conduire à un calcul erroné. Elia avait déjà attiré l’attention de la CREG sur ce 
point et confirme sa demande d’adapter la formule (ajout de parenthèses) :  
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Projet de décision : 

 

Formule correcte :  

I= min [MAX ; 0,60 * MAX + log (AITref/AIT)*AITref*IR(y)] 

 

4 Conclusion 

Dans la présente réponse à consultation, Elia s’est limitée à mentionner, en les 
hiérarchisant autant que possible, les éléments qui lui semblent essentiels pour 
assurer une interprétation univoque des règles et un calcul correct des incitants.  

Elia espère avoir suffisamment explicité ses motivations, de façon à permettre à la 
CREG de comprendre et d’accepter les adaptations demandées en adaptant la version 
finale de sa décision.   
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5 Annexes 

5.1 Na HTLS-versterking is de meest waarschijnlijke nieuwe 

bottleneck Doel-Zandvliet 

In de data van 2017, zijn er 770 uren waarop er een interne Belgische CNEC actief is. 
Hiervan zijn er 612 uren met een actieve CNEC op de as Mercator-Horta-Avelgem en 
daarvan 611 volgens de Noord-Zuid richting, wat duidelijk weergeeft dat in de meeste 
gevallen hoge Noord-Zuid transit- en loopflows langs deze as kunnen worden 
verwacht. Deze hoge Noord-Zuid flows volgen de natuurlijke weg van de minste 
weerstand over de as Nederland-Zandvliet-Doel-Mercator-Horta-Avelgem-Frankrijk. 
Om verschillende redenen werd beslist om de as Mercator-Horta-Avelgem te gaan 
uitvoeren in HTLS. Hierdoor wordt de maximale N-1 capaciteit van deze as 
opgetrokken van 1385MW naar 2768MW, ofwel een verhoging van 1383MW. En dus is 
er ruimte voor extra marktflows. Echter, impliciet betekent dit ook dat deze extra 
(transit)flows over de gehele as Nederland-Zandvliet-Doel-Mercator-Horta-Avelgem-
Frankrijk dienen te lopen. In onderstaande tabel is duidelijk te zien dat Doel-Zandvliet 
de eerstvolgende beperkende CNECs zal opleveren gezien de transportcapaciteit 
hiervan het meest beperkt is. Bovendien wordt er van noord naar zuid telkens ook wat 
belasting afgenomen, waardoor de zuidelijke elementen minder snel beperkend zullen 
zijn in geval van gelijke capaciteit en een noord-zuid gedrag.  

As Typische N-1 capaciteit zonder DLR 

Zandvliet-Doel 1550MW 

Doel-Mercator 4800MW 

Mercator-Horta (voor/na) 1385MW/2768MW 

Horta-Avelgem (voor/na) 1385MW/2768MW 

Avelgem-Frankrijk 1600MW 

 

Met de HTLS upgrade zullen de CNECs van Mercator-Horta (of Horta-Avelgem) niet 
langer beperkend zijn (met een veel hogere RAM zoals in de berekening van de 
CREG), maar zal Doel-Zandvliet het beperkend element worden (met een toename 
van de RAM tov. de historische RAM op Mercator-Horta bij benadering gelijk aan 
1550MW-1385MW = 165MW). In 2017 was de RAM/FMAX voor Mercator-Horta 
gemiddeld 39%, ofwel 600MW. Rekening houdende met een stijging van 165MW kan 
worden verwacht dat de RAM/FMAX = 765MW/1550MW = 49%. Deze waarde komt 
overeen met de statistiek van 2017 voor de actieve CNECs Doel-Zandvliet, i.e. 48% 
RAM. 

Noteer dat in het uitzonderlijke geval dat Doel-Zandvliet niet de actieve CNEC zal zijn, 
de rol van actieve CNEC vervuld zal worden door de cross-border CNECs Avelgem-
Frankrijk met een RAM/FMAX waarde die nauwelijks zal verschillen, i.e. ((1600-
1385)+600)/1600 = 51%. 
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5.2 Herberekening van de CNEC kalibratiesets met een RAM 
van 48% voor alle actieve CNECs Mercator-Horta-Avelgem 

De CREG heeft haar design voor het incentive gekalibreerd aan de hand van 
verschillende scenario’s. Naast de scenario’s 2016 en 2017, heeft de CREG in 3 
andere kalibratiesets ruwe schattingen gemaakt voor de impact van LTA inclusie en 
HTLS upgrade. Verwijzend naar bijlage 1, is Elia ervan overtuigd dat de aanpassingen 
voor HTLS overdreven optimistisch zijn en dat een herberekening van deze 3 
kalibratiesets zich opdringt. Elia heeft zelf een berekening uitgevoerd om de impact te 
kunnen inschatten. Hiertoe werd eerste het incentive voorstel (zoals dit nu op tafel ligt) 
doorgerekend op de data van de 3 betwistbare kalibratiesets, (die reeds door de 
CREG aan Elia werden aangeleverd tijdens de voorafgaande uitwisselingen). Figuur 1 
geeft de resultaten weer van een simulatie (door Elia) volgens het huidige incentive 
voorstel op de 5 kalibratiesets van de CREG. Hierbij vallen vooral de zeer positieve 
scores voor de V1-RAM score op voor Belgische interne CNECs én de zeer negatieve 
V1-RAM scores voor de Belgische cross-border CNECs. 

 

Figuur 1: Simulatie van Elia op de 5 kalibratiesets die door de CREG gebruikt werden 

Daarna werd in deze 3 kalibratiesets de volgende aanpassing aangebracht: de 
RAM/FMAX van alle actieve CNECs Mercator-Horta/Horta-Avelgem werd aangepast 
naar 48%. Op deze aangepaste kalibratiesets werd het incentive voorstel (zoals dit nu 
op tafel ligt) doorgerekend. Figuur 2 geeft de resultaten hiervan weer (samen met de 
eerdere resultaten voor kalibratiesets 2016 en 2017 die niet gecorrigeerd hoefden te 
worden). 
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Figuur 2: Simulatie van Elia op de 5 kalibratiesets die door de CREG gebruikt werden, waarbij de 
laatste gecorrigeerd werden voor de té optimistische impact van de HTLS upgrades 

Elia wenst niet zozeer de focus te leggen op de absolute waarde van deze resultaten 
(gezien het best mogelijk is dat de finale kalibratiesets van de CREG nog licht 
verschillen van deze die werden uitgewisseld). Elia wenst echter wel de focus te 
leggen op de relatieve verschillen die kunnen worden vastgesteld. Zo stelt Elia vast dat 
het verschil in V1-RAM score voor interne Belgische CNECs over de drie betwiste 
kalibratiesets gemiddeld ongeveer 36% bedraagt. Dit is een logisch gevolg van de té 
optimistische impact inschatting van de CREG voor de HTLS-upgrade op de interne 
CNECs Mercator-Horta/Horta-Avelgem, nota bene interne CNECs die in 2017 het 
grootste aandeel van actieve interne CNECs vormde (cfr bijlage 1). Door deze 
onrealistische hoge V1-RAM waarden voor interne CNECs op de drie betwistbare 
kalibratiesets behaalt de CREG finaal een gemiddelde incentive score van rond de 
52%. Verder kan ook opgemerkt worden dat de V1-RAM scores voor de Belgische 
cross-border CNECs negatief zijn. In de kalibratie van de CREG is dit perfect 
aanvaardbaar omdat ze gecounterd worden door de onrealistisch hoge V1-RAM 
scores voor de Belgische interne CNECs. Echter het feit dat ze negatief zijn geeft aan 
dat de huidige RAM0 en/of RAM* doelwaarden Elia niet toelaten om in normale 
omstandigheden te scoren op Belgische cross-border actieve CNECs. 

Mochten de gecorrigeerde kalibratiesets van Elia in rekening gebracht worden, 
kan de gemiddelde doelwaarde van 52% enkel bereikt worden door een 
aanpassing van de RAM0 en/of RAM* waarden voor de Belgische CNECs. 
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Febeliec answer to the CREG consultation on the definitive modalities for the 
determination of the incentives for Elia in the regulatory period 2020-2023  
 
Febeliec would like to thank CREG for this consultation on the definitive modalities for the determination of the 
incentives for Elia in the regulatory period 2020-2023. As already indicated during many previous consultations, Febeliec 
does in principle not agree with an approach under which Elia gets incentives for tasks that are according to Febeliec 
mostly part of the core business of this regulated monopolist. However, from a pragmatical point of view, Febeliec has 
observed that some of these incentives seem to have the desired effect and as such Febeliec will not oppose the 
application by the CREG of certain incentives, insofar that they lead to clear and unambiguous improvements of the 
situation for Belgian grid users.  
 
On the consultation itself, Febeliec wants to make following comments to the proposed incentives: 

• Incentive for the improvement of market integration and security of supply (Cf. art 24 of the tariff 
methodology): Febeliec strongly supports the CREG in selecting such an incentive, as the accomplishment of 
the incentive as described by CREG would clearly improve the situation for Belgian grid users and even more 
general grid users in all Member States as this would be beneficial towards the creation of a truly integrated 
European electricity market. On the exact parameters, as Febeliec has not conducted the analyses done by 
CREG, it is difficult to say whether the selection of Elia grid load as proxy as well as the concrete formulas are 
the most optimal choice, but Febeliec has all confidence that CREG has conducted a thorough and in-depth 
analysis, building on many other analyses from the CREG on market integration and market functioning. 
Febeliec also follows the CREG with the proposed approach with three components, as the proposed 
components cover all elements relevant for Belgian grid users, while also aligning the actions of Elia with those 
of the Belgian grid users, also in their interaction with other actors in other control areas. Febeliec also 
approves with CREG to keep the proposed approach preferably stable over the period 2020-2023, but to 
nevertheless keep the door open to adapt this incentive in light of significant evolutions in the situation in the 
grids, both physical and operational, both within the perimeter of Elia as other control areas and in the 
perimeter of other market actors, for example taking into account significant changes in the generation mix.  

• Incentive for timely realisation of important infrastructure projects: This incentive is according to Febeliec 
superfluous, as this is for Febeliec a core task for the TSO (Cf. above-mentioned comment on this), but Febeliec 
pragmatically can accept the proposal from the CREG under the condition that the attribution of this incentive 
is indeed as proposed, being 100% if all projects for a specific year are realised in time, 80% if only maximum 
one project is not delivered on time and 0% if this threshold is not met. Febeliec however wants to reiterate a 
comment it has also already previously made on this point, as it wonders what approach CREG will apply if a 
project is not realized in a timely fashion, as planned, after which a perverse effect could occur where Elia could 
lose focus on the continuation of the (already delayed) project, thus maybe pushing final delivery even further 
out on the time horizon. A solution for this could be to include non-timely delivered important infrastructure 
projects in the list of the next year, thus also including them under the methodology for the attribution of the 
incentive and thus in any case limiting further delays with a maximum of one year or the application of the 
built-in penalty in the incentive. 

• Incentive for the improvement of the quality of the service (Cf. art 25 of the tariff methodology): Febeliec 
approves the approach from CREG to add to the existing component on new connections also components on 
customer satisfaction for existing connections as well as the functioning of the Users’ Group and its different 
sub-groups. As Elia takes an ever more central place in the discussion on the Belgian electricity landscape, 
whether because of legal and regulatory obligations or its own volition, it is according to Febeliec ever more 
important that Belgian grid users can indicate how they evaluate the functioning of the Users’ Group and the 
collaboration with Elia. Febeliec also is satisfied that finally not only (a limited number of) new connections but 
also all existing connections are taken into scope for customer satisfaction. If grid users are satisfied over their 
interaction with Elia, this incentive will be an easy win for Elia, but in the other case, it will be a clear signal for 
improvement to Elia, which will in the end greatly benefit all Belgian grid users.  

• Incentive on the quality of data provided to the market: For Febeliec, this is again a core task of Elia and should 
not be subject to an incentive. This taken into account, Febeliec could live with such an incentive if the 
attribution of the incentive to Elia is indeed a reflection of a significant improvement in the data provisioning, 
both in timeliness and exactness of data, as data is crucial to all market actors for fulfilling their tasks and only 
Elia has at its availability a large part of the required data for this. Febeliec just has one question regarding the 
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description on p27 (Dutch version) of the proposal by CREG, where CREG each time refers to 1/3rd of the total 
amount attributed to each of the three streams, but where Febeliec thinks CREG refers to 1/3rd of the total of 
the incentive, with each stream getting an equal weight in the calculation.  

• Incentive on innovation: Febeliec takes note of this incentive, which resembles previous incentives on this 
point. Febeliec can only approve such incentive insofar (cumulatively) this incentive leads to new projects with 
new subsidies, the topics and projects are clearly innovative and useful for Belgian grid users, and that it is only 
applicable to the regulated activities of Elia. Innovation for which the benefits are (partially or totally) applicable 
to non-regulated activities should not (partially or totally) fall under this incentive. 

• Incentive on the improvement of the continuity of supply: Febeliec has no comments to this incentive 

• Incentive on the availability of the Modular Offshore Grid (MOG): Febeliec takes note of this incentive, but 
cannot give any appreciation as the document does not state how the described planned and unplanned 
interruptions will be taken into account in the calculation of the incentive. For Febeliec, it is clear that real force 
majeure events can be, to a certain extent, for example with respect to the duration of the issue, excluded in 
the determination of this incentive, but issues with maintenance, protections, cable issues, platform issues etc 
cannot be so easily discounted for the calculation of the incentive and should be included in the scope of the 
determination as here there is a clear impact from Elia actions. For Febeliec it is important that the MOG is as 
much available as possible and thus this incentive should be a real incentive for Elia to go the extra mile, as for 
Febeliec it would otherwise just be part of a core task of the TSO and thus not need to be subject to an incentive. 
Febeliec asks CREG to provide a better insight in the method for the determination of this incentive 

 
Febeliec strongly urges CREG to indicate the amounts it intends to allocate to these incentives, as it is important for 
Febeliec that Elia is not underfinanced (and thus maybe unable to fulfil its regulated duties) nor overfinanced (and thus 
creating windfall profits for the shareholders). For Febeliec such incentive schemes should in any case not become a 
major part of the remuneration of Elia and should, as already earlier indicated, only be used for exceptional purposes 
and only when they lead to clear and unambiguous improvements of the situation for Belgian grid users 
 
Pro forma, Febeliec also wants to react to the duration of the consultation period, which is only three weeks. Because 
of the limited scope in size of this consultation, Febeliec does not strongly oppose the fact that this consultation period 
is shorter than one month, but Febeliec strongly urges CREG to not see this as a precedent for ever short consultation 
periods, a trend that can also be observed with Elia or on the European level. For stakeholders to be able to form a 
reasoned opinion and have time for internal discussion and alignment, especially for consultations on more complex 
topics, a one month consultation period is the absolute minimum.  
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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (B)658E/55 van 19 

november 2018 over de definitieve modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties 

van de elektriciteitstransmissienetbeheerder in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te 

verbeteren’. Deze raadpleging loopt tot 10 december 2018. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze publieke raadpleging die alle 

stakeholders de kans geeft om zich uit te spreken over de definitieve modaliteiten voor het bepalen 

van de stimulansen voor Elia. Dit document bevat de opmerkingen en suggesties van FEBEG: zij zijn 

niet vertrouwelijk. 

 

 

Algemene opmerking met betrekking tot de stimulansen 

 

De tariefmethodologie heeft een mechanisme van stimulansen ingevoerd om de kwaliteit van de 

diensten van de netbeheerder op te volgen en te verbeteren. FEBEG steunt dit initiatief, maar wenst 

niettemin op te merken dat het mechanisme er niet louter mag op gericht zijn om de netbeheerder 

zekere inkomsten te bezorgen. Om deze reden is FEBEG van oordeel dat: 

 

 er geen stimulansen mogen opgelegd worden voor activiteiten die tot de wettelijke taak van 

de netbeheerder behoren en die de netbeheerder hoe dan ook moet uitvoeren; 

 

In het geval van marktintegratie en het verhogen van interconnectiecapaciteit – ook een 

wettelijke taak van Elia - zou een stimulans nog kunnen verantwoord worden omdat Elia hier 

daadwerkelijk - op Europees niveau - bijkomende inspanningen moet leveren om andere 

netbeheerders en overheden aan te zetten om voor de Belgische markt voldoende capaciteit 

ter beschikking te houden. 

 

 er niet alleen een bonus, maar ook een malus moet voorzien worden; 

 

FEBEG is van oordeel dat een malus zeker nuttig is voor die gevallen waarin een slechte 

uitvoering van de wettelijke taken van de netbeheerder tot economische schade leidt bij de 

netgebruiker (bv. het niet tijdig realiseren van aansluitingen of netversterkingen). FEBEG stelt 

vast dat de voorgestelde stimulansen enkel een bonus voorzien. FEBEG wenst er de aandacht 

op te trekken dat, om een negatieve impact van een malus op de netbeheerder te vermijden, 

de stimulans zo kan opgezet worden dat de malussen niet hoger mogen zijn dan de bonussen 

over de volledige duur van de tariefperiode. De aard en de omschrijving van sommige van de 

voorgestelde stimulansen lijken er toch eerder opgericht te zijn om Elia zekere inkomsten te 

bezorgen. 

 

Onderwerp: 

Raadpleging van de CREG over haar ontwerpbeslissing ((PRD)658E/55) van 19 

november 2018 over de definitieve modaliteiten voor het bepalen van de 

stimulansen om de prestaties van de elektriciteitstransmissienetbeheerder in de 

loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren 

Datum: 10 december 2018 

  

  

  

  

Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven vzw
Federation Beige des Entreprises flectriques et Gazieresasbl
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 de stimulansen ook meetbaar en verifieerbaar moeten zijn. 

 

FEBEG wenst op te merken dat het bijzonder moeilijk is voor marktpartijen om de definities, 

de maatregelen en de modaliteiten voor de valorisatie te evalueren. De modaliteiten lijken 

doelgerichter en relevanter dan deze toegepast in vorige jaren. Daarentegen zijn ze ook veel 

complexer wat ten koste gaat van de transparantie. 

 

FEBEG steunt het idee om stimulansen op te leggen voor marktintegratie, innovatie, … met de 

bedoeling de dienstverlening van de netbeheerder te verbeteren. FEBEG wenst er niettemin de aandacht 

op te trekken dat efficiëntieverbetering ook een criterium moet zijn voor het uitwerken van de 

stimulansen: het uiteindelijke doel moet zijn om de algemene welvaart te verbeteren. 

 

 

Concrete opmerkingen en suggesties met betrekking tot de voorgestelde stimulansen 

 

Stimulansen tot verbetering van de marktintegratie en de bevoorradingszekerheid bedoeld in artikel 

24 van de tariefmethodologie 

 

Gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit binnen de Belgische 

regelzone  

 

De stimulans focust vooral op de marktkoppeling, en dan in het bijzonder op de minimum RAM en 

congestie. FEBEG is van oordeel dat marktintegratie niet beperkt blijft tot marktkoppeling alleen. 

 

De stimulans zou ook meer aandacht mogen besteden aan: 

 

 transparantie: de transparantie over de minimum RAM, congestiebeheer, … zou niet 

mogen beperkt blijven tot rapportage aan de CREG, maar ook moeten leiden tot meer en 

betere informatie voor de markt; 

 

 intraday: de beschrijving van de stimulans bevat weinig informatie over de intraday 

marktkoppeling; FEBEG stelt voor om de stimulans van in het begin – dus 2020 - ook van 

toepassing te maken voor intraday en dit voor een groter aandeel dan 20 %. 

 

Het lijkt FEBEG ook aangewezen om in de beschrijving van de modaliteiten voldoende flexibiliteit in te 

voeren om zo nodig te kunnen bijsturen. 

 

Tijdige realisatie van belangrijke infrastructuurprojecten  

 

Het is goed om vast stellen dat sommige investeringen erop gericht zijn om de onthaalcapaciteit voor 

bijvoorbeeld HEB en WKK te vergroten. Gezien de aangeduide regio’s en het reeds jaren gekende 

potentieel in deze regio’s voor HEB en WKK die door gebrek aan capaciteit niet of slechts gedeeltelijk 

kon ontwikkelen, is het verbazingwekkend dat Elia voor deze laattijdige realisaties alsnog bonussen 

zou ontvangen. 

 

De limitatieve nominatieve lijst van netversterkingen voor onthaalcapaciteit hindert mogelijks de 

ontwikkeling van andere regio’s bij wijzigende marktomstandigheden. Zo zou, bijvoorbeeld, de 

invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme die investeringsprojecten in grootschalige 

productiecapaciteit - nodig voor de bevoorradingszekerheid - zal aantrekken, ertoe kunnen leiden dat 

er naar de aangeboden locaties bijkomende transmissiecapaciteit moet aangelegd worden. 

 

Elia krijgt een bonus voor het investeren in 300 MVAR aan eigen regelcapaciteit. Tegelijkertijd streven 

CREG en Elia ernaar om af te stappen van het marktgebaseerd aankopen van deze regelcapaciteit en 

wordt voorgesteld om een verplichting om MVAR ter beschikking te stellen op te leggen aan productie-
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installaties aan een gereguleerde prijs. Producenten worden bijgevolg benadeeld terwijl er alsnog 

investeringskosten en een bonus verrekend worden in de nettarieven. 

 

Het is zeer bevreemdend om vast te stellen dat Elia een stimulans krijgt om te investeren in 

productiecapaciteit in de vorm van dieselmotoren (40 per jaar). Wanneer deze dieselmotoren dienen 

om te voldoen aan de vereisten van de NC E&R, stelt zich bovendien de vraag waarom hiervoor een 

bonus moet worden toegekend: het gaat dan immers om het uitvoeren van een wettelijke verplichting. 

 

Stimulansen tot bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening 

 

De tevredenheid van de netgebruikers met een nieuwe aansluiting  

 

Er zou niet alleen moeten gemeten worden bij netgebruikers waar een nieuwe aansluiting gerealiseerd 

werd, maar bij alle netgebruikers die een aansluiting (of aanpassing) aangevraagd hebben. Mogelijks 

werd afgezien van aansluitingen of aanpassingen omwille van de voorstellen (of het gebrek daaraan) 

van Elia. 

 

De tevredenheid van alle netgebruikers 

 

Geen opmerkingen. 

 

De kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden gesteld  

 

Was het niet nuttig geweest om ook nog een stimulans te voorzien voor de tijdige realisatie van de 

publicatie in quasi reële tijd van de onbalanspositie van de BRP of voor het realiseren van een platform 

in België voor de publicatie van ‘inside information’ in het kader van REMIT? 

 

Stimulansen ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26 van de tariefmethodologie  

 

Stimulans ter bevordering van innovatie bedoeld in artikel 26 §1 van de tariefmethodologie 

 

Zijn de stimulansen de enige vorm van financiering voor deze projecten (naast het eventueel verkrijgen 

van de kapitaalsubsidies)? Of worden middelen en personeel die voor deze projecten in worden ingezet, 

vanuit de algemene werkingsmiddelen gefinancierd? 

 

Stimulans ter bevordering van innovatie bedoeld in artikel 26 §2 van de tariefmethodologie 

 

Zijn de stimulansen de enige vorm van financiering voor deze projecten? Of worden middelen en 

personeel die voor deze projecten worden ingezet, vanuit de algemene werkingsmiddelen 

gefinancierd? 

 

Stimulans ter bevordering van de continuïteit van de bevoorrading bedoeld in artikel 28 van de 

tariefmethodologie  

 

Average Interruption Time (AIT) 

 

Geen opmerkingen. 

 

Beschikbaarheid van het Modular Offshore Grid (MOG) 

 

Waarom is hiervoor een aparte stimulans nodig? Waarom valt de MOG niet onder de algemene 

stimulans? 

 

---------------------- 
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REstore NV/SA, Posthofbrug 12 B8, 2600 Antwerpen, Belgique 

www.restore.energy 

CREG 
Monsieur Laurent Jacquet 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
 

       Anvers, le 10 décembre 2018 
 
 
Objet: Réponse à la consultation publique (PRD)658E/55 portant sur le projet de décision sur les modalités 
finales de détermination des incitants destinés à l’amélioration des performances du gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité au cours de la période régulatoire 2020-2023 
 
 
Monsieur Jacquet, 
 
REstore tient à remercier la CREG pour cette consultation, offrant à l’ensemble des parties prenantes la 
possibilité de s’exprimer sur les modalités permettant de déterminer les incitants pour améliorer la 
performance du gestionnaire de réseau sur la période 2020-2023. 
 
Dans ce cadre, REstore souhaite souligner le besoin urgent de mettre en place des incitants explicitement liés 
à l’ouverture du marché à la gestion de la demande, et tout particulièrement au développement de solutions 
« IoT » (internet des objets) dans le secteur résidentiel et « B2C » (commerce direct avec les clients 
particuliers). 
 
En 2012, de nombreux acteurs ont déclarés 
que la gestion de la demande n’atteindrait 
jamais la masse critique nécessaire pour 
jouer un rôle pertinent sur le marché de 
l’électricité belge. Aujourd’hui, les faits 
démontrent que le potentiel fiable offert par 
la demande est passé à environ 1.000 MW 
en quelques années seulement (incluant la 
valorisation implicite ainsi que les réserves 
d’équilibrage). Le consultant E-Cube estime 
par ailleurs que le volume de la valorisation 
implicite pourrait s’accroitre davantage, à 
plus de 900 MW d’ici 2022 (cf. graphique).  
 
Toutefois, il reste encore une part considérable de sites connectés aux réseaux de transport et de 
distribution qui ne participent à aucune réserve d’équilibrage ou stratégique. En effet, au terme des 
ambitieux programmes ayant permis à la Belgique de disposer d’un cadre novateur pour la valorisation de 
la gestion de la demande, de nombreux sujets demeurent à traiter pour permettre de poursuivre le 
développement de cette filière. Afin d’améliorer la performance du gestionnaire de réseau, REstore 
considère donc que des incitants dédiés au pilotage de la demande s’avèrent nécessaires pour l’horizon 
2020-2023. Ces derniers ne devront pas se limiter aux secteurs industriel ou commercial, mais être étendus 
au secteur résidentiel. 
 
REstore tient également à rappeler ici que l’Union Européenne, par le biais du paquet « Énergie Propre », 
vise à accélérer l'évolution vers un système énergétique efficace, compétitif et décarbonisé. Le futur 
système énergétique sera centré autour du pro-sommateur, et utilisera efficacement les ressources 
distribuées, flexibles et digitalisées. Le rôle dominant des acteurs existants dans le système énergétique 
laissera la place à des conditions de concurrence équitables, permettant ainsi à des modèles commerciaux 
innovants et à une large diversité d'acteurs du marché de prospérer. 
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Déjà aujourd’hui le développement de solutions innovantes de stockage (e.g. le projet de Terhills), de flottes 
de véhicules électriques (e.g. PJM aux États-Unis), de panneaux solaires (e.g. en Allemagne) ou encore de 
systèmes de chauffage / chaudière intelligents (e.g. en France) contribue à assurer la fiabilité du système 
électrique. Aux côtés des entreprises à forte intensité énergétique, ce sera donc le secteur résidentiel qui 
participera  à  l’optimisation  du  système  électrique, à l’équilibrage  du  réseau, à la  baisse  des  émissions 
carbonées et à la réduction d’investissements coûteux dans les infrastructures de réseau en Belgique.

Accélérer le passage à une production décentralisée étroitement intégrée à une demande et à un potentiel 
de stockage flexibles nous paraît être en accord avec la mission première de la CREG : veiller à ce que la 
situation des marchés vise l'intérêt général et cadre avec la politique énergétique globale, en tenant toujours 
compte des intérêts essentiels des consommateurs.

Pour mener  à  bien ce  développement  d’un  marché  de  l’électricité  efficace,  transparent, équitable et au 
bénéfice des consommateurs, les modalités finales de détermination des incitants destinés à l’amélioration 
des performances du gestionnaire du réseau de transport d’électricité doivent par conséquent mettre un 
accent particulier sur l'élimination des obstacles existants pour permettre à la gestion de la demande de 
pleinement déployer son potentiel.

Au  regard  de  la  diminution  de  la  disponibilité  des  actifs  de  production  vieillissants  en  Belgique,  des 
restrictions sur  le réseau électrique en  Europe  centrale  occidentale,  et  des  répercussions  directes  sur  la 
sécurité d’approvisionnement du pays constatées cet hiver, REstore demande que des incitants explicites 
soient définis pour pleinement valoriser la flexibilité de la demande, sans barrières ni discrimination – a fortiori
via :

• les incitants à l’innovation visé aux articles 26 §1 et §2 de la Méthodologie tarifaire ;

• les incitants favorisant l’intégration du marché et la sécurité d’approvisionnement visés à l’article
24 de la Méthodologie tarifaire.

Ces incitants à la pleine intégration de la gestion de la demande devront porter sur plusieurs projets concrets
(y.c.  au niveau  résidentiel), et répondre  à  des  critères  de  décision  mesurables  permettant  à  la  CREG 
d’approuver ou non l’octroi d’un certain pourcentage dégressif de l’incitant (e.g. 100% si tous les projets 
sont atteints dans les délais, 80% si seulement un certain nombre d’entre eux est atteint, etc.). Ces projets
devront notamment porter sur les périmètres suivants:

• le réseau de transmission et de distribution ;

• les marchés d’équilibrage (FCR, aFRR, mFRR), de gros (day-ahead, intraday) et de capacité (réserve
stratégique) ;

• la valorisation implicite ou explicite ;

• la valorisation via un agrégateurs ou directement par le site ;

• la valorisation dans le secteur industriel, commercial ou résidentiel.

REstore reste à votre disposition pour toute demande.
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BIJLAGE 3: MOTIVATIE VAN DE KEUZE VOOR RAM OP 
ACTEIVE CNEC ALS INDICATOR  

Figuur 7: Hoe hoger de RAM op de actieve CNEC, hoe hoger de gemiddelde uitwisselingen in de CWE-regio. Noteer dat de 
waarden bij meer dan 90 % RAM (lichtblauw) overeenkomen met een actieve import- of exportbeperking. Data 2017. 

 

 

 

Figuur 8: Hoe hoger de RAM op de actieve CNEC, hoe lager de gemiddelde schaduwprijs of opportuniteitskost. Data 2017. 
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Figuur 9: Hoe hoger de RAM op de actieve CNEC, hoe lager het gemiddelde prijsverschil in de CWE-regio. Data 2017. 

 

 

 

Figuur 10: Elia heeft een groot aantal actieve CNECs bij hogere RAM-waarden, omdat de Belgische CNECs in de huidige 
biedzoneconfiguratie een relatief grote PTDF hebben. Congestie op Belgische CNECs komen meestal voor wanneer België 
veel importeert. Het is dus belangrijk om de lat voor de Belgische CNECs hoger te leggen (hogere RAM0 en RAM*) en 
actieve CNECs in de Elia-zone zwaarder te laten doorwegen in de incentive. Data 2017 
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