
 

CREG - Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 
T +32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09 - www.creg.be  

(B)658E/64 
23 december 2019 

Beslissing over het onderzoeks- en 
ontwikkelingsplan van de nv Elia System Operator 
voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader 
van de stimulans ter bevordering van de innovatie 
bedoeld in artikel 26, § 2 van  de tariefmethodologie 

Artikel 26, § 2 van 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 

Niet-vertrouwelijke versie 



 

Niet-vertrouwelijke versie  2/62 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 2 

INLEIDING ................................................................................................................................................ 5 

1 WETTELIJK KADER ............................................................................................................................ 6 

2 ANTECEDENTEN ............................................................................................................................... 7 

3 RAADPLEGING .................................................................................................................................. 8 

3.1 Febeliec .................................................................................................................................... 8 

3.2 Febeg ........................................................................................................................................ 9 

3.3 Elia ............................................................................................................................................ 9 

3.3.1 Inleiding ........................................................................................................................... 9 

3.3.2 Commentaar van Elia op de selectiecriteria .................................................................. 10 

3.3.3 Opmerkingen van Elia over specifieke projecten .......................................................... 12 

4 INNOVATIESTIMULANS .................................................................................................................. 13 

5 EVALUATIEMETHODE .................................................................................................................... 15 

6 EVALUATIE PER PROJECT ............................................................................................................... 18 

6.1 SPACS 3-4 and OSMOSE ......................................................................................................... 18 

6.1.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 18 

6.1.2 Evaluatie ........................................................................................................................ 18 

6.1.3 Stimulans ....................................................................................................................... 19 

6.2 The Asset Control Center ....................................................................................................... 20 

6.2.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 20 

6.2.2 Beoordeling ................................................................................................................... 21 

6.2.3 Stimulans ....................................................................................................................... 22 

6.3 OPTIFLEX ................................................................................................................................ 22 

6.3.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 22 

6.3.2 Beoordeling ................................................................................................................... 23 

6.3.3 Stimulans ....................................................................................................................... 24 

6.4 Risk-based decision for grid development ............................................................................. 25 

6.4.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 25 

6.4.2 Beoordeling ................................................................................................................... 25 

6.4.3 Stimulans ....................................................................................................................... 26 

6.5 Use of VLOS drones for pylon inspection .............................................................................. 26 

6.5.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 26 

6.5.2 Beoordeling ................................................................................................................... 27 

6.5.3 Stimulans ....................................................................................................................... 28 

6.6 Use of LIDAR pruning ............................................................................................................. 28 



 

Niet-vertrouwelijke versie  3/62 

6.6.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 28 

6.6.2 Beoordeling ................................................................................................................... 28 

6.6.3 Stimulans ....................................................................................................................... 29 

6.7 Internet of energy .................................................................................................................. 30 

6.7.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 30 

6.7.2 Beoordeling ................................................................................................................... 30 

6.7.3 Stimulans ....................................................................................................................... 31 

6.8 Digital backbone .................................................................................................................... 32 

6.8.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 32 

6.8.2 Beoordeling ................................................................................................................... 32 

6.8.3 Stimulans ....................................................................................................................... 33 

6.9 Digital solution ....................................................................................................................... 34 

6.9.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 34 

6.9.2 Beoordeling ................................................................................................................... 34 

6.9.3 Stimulans ....................................................................................................................... 35 

6.10 Automation of voltage control .............................................................................................. 35 

6.10.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 35 

6.10.2 Beoordeling ................................................................................................................... 36 

6.10.3 Stimulans ....................................................................................................................... 37 

6.11 Developping an understanding of future grid dynamics ....................................................... 37 

6.11.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 37 

6.11.2 Beoordeling ................................................................................................................... 38 

6.11.3 Stimulans ....................................................................................................................... 39 

6.12 Assessing the role of BVLOS drones for line inspection......................................................... 40 

6.12.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 40 

6.12.2 Beoordeling ................................................................................................................... 40 

6.12.3 Stimulans ....................................................................................................................... 41 

6.13 Testing robots for inspection ................................................................................................. 42 

6.13.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 42 

6.13.2 Beoordeling ................................................................................................................... 43 

6.13.3 Stimulans ....................................................................................................................... 43 

6.14 Contributing to the global grid study ..................................................................................... 44 

6.14.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 44 

6.14.2 Beoordeling ................................................................................................................... 44 

6.14.3 Stimulans ....................................................................................................................... 45 

6.15 Assessing predictive maintenance to improve asset management efficiency ...................... 45 

6.15.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 45 

6.15.2 Beoordeling ................................................................................................................... 46 



 

Niet-vertrouwelijke versie  4/62 

6.15.3 Stimulans ....................................................................................................................... 47 

6.16 Identifying and testing value added sensors for asset management and system operations ..... 47 

6.16.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 47 

6.16.2 Beoordeling ................................................................................................................... 48 

6.16.3 Stimulans ....................................................................................................................... 49 

6.17 Integrating decentralized assets in the flexibility market ...................................................... 49 

6.17.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 49 

6.17.2 Beoordeling ................................................................................................................... 50 

6.17.3 Stimulans ....................................................................................................................... 51 

6.18 Supporting decision-making and the automation of dispatcher work .................................. 51 

6.18.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 51 

6.18.2 Beoordeling ................................................................................................................... 51 

6.18.3 Stimulans ....................................................................................................................... 52 

6.19 Understanding the enabling role of blockchain technology in the management of 
decentralised flexibility .......................................................................................................... 53 

6.19.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 53 

6.19.2 Beoordeling ................................................................................................................... 53 

6.19.3 Stimulans ....................................................................................................................... 54 

6.20 Developing training courses in virtual reality ........................................................................ 55 

6.20.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 55 

6.20.2 Beoordeling ................................................................................................................... 55 

6.20.3 Stimulans ....................................................................................................................... 56 

6.21 AMEX follow-up ..................................................................................................................... 56 

6.21.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 56 

6.21.2 Beoordeling ................................................................................................................... 57 

6.21.3 Stimulans ....................................................................................................................... 58 

6.22 Understand the potential of smart implicit pricing to incentivise prosumer anticipation .... 58 

6.22.1 Beknopte beschrijving ................................................................................................... 58 

6.22.2 Beoordeling ................................................................................................................... 58 

6.22.3 Stimulans ....................................................................................................................... 59 

7 CONCLUSIE ..................................................................................................................................... 60 

BIJLAGE .................................................................................................................................................. 62 

  



 

Niet-vertrouwelijke versie  5/62 

INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) bepaalt hierna de 
budgetten en de projecten die in aanmerking komen voor de innovatiestimulans bedoeld in artikel 26, 
tweede lid van de tariefmethodologie. De projecten worden beschreven in het onderzoeks- en 
ontwikkelingsplan (hierna: het R&D-plan) dat Elia op 27 september 2019 heeft ingediend. 

Naast de inleiding bevat deze beslissing zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft het 
wettelijke kader dat aan de grondslag ligt van deze beslissing. Het tweede hoofdstuk zet de 
antecedenten uiteen en het derde hoofdstuk beschrijft het kader van de raadpleging. In het vierde 
hoofdstuk wordt de stimulans beschreven. De doelstellingen en selectiecriteria voor de in aanmerking 
komende projecten komen in het vijfde hoofdstuk aan bod. Het zesde hoofdstuk bevat een analyse 
van het door Elia ingediende onderzoeks- en ontwikkelingsplan. In het zevende hoofdstuk wordt tot 
slot de beslissing van de CREG toegelicht betreffende de projecten en budgetten voor de operationele 
kosten die het voorwerp uitmaken van de stimulans tijdens de regulatoire periode 2020-2023.  

Deze beslissing werd op 23 december 2019 via een schriftelijke procedure door het directiecomité van 
de CREG goedgekeurd. 
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1 WETTELIJK KADER 

Artikel 26, tweede lid, van 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 (hierna: de tariefmethodologie) bepaalt het volgende: 

"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 activiteiten op gebied van onderzoek en ontwikkeling 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. 

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%)." 

De beslissing van de CREG over de praktische modaliteiten van de stimulansen1 voorziet in bepaalde 
bijkomende definities en beschrijft het ex post rapporteringsproces voor de toekenning van de 
stimulans. In dat verband worden de definitieve criteria gespecificeerd voor de toekenning van het 
bedrag van de stimulans voor elk project dat voor de stimulans wordt geselecteerd, waaronder:  

1) naleving van de voorlopige planning;  

2) naleving van het budget (met een tolerantiemarge van 50 %); 

3) het effectieve innoverende karakter van het project.   

 

1 Beslissing (B)658E/55 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; 25 april 2019 
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2 ANTECEDENTEN 

Op 13 juni 2019 heeft Elia haar voorstel van R&D-plan in grote lijnen aan de CREG voorgesteld. 

Op 20 juni 2019, na de voorstelling van het ontwerp van R&D-plan en de opmerkingen die in dat 
verband door de CREG werden gemaakt, stuurde de CREG per e-mail een template door voor de 
beschrijving van de projecten in het kader van het R&D-plan, alsook een rooster voor de beoordeling 
van de projecten. 

Op 1 juli 2019 stuurde Elia haar R&D-plan voor de regulatoire periode 2020-2023 door naar de CREG. 

Op 18 juli 2019 stuurde de CREG een brief naar Elia met daarin een eerste analyse van het R&D-plan. 
De conclusie van deze analyse was dat het plan, ondanks een zekere ambitie op het vlak van 
digitalisering, op andere vlakken niet aan de verwachtingen voldeed. Bovendien werden de projecten 
niet duidelijk genoeg beschreven, met name wat betreft de aspecten die essentieel zijn voor de 
beoordeling ervan, zoals de voorlopige planningen en budgetten. Tot slot vroeg de CREG aan Elia om 
tegen 19 augustus 2019 een aangepaste versie van het R&D-plan voor te leggen die zo goed als 
mogelijk overeenkwam met de (aangepaste) template2. 

In augustus 2019 kwamen de CREG en Elia telefonisch en via e-mailuitwisselingen een verlenging van 
de termijn voor het indienen van het R&D-plan overeen tot 27 september. De CREG verduidelijkte 
eveneens haar verwachtingen ten aanzien van de eerder verstrekte template. 

Op 27 september 2019 stuurde Elia haar definitieve R&D-plan voor de periode 2020-2023 door naar 
de CREG. Een niet-vertrouwelijke versie van het plan kan geraadpleegd worden in de bijlage van 
onderhavige beslissing. 

Op 21 november 2019 keurde het directiecomité van de CREG een ontwerpbeslissing goed betreffende 
het R&D plan van Elia. Deze ontwerpbeslissing is van 22 november tot 13 december 2019 voorgelegd 
aan een openbare raadpleging. 

  

 

2 Zie bijlage 1 
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3 RAADPLEGING 

Het directiecomité van de CREG heeft van 22 november tot 13 december 2019 een openbare 
raadpleging  over de ontwerpbeslissing georganiseerd via de website van de CREG. In het kader van 
die raadpleging werden drie reacties geformuleerd door Elia, Febeg en Febeliec. 

In dit hoofdstuk vat de CREG eerst de antwoorden samen die ze heeft ontvangen en indien nodig 
formuleert ze er vervolgens een antwoord op.  

3.1 Febeliec 

Febeliec wijst erop dat de betrokken stimulans een maximale theoretische vergoeding van 3,7 miljoen 
euro inhoudt ten laste van de netgebruikers. 

Febeliec dringt erop aan dat de CREG bij haar beslissing rekening houdt met de volgende principes: 

- de voor de stimulans geselecteerde projecten moeten relatief ambitieus zijn en verder 
reiken dan de normale dagelijkse activiteiten van een transmissienetbeheerder; 

- alleen projecten die gunstig zijn voor de netgebruikers komen in aanmerking voor 
selectie; 

- er moeten garanties worden geboden voor een eerlijke verdeling van de baten van de 
voor de stimulans geselecteerde projecten. 

De CREG begrijpt de bezorgdheid van Febeliec die ten grondslag ligt aan haar reactie, namelijk de 
toekenning van een bijkomend voordeel aan de netbeheerder zonder compensatie voor de 
netgebruikers. De CREG probeert daarop te antwoorden door de in hoofdstuk 5 beschreven 
selectiecriteria strikt toe te passen. In dit verband moet worden opgemerkt dat de eerste twee 
principes hierboven volledig beantwoorden aan het eerste en het derde selectiecriterium die hier in 
hoofdstuk 5 worden beschreven. 

De doelstellingen van de stimulans, die eveneens in hoofdstuk 5 worden beschreven, moeten de 
marktspelers geruststellen betreffende het feit dat de stimulans bedoeld is om Elia ertoe te bewegen 
een ambitieus innovatiebeleid aan te nemen en te implementeren ten voordele van de netgebruikers. 

Het ligt dan ook voor de hand dat de geselecteerde activiteiten moeten leiden tot nieuwe processen, 
hetzij ter vervanging van bestaande processen, hetzij voor nieuwe activiteiten, weliswaar steeds met 
het oog op een grotere algemene efficiëntie. 

Zoals uiteengezet in de hoofdstukken 4 en 5 van deze beslissing moeten de geselecteerde 
innovatieprojecten, meer bepaald door de toepassing van het derde selectiecriterium, leiden tot 
efficiëntie- en/of kwaliteitswinst op het vlak van de dienstverlening van de netbeheerder aan de 
netgebruikers. Een eerlijke verdeling van de baten van de geselecteerde activiteiten wordt 
gewaarborgd door de kostenbeheersingsstimulans (artikel 21 van de tariefmethodologie), die inhoudt 
dat de efficiëntiewinst gelijk wordt verdeeld tussen de baten van de netbeheerder en de nettarieven. 
De verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten is per definitie in het voordeel van de 
netgebruikers.  
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3.2 Febeg 

Febeg reageerde op 3 individuele projecten, namelijk de projecten “Developing an understanding of 
future grid dynamics”, “Integrating decentralized assets in the flexibility market” en “Understand the 
potential of smart implicit pricing to incentivize prosumer anticipation”. 

Met betrekking tot het project “Developing an understanding of future grid dynamics” is Febeg van 
mening dat het project uitgebreid moet worden door andere bronnen van inertie te analyseren, zoals 
de creatie van een product specifiek voor de levering van inertie. De CREG is van mening dat de 
perimeter van dit project zich voornamelijk concentreert op kennisopbouw rond het inertieprobleem 
en onderzoek naar technische innovatie om het inertieprobleem te anticiperen op alternatieve wijze 
dan via synchrone generatoren. De definitie van een product specifiek voor de levering van inertie kan 
een volgende stap zijn indien blijkt dat bestaande producten ontoereikend zijn om het potentieel die 
deze alternatieve bronnen bieden te laten deelnemen aan de markt. 

Met betrekking tot het project ‘Integrating decentralized assets in the flexibility market” gaat Febeg 
niet akkoord met de evaluatie van de CREG in haar ontwerpbeslissing om een stimulans te voorzien 
aangezien een dergelijke studie op marktniveau en op distributieniveau moet worden uitgevoerd. 
Daarnaast is Febeg van mening dat dit project onnodig tot meer investeringen in FCR middelen zal 
leiden, wat nadelig is voor consumenten. De CREG begrijpt de reactie van Febeg aangezien aanbieders 
van balanceringsdiensten de rol van aggregator voor middelen aangesloten op het distributienet reeds 
hebben opgenomen. Een aggregator combineert meerdere faciliteiten en bouwt business cases om 
deze aan te bieden via de producten die door de distributie- of transmissienetbeheerder ter 
beschikking worden gesteld. Indien de huidige producten ontoereikend zijn, zijn aanbieders van 
balanceringsdiensten goed geplaatst om aanbevelingen te doen over hoe deze middelen te 
valoriseren. De CREG heeft deze reactie van Febeg mee in rekening genomen bij de evaluatie van dit 
project in onderhavige beslissing. De CREG begrijpt niettemin niet hoe het project zou leiden tot meer 
investeringen. Integendeel, de projectbeschrijving wijst naar politieke ambitie en voorspellingen als 
oorzaak voor de verwachte investeringen in elektrische voertuigen en de daarbij horende capaciteit 
aan flexibiliteit in het systeem. 

Met betrekking tot het project “Understand the potential of smart implicit pricing to incentivize 
prosumer anticipation” is Febeg van mening dat ook dit project op marktniveau en op distributieniveau 
moet worden uitgevoerd. Ze heeft evenwel geen bezwaar tegen de evaluatie in de ontwerpbeslissing. 
De CREG heeft deze reactie van Febeg mee in rekening genomen bij de evaluatie van dit project in 
onderhavige beslissing. 

3.3 Elia 

3.3.1 INLEIDING 

Alvorens in te gaan op de inhoud van de reactie van Elia, willen we eraan herinneren dat deze beslissing 
alleen betrekking heeft op het tweede deel van de innovatiestimulans zoals beschreven in artikel 26, 
§2, van de tariefmethodologie. Bijgevolg gaan we hier niet in op de opmerkingen die Elia formuleerde 
over het eerste deel van de stimulans, beschreven in artikel 26, § 1, van de tariefmethodologie.  

Elia geeft in haar reactie commentaar op de door de CREG gehanteerde selectiecriteria en geeft 
bijkomende informatie over de vier projecten waarvoor de CREG uitdrukkelijk om bijkomende 
informatie heeft gevraagd. De CREG stelt vast dat Elia, ondanks haar commentaar op de 
selectiecriteria, geen specifieke opmerkingen maakt over de analyse die de CREG maakte van de 
projecten die slechts gedeeltelijk of niet zijn geselecteerd voor de stimulans. 
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3.3.2 COMMENTAAR VAN ELIA OP DE SELECTIECRITERIA 

3.3.2.1 ALGEMENE COMMENTAAR 

Elia interpreteert de bepaling van de ontwerpbeslissing volgens dewelke de projecten die voor de 
stimulans in aanmerking komen, "erg onzeker [moeten] zijn, in die mate dat zij zonder steun niet 
zouden worden uitgevoerd", als een verbod om projecten te realiseren die niet door de CREG zouden 
worden gekozen. Elia benadrukt dat die interpretatie in tegenspraak zou zijn met de vrijheid die de 
CREG aan Elia verleent om haar innovatiebeleid uit te stippelen. In dit opzicht zou die bepaling volgens 
Elia moeten worden geschrapt. 

De CREG begrijpt de oorsprong van die interpretatie niet. Het lijkt evident dat de bepaling tot doel 
heeft de stimulans te beperken tot de projecten die nood hebben aan de steun3. We wijzen erop dat 
een van de doelstellingen van de stimulans erin bestaat Elia ertoe te bewegen projecten uit te voeren 
waarvoor beheersbare kosten worden gemaakt, maar waarvan de verwachte baten zeer (of te) 
onzeker zijn. Met andere woorden, de kostenbeheersingsstimulans moedigt Elia aan om te innoveren, 
maar dan wel in projecten met een vrij beperkt risico, terwijl de innovatiestimulans Elia ertoe moet 
bewegen een ambitieuzer innovatiebeleid te voeren dan in het verleden en risicovollere projecten uit 
te voeren. Dit gezegd zijnde moet de CREG er echter ook voor zorgen dat de gebruikers, die een groter 
deel van de risico's dragen, de baten ervan ondervinden. 

Tot besluit kunnen we stellen dat de interpretatie van de CREG tegengesteld is aan de interpretatie 
door Elia: niets belet dat de niet-geselecteerde projecten toch door Elia worden uitgevoerd, maar dan 
wel zonder de specifieke steun van de innovatiestimulans. Als die projecten uiteindelijk niet worden 
uitgevoerd, dan is dat het gevolg van een beslissing van Elia in het kader van de 
kostenbeheersingsstimulans. 

3.3.2.2 VERBAND MET DE GOEDGEKEURDE TARIEVEN 

Elia heeft vragen over de middelen die ze moet vrijmaken voor de financiering van projecten die niet 
voor de stimulans werden geselecteerd. Deze opmerking is een uitvloeisel van de vorige opmerking, 
omdat ze gebaseerd is op het (bizarre) idee dat projecten die niet zijn geselecteerd, niet toegelaten 
zijn en dat de kosten ervan dus niet door de tarieven kunnen worden gedekt. Verder wijst Elia op de 
bepaling in de ontwerpbeslissing die stelt dat innovatieprojecten waarvoor de CREG een specifiek 
budget ex ante heeft goedgekeurd (beheersbaar omdat de stimulans enkel betrekking heeft op de 
exploitatiekosten) niet in aanmerking kunnen komen voor de innovatiestimulans.  

Het lijkt evident dat projecten die een specifiek budget krijgen in het kader van een beslissing over een 
tariefvoorstel geen extra stimulans nodig hebben om te worden uitgevoerd. 

De CREG stelt echter vast dat die bepaling momenteel niet wordt toegepast en tot misverstanden kan 
leiden.  

Daarom schrapt de CREG de bepaling uit hoofdstuk 5. 

Wat betreft de financiering van haar activiteiten, ongeacht of ze al dan niet in aanmerking komen voor 
de innovatiestimulans, is het duidelijk dat Elia die activiteiten uitvoert in het kader van haar 
goedgekeurde budgetten, rekening houdend met hun impact op de kostenbeheersingsstimulans en 
met inachtneming van de redelijkheidscriteria van de tariefmethodologie. 

 

3 Zie hoofdstuk 4 voor gedetailleerde toelichting bij de doelstellingen van de stimulans. 
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3.3.2.3 TEGENSPRAAK EN INCONSISTENTIES BIJ DE TOEPASSING VAN DE CRITERIA 

Elia is van mening dat de toepassing van de criteria met betrekking tot enerzijds de onzekerheid over 
de uitvoering van de projecten en in het bijzonder over de toegevoegde waarde voor de consument 
en anderzijds de beschrijving van de baten, de planningen en de budgetten, tegenstrijdig is. Volgens 
Elia kan een project niet tegelijk onzeker zijn en gedetailleerde informatie omvatten over de verwachte 
baten, planningen en budgetten.  

Volgens de CREG moeten de beslissing om een innovatieproject op te starten en de uitvoering ervan 
gebaseerd zijn op een analyse van het op te lossen probleem, de formulering van een oplossingsidee 
en de raming van de verwachte baten. Op basis van deze elementen moet een haalbaarheidsanalyse 
worden uitgevoerd die moet leiden tot een uitvoeringsplanning en een budget. De onzekerheid van 
die elementen belet niet dat er op een bepaald moment een raming van wordt gemaakt. In principe 
moet de beslissing om het project op een bepaald moment te lanceren overigens op basis van die 
elementen worden genomen. Zoals bepaald in de tariefmethodologie kunnen die ramingen echter 
jaarlijks worden herzien in het kader van een nieuwe versie van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan. 

Het is dus niet tegenstrijdig om Elia te vragen het sterk onzekere karakter van een project aan te tonen 
en tegelijkertijd (een raming van) de baten, de planningen en de budgetten duidelijk te beschrijven. 

Hoewel de CREG het niet eens is met het standpunt van Elia dat deze criteria tegenstrijdig zijn, heeft 
de Commissie, tot besluit, toch oor naar de vragen van Elia en past ze de individuele evaluaties van de 
in het plan opgenomen projecten aan om de criteria die worden gehanteerd om de niet-selectie van 
de betrokken projecten te rechtvaardigen, zoveel mogelijk te verduidelijken. 

3.3.2.4 TOEPASSELIJKE BUDGETTEN EN BEDRAGEN VAN DE STIMULANS 

Elia verklaart dat ze de berekeningen niet begrijpt die de CREG hanteert om de budgetten van de voor 
de stimulans geselecteerde projecten of delen van projecten te bepalen. 

Elia merkt terecht op dat de CREG zich baseerde op de budgetten die werden ingediend in de versie 
van het plan van 1 juli 2019 en niet op die van de versie van 27 september 2019. Elia wijst erop dat de 
budgetten van beide versies niet op dezelfde wijze zijn gestructureerd en dat de bedragen niet "regel 
per regel" overeenstemmen. Elia vraagt dat de berekeningen die hebben geleid tot de budgetten die 
in de beslissing zijn opgenomen, voor elk project duidelijk worden gepresenteerd. 

Ook stelt Elia vast dat het bereikbare maximale bedrag van de stimulans op basis van het totale budget 
(932.494 €) lager is dan het theoretische maximale bedrag van de stimulans, namelijk 3,7 miljoen €. 
[VERTROUWELIJK] 

Tot slot vraagt Elia formeel dat de CREG haar beslissing zou herzien na overleg met Elia over de 
selectiecriteria en de inhoud van het plan.  

De vaststelling van een budget per project is van essentieel belang met het oog op de toepassing van 
de stimulans, daar deze laatste beperkt is tot 150 % van de budgetten. Zoals vermeld in de 
ontwerpbeslissing en in deze beslissing heeft Elia, ondanks de herhaalde verzoeken van de CREG4, 
echter geen gedetailleerd budget voor elk project ingediend. Integendeel, in de versie van 
27 september heeft Elia enkel budgetten per cluster van projecten en niet per project ingediend, zoals 
in de versie van 1 juli.  

 

4 Meer bepaald in artikel 26 van de tariefmethodologie; in de paragrafen 3.3.2.5 en 4.3.2 van de beslissing (B)658E/55; in de 
e-mails van 19 juni en 20 augustus en op de verschillende werkvergaderingen. 



 

Niet-vertrouwelijke versie  12/62 

Daar de CREG slechts bepaalde projecten of delen van projecten kan selecteren, moest er op basis van 
de informatie in haar bezit een raming van de jaarlijkse budgetten worden gemaakt. Zoals besproken 
op de werkvergadering van 19 november verwachtte de CREG dat Elia in het kader van de openbare 
raadpleging geactualiseerde jaarlijkse budgetten per project zou indienen, maar dat gebeurde 
uiteindelijk niet. De CREG nodigt Elia dan ook uit om die jaarlijkse budgetten per project op te nemen 
in de volgende versie van haar onderzoeks- en ontwikkelingsplan. 

Met het oog op volledige transparantie en voor zover nodig worden de bewuste berekeningen in 
hoofdstuk 6 van deze beslissing nader toegelicht. De CREG heeft echter begrip voor de bezorgdheid 
van Elia betreffende de gedeeltelijke selectie van bepaalde projecten en past haar beslissing aan om 
meer samenhang in de geselecteerde modules te garanderen.  

Wat betreft het maximale potentieel dat Elia kan bereiken, is de CREG van mening dat dit voortvloeit 
uit het gebrek aan ambitie van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan en het gebrek aan informatie om 
de selectie van bepaalde projecten mogelijk te maken. Zoals de CREG in haar beslissing (B)658E/55 
heeft aangegeven, is de kwalitatieve uitvoering van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan de basis 
waarop een belangrijk deel van de stimulans is gebaseerd.  

[VERTROUWELIJK] 

Met betrekking tot het verzoek om bijkomende besprekingen en toelichtingen voorafgaand aan de 
beslissing, wijst de CREG erop dat dergelijke besprekingen reeds sinds midden juni hebben 
plaatsgevonden en dat de beslissing moet worden genomen vóór het einde van het jaar waarin het 
voorstel van plan ter goedkeuring aan de CREG wordt voorgelegd. 

3.3.3 OPMERKINGEN VAN ELIA OVER SPECIFIEKE PROJECTEN 

De analyse en reactie van de CREG op de opmerkingen van Elia over specifieke projecten worden in 
hoofdstuk 6 behandeld als onderdeel van de evaluatie van deze projecten. 
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4 INNOVATIESTIMULANS 

De stimulans bedoeld in artikel 26 van de tariefmethodologie van de CREG voor de periode 2020-2023 
heeft tot doel een ambitieus innovatiebeleid bij de TNB te bevorderen ten voordele van de 
netgebruikers. Het eerste deel van de stimulans kent aan de TNB een deel van de ontvangen 
kapitaalsubsidies toe voor innoverende projecten. Het tweede deel, dat het voorwerp is van deze 
beslissing, kent aan de TNB een deel van de operationele kosten toe die werden gemaakt in het kader 
van de in een onderzoeks- en ontwikkelingsplan beschreven innoverende projecten. 

De huidige uitdagingen voor de TNB's vereisen enerzijds een herziening van de processen voor het 
beheer van de steeds complexere elektriciteitsstromen en anderzijds de opsporing van praktijken en 
technologieën die het mogelijk maken om hun efficiëntie te verbeteren (nadruk op de kosten) en/of 
hun dienstverlening (nadruk op de kwaliteit). De toename van de elektriciteitsstromen, die zowel het 
gevolg is van de ontwikkeling van de intermitterende productie als van de elektrificatie van de 
samenleving, zet het elektriciteitssysteem onder druk. Om die druk binnen de perken te houden, zijn 
er verschillende oplossingen beschikbaar voor de netbeheerders. Eén oplossing zou zijn om meer 
netwerkinfrastructuur te bouwen (CAPEX-oplossing). Een dergelijke oplossing moet echter spaarzaam 
worden toegepast gezien haar inefficiëntie door onvolledig gebruik van de installaties en het hieruit 
volgende risico dat kan leiden tot “stranded asset”, gezien haar kapitaalintensiviteit en gelet op het 
verzet van de bewoners langsheen de tracés. Een ander type oplossing is een efficiënter gebruik van 
de bestaande infrastructuur (OPEX-oplossing). Dit streven naar efficiëntie wordt uiteraard via een 
proactief innovatiebeleid in de praktijk omgezet. 

De term innovatie heeft een niet altijd duidelijke betekenis die vaak verschilt tussen activiteitssectoren 
onderling of, binnen eenzelfde sector, tussen regio's en landen5. De elektriciteitswet geeft geen 
precieze definitie en legt geen tariefmethodologie vast, maar maakt enkel een onderscheid tussen 
"innovatiegerichte activiteiten" en "activiteiten op gebied van onderzoek en ontwikkeling". Via de 
algemene term "innovatie" beoogt de tariefmethodologie enerzijds de integratie van technologieën of 
praktijken die nieuw zijn voor de TNB, ook al zijn die standaard voor andere TNB's: de installatie van 
onderzeese kabels is bijvoorbeeld "business as usual" voor de Griekse TNB maar is relatief nieuw voor 
Elia. Anderzijds worden activiteiten beoogd waarvoor, uitgaande van een vastgestelde behoefte, 
technologieën of praktijken worden gezocht (en soms ontwikkeld) die aan die behoefte voldoen. 

Het doel van de stimulans is dus om de TNB te stimuleren om te innoveren teneinde efficiënter te zijn 
en nieuwe en toekomstige uitdagingen aan te gaan, tegen een lagere kost en ten voordele van de 
gebruikers. 

Er zijn echter twee belangrijke knelpunten voor de uitvoering van een ambitieus innovatiebeleid: 

- De voorkeur van de TNB’s voor CAPEX-oplossingen. De TNB kan geneigd zijn om de 
voorkeur te geven aan kapitaalintensieve oplossingen die, ondanks de extra kosten in 
vergelijking met een OPEX-oplossing, de waarde van de gereguleerde activa (“Regulated 
Asset Base” of “RAB”), waarop het rendementspercentage wordt toegepast dat 
grotendeels zijn gereguleerde winst bepaalt, zal verhogen. 

- Het verschil tussen de duur van de regulatoire periode (4 jaar) en die van 
innovatieprojecten, dit is de tijd tussen het aangaan van de (zekere) kosten en het 
profiteren van de (onzekere) voordelen. Dit kan de TNB ervan weerhouden om 

 

5 Zie in dat verband het verslag van de Europese Commissie van maart 2019 met als titel: "Do current regulatory frameworks 
in the EU support innovation and security of supply in electricity and gas infrastructure?" 
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innoverende projecten op lange termijn uit te voeren, waarbij hij zich beperkt tot relatief 
minder ambitieuze projecten met meer voorspelbare voordelen. 

Daarom is het belangrijk, zeker omdat we willen dat de TNB een ambitieus innovatiebeleid invoert, om 
het gepercipieerde risico ten aanzien van de potentiële voordelen van innoverende projecten te 
verminderen. Het doel van deze stimulans is dus om de risico's die de TNB neemt bij het opstarten van 
innoverende projecten waarvan de verwachte resultaten positief zijn vanuit het standpunt van de 
gebruikers, maar tegelijk (erg) onzeker zijn, te spreiden over de TNB en de netgebruikers. Deze 
stimulans moet resulteren in de opstart van nieuwe innoverende projecten in het kader van het 
innovatiebeleid, dat nog ambitieuzer is dan vroeger. 

De tariefmethodologie bevatte al verscheidene regulatoire periodes een stimulans om "de kosten te 
beheersen". Deze stimulans is uitsluitend gericht op de zogenaamde "beheersbare" operationele 
kosten, dit zijn de kosten waarop de TNB een directe greep heeft.  Het streven naar efficiëntie in het 
kader van deze stimulans stimuleert de TNB uiteraard om te innoveren en zo zijn operationele kosten 
te drukken. Het positieve of negatieve verschil tussen het budget en de realiteit wordt gelijk verdeeld 
over de TNB en de netgebruikers. Het mechanisme van deze kostenbeheersingsstimulans, in 
combinatie met de voorkeur voor CAPEX-oplossingen, stimuleert de TNB echter niet om operationele 
kosten te maken voor veelbelovende projecten waarvan de voordelen te onzeker zijn of over een te 
lange termijn worden verwacht. Het tweede deel van de innovatiestimulans pakt dit probleem aan 
door dit soort projecten te ondersteunen. 

De stimulans is gekoppeld aan een "onderzoeks- en ontwikkelingsplan" dat vooraf door de CREG moet 
worden goedgekeurd. Het plan omvat alle projecten die de TNB als innoverend beschouwt en die 
volgens hem binnen het toepassingsgebied van de stimulans vallen voor de regulatoire periode. Dat 
plan kan ieder jaar worden aangepast. Het is dus de TNB die de exclusieve bevoegdheid heeft om 
innoverende projecten voor te stellen en dus het innovatiebeleid te bepalen. Het is dus niet zo dat de 
CREG de innovatiegerichte activiteiten die moeten worden ondernomen, oplegt. De CREG bepaalt 
alleen het toepassingsgebied van de stimulans door de mogelijke thema's te beperken en door 
projecten te stimuleren die echt steun nodig hebben in het kader van de stimulans. De selectiecriteria 
worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. 

Via de goedkeuring, na openbare raadpleging, van het "onderzoeks- en ontwikkelingsplan", en dus van 
de projecten die het voorwerp zullen uitmaken van de stimulans, moet de TNB niet alleen een 
ambitieus innovatiebeleid uittekenen, maar dit beleid ook communiceren om zo de reglementaire 
controle ten behoeve van de netgebruikers te versterken. 

Het R&D-plan bevat alleen jaarlijkse budgetten. Overeenkomstig beslissing (B)658E/55 betreffende de 
modaliteiten van de stimulansen zullen de werkelijke kosten van de projecten door de TNB worden 
beschreven en gerapporteerd als onderdeel van het ex post saldiverslag. De stimulans (25 % of 50 % 
van de tijdens het voorgaande jaar werkelijk gemaakte kosten) zal worden bepaald in het kader van 
de beslissing over de saldi. De werkelijke kosten van het jaar die in aanmerking worden genomen, 
mogen het budget van het R&D-plan met niet meer dan 50 % overschrijden, overeenkomstig beslissing 
(B)658E/55. 
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5 EVALUATIEMETHODE 

Zoals hierboven vermeld heeft de stimulans tot doel Elia aan te sporen om innovatieve projecten op 
te starten en af te werken : 

1) die echt innovatief zijn, met andere woorden nieuwe kennis of expertise bijbrengen 
binnen Elia of nieuwe tools toepast; 

2) waarbij de haalbaarheid en/of het belang van het resultaat te onzeker is; 

3) die toegevoegde waarde creëren voor de eindconsument; 

4) die voldoende beschreven zijn, met name wat betreft de verwachte voordelen, de 

planning en het budget. 

De CREG baseert zich bij de evaluatie van elk project op deze criteria.  

De eerste twee criteria verwijzen naar de belangrijkste doelstellingen van de stimulans:  

- Elia ertoe bewegen nieuwe innovatieve projecten te lanceren in het kader van het 
ambitieuze innovatiebeleid; 

- De TNB ertoe bewegen innovatieve activiteiten uit te voeren, ondanks het waargenomen 
risico in verband met de kostenbeheersingsstimulans. 

Die doelstellingen zijn al opgenomen in de eerdere stukken die de CREG beschikbaar heeft gemaakt 
voor openbare raadpleging, zoals de tariefmethodologie6 en de beslissing (B)658E/55 over de 
praktische nadere regels van de stimulansen7. 

Het derde en het vierde criterium zijn noodzakelijk om de redelijkheid van de projecten en de begrote 
kosten te waarborgen. Het zou immers onmogelijk zijn het onderzoek- en ontwikkelingsplan goed te 
keuren zonder een evaluatie van dat plan in het licht van de redelijkheidscriteria. Die criteria zijn van 
toepassing op alle kosten van de netbeheerder, met inbegrip van de kosten die onder een stimulans 
vallen. De CREG verzekert echter dat er uiteraard geen sprake is van het gebruik van die twee criteria 
om te beslissen of het al dan niet opportuun is een bepaald project uit te voeren. 

Het derde criterium verwijst rechtstreeks naar het derde redelijkheidscriterium in de 
tariefmethodologie, namelijk het criterium met betrekking tot [de conformiteit met] het algemeen 
belang. Bovendien voerden zowel artikel 26 van de tariefmethodologie, dat verwijst naar "een 
beschrijving van de verwachte baten", en het raadplegingsverslag van die methodologie ("de projecten 
moeten […] waarde creëren voor de collectiviteit"), als de beslissing (B)658E/55 ("het plan omvat een 
beschrijving van de verwachte voordelen") dit criterium reeds in dat betrekking heeft op de 
toegevoegde waarde van de projecten vanuit de invalshoek van de consumenten. 

Het vierde criterium verwijst duidelijk naar het tweede redelijkheidscriterium van de 
tariefmethodologie, dat een voldoende onderbouwing van de kosten en, bij uitbreiding, van de 

 

6 Zie meer bepaald het commentaar op artikel 26, pagina 22: "er werd een specifieke stimulans gecreëerd om Elia ertoe te 

bewegen innoverende projecten uit te voeren"; "Op deze manier wordt de netbeheerder ertoe bewogen deze onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten te ondernemen in weerwil van het feit dat sommige ervan het voorwerp zouden kunnen zijn van 
besparingen in het kader van de stimulans ter beheersing van de beheersbare kosten."  
7 Zie meer bepaald de definitie van "innovatieactiviteit" op pagina 49: "Activiteit die voor Elia nieuwe kennis en tools aanlevert 
waarvan de (toekomstige) toepassingen gekoppeld zijn aan een of meerdere 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." (wij onderstrepen in het 
kader van de huidige beslissing). 
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budgetten vereist. Dit criterium wordt meermaals nader toegelicht in de specifieke context van de 
innovatiestimulans in de tariefmethodologie en in de beslissing (B)658E/55. 

Ter ondersteuning van deze objectieve beoordeling wordt gesteund op de algemene principes van een 
projectevaluatie. Bij een algemene projectevaluatie zijn de volgende elementen van belang : 

- de beschrijving van het probleem waarvoor een oplossing wordt uitwerkt, het belang van 
het probleem voor Elia en/of andere relevante stakeholders en hoe het aanpakken van 
dit probleem binnen de onderzoeksprogramma’s van Elia past (criteria 3); 

- een beschrijving van de reeds opgebouwde expertise, hetzij binnen Elia door een 
beschrijving van gelijkaardige projecten of eerder uitgevoerde projecten, hetzij buiten Elia 
door een studie van beschikbare relevante informatie (criteria 1); 

- in geval van exploratie van een probleem, een beschrijving van het idee waarvan de 
technische en economische haalbaarheid geanalyseerd wordt en het geschatte potentieel 
van het idee, inclusief een argumentatie waarom dit idee verder onderzocht wordt ten 
opzichte van andere mogelijke ideeën. In geval van exploratie van een idee, de oplossing 
die geïmplementeerd wordt, de verwachte winst na implementatie van de oplossing en 
een beschrijving van de risico’s of opportuniteiten die gepaard gaan met de 
implementatie. Ook belangrijk is de beschrijving van welke problemen niet opgelost 
worden of in welke mate het probleem opgelost wordt. Deze beschrijving heeft als doel 
om een verschil in verwachtingen te vermijden over wanneer het project als geslaagd kan 
worden aanzien (criteria 2 & 3); 

- de uitwerking van het idee of de oplossing. Indien de uitwerking van een oplossing de 
opeenvolging van meerdere werkpakketten omvat, een beschrijving van de 
onderliggende problemen die deze werkpakketten beantwoorden en hoe elk werkpakket 
bijdraagt aan een succesvolle uitvoering van het project, inclusief meetbare doelen voor 
zover toepasselijk (criteria 4); 

- een beschrijving van de tijdlijn en de verwachte mijlpalen in de tijd, inclusief 
feedbackmomenten naar belanghebbenden (criteria 4); 

- de kost van het project en, indien toepasbaar, elk werkpakket binnen het project 
(criteria 3 & 4).  

- een beschrijving van de projectrisico’s en een schatting van de kosten bij een 
materialisatie van deze risico’s om hun impact aan te tonen (criteria 2);  

- het team dat het project zal uitvoeren, hun bijdrage aan de werkpakketten, en een 
beschrijving van de relevante expertise (criteria 2); 

- een beschrijving wanneer het project als succesvol kan worden bestempeld. Deze 
beschrijving gebeurt aan de hand van meetbare en realistische maar ambitieuze 
indicatoren (criteria 3). 

Idealiter bevat elk project de bovenstaande informatie maar niet alle elementen zijn mogelijks relevant 
bij elk projectvoorstel. Niettemin is een minimale maar duidelijke en allesomvattende beschrijving van 
de relevante bovenstaande elementen noodzakelijk zodat de CREG de stimulans accuraat kan 
toekennen in functie van de noden van Elia en haar belanghebbenden en zodat een verschil in 
interpretatie over het doel, de perimeter en het effect van het project vermeden wordt. Een volledige 
beschrijving is eveneens belangrijk voor de uiteindelijke toekenning van de stimulans. Als het 
ontwikkelingsplan meer bepaald onvoldoende mijlpalen en budgetten bevat, is het niet mogelijk om 
de beslissing om de stimulans achteraf toe te kennen, te verantwoorden.  
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Een project dat niet voldoende duidelijkheid schetst over de (potentiële of verwachte) impact voor de 
eindgebruiker, de perimeter van de oplossing, de risico’s en de succescriteria van het project die 
voldoende accuraat moeten worden bepaald, wordt ook geweigerd door de CREG. Deze aanpak heeft 
als doel een even kwaliteitsvol projectbeheer en -opvolging als die voor wetenschappelijke projecten 
te garanderen aan eindgebruikers, wiens steun gevraagd wordt voor de uitvoering ervan. Een 
weigering van een project binnen het kader van deze stimulans duidt daarom niet noodzakelijk op een 
beoordeling van de CREG dat het project niet onder “innovatie” valt, maar op de beoordeling dat het 
projectbeschrijving onvoldoende kwalitatief uitgewerkt is.   

Als wijze van voorbeeld van een weliswaar minimale maar relatief allesomvattende en duidelijke 
probleembeschrijving en daaruit volgende doelbeschrijving, wordt verwezen naar het tweede 
werkpakket van project 18 in het ingediende document van Elia, beschreven in de derde paragraaf van 
ondertitel “Objectief” op pagina’s 158 en 159. Dit tweede werkpakket viseert de ontwikkeling van een 
hulpmiddel om switching notes te creëren. Alhoewel deze paragraaf nog steeds voor verbetering 
vatbaar is, bevat ze: 

i. een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van de probleemstelling; 

ii. haar impact op de dispatcher; 

iii. een voorgestelde oplossing; 

iv. de potentiële impact van het automatisch genereren van de switching notes; 

v. een beschrijving van de mate waarin de oplossing  het probleem oplost; en  

vi. een meetbaar doel wanneer het project als succesvol beschouwd kan worden.  

Niettemin ontbreken informatie over bijvoorbeeld het belang van switching notes, de tijd of kost 
gerelateerd aan de opmaak van een switching note, wat aanzien wordt als een “standaard” switching 
note, hun aandeel in het totaal aantal switching notes, enzovoort.  

Als wijze van voorbeeld voor een relatief allesomvattende en duidelijke projectbeschrijving en daaruit 
volgende opdeling in werkpakketten, taken en mijlpalen wordt verwezen naar het projectvoorstel 
“Developping an understanding of future grid dynamics”. Per werkpakket worden de objectieven 
opgelijst en de vragen die beantwoord worden. Elk werkpakket wordt opgedeeld in relevante delen 
en taken en per werkpakket wordt een tijdstabel voorgesteld. Per werkpakket worden ook de partners, 
net als literatuur die als basis dient voor dit projectvoorstel. Niettemin is deze informatie niet 
consistent aanwezig bij alle werkpakketten. Zo is het niet voor elk werkpakket even duidelijk welke 
taken door welke partners worden uitgevoerd, welke taken Elia uitvoert of in welke taken Elia de 
andere partners ondersteunt, en wanneer welke mijlpalen (met bijhorende projectresultaten) behaald 
zouden worden.  

Ten laatste, de innovatiestimulans mag niet overlappen met andere stimulansen die eveneens 
aanzetten tot innovatie.  
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6 EVALUATIE PER PROJECT 

6.1 SPACS 3-4 and OSMOSE 

6.1.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Dit project heeft als doel een substation uit te rusten met de communicatiestandaard IEC61850 en 
expertise met deze standaard op te bouwen. Deze standaard laat toe om gegevens te ontvangen van 
de meetsensoren en deze gegevens te verzenden naar een digitaal regelingssysteem die op zijn beurt 
beslissingen kan nemen, bijvoorbeeld het aansturen van stroomonderbrekers. SPACS 3 vervangt de 
koperen communicatiedraden die de beveiligingscel verbindt met het digitaal regelingssysteem. 
SPACS 4 test de uitwisseling van informatie tussen beveiligingscellen en het primaire aansluitingsveld 
van het substation met als doel relais automatisch aan te sturen en het aantal on-site tests te 
reduceren. 

Het project wordt verwacht het aantal onbeschikbaarheden van het substation (en bijhorende 
snijdingen) te reduceren, de kost van schakelkasten geconnecteerd aan het net te verminderen 
waardoor deze sneller vervangen kunnen worden, en om minimaal de huidige performantie te 
garanderen in de toekomst. SPACS 3 alleen al zou de CAPEX-kosten met 10 % verminderen. 

SPACS 3 is momenteel in ontwikkeling met een voorziene uitrol vanaf 2020. SPACS 4 is nog niet 
gedefinieerd. 

6.1.2 EVALUATIE 

6.1.2.1 CRITERIUM 1 

Een beperkt aantal pilootprojecten is opgestart of zal opgestart worden om praktische ervaring op te 
doen met de IEC61850-standaard, onder andere in Frankrijk8, Noorwegen9 en Schotland10. Het project 
beschrijft geen opgebouwde expertise binnen Elia noch binnen eerder uitgevoerde projecten. 
Meerdere belanghebbenden in de projecten OSMOSE en SPACS worden opgenoemd, net als hun 
bijdragen. De bijdrage van Elia en de verwachte kennisopbouw of opbouw van expertise als gevolg van 
deelname aan de projecten is niet beschreven. De toepassing van de IEC61850-standaard in een 
substation is relatief nieuw voor Elia.  

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het Osmose project 
binnen Elia. Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot de 
implementatie van de IEC61850-standaard bij andere transmissienetbeheerders of in andere sectoren 
die het innoverende karakter of de verwachte voordelen van het project kunnen onderbouwen. 

6.1.2.2 CRITERIUM 2 

Een beschrijving van de projectrisico’s die de onzekerheid omtrent de haalbaarheid of het belang van 
het resultaat van het einddoel van het project kadert ontbreekt. SPACS 3, althans de eerste taak 

 

8 Blocaux substation of R#Space 
9 Furuset 
10 RIIO T2 
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bestaande uit de technische haalbaarheid van de oplossing, geeft Elia een inzicht in het potentieel van 
de IEC61850-standaard op vlak van implementatie en operationele uitvoering, dankzij onder meer 
automatische aansturing van relais en het uitvoeren van tests zonder een aansluitingsveld af te 
schakelen. Niettemin lijkt deze technische haalbaarheid en het belang van het resultaat reeds bewezen 
in pilootprojecten die reeds uitgevoerd werden in het buitenland.  

6.1.2.3 CRITERIUM 3 

Met uitzondering van een opsomming van algemene voordelen die de IEC61850-standaard biedt ten 
opzichte van de verouderde koperen communicatiedraden, ontbreken toegepaste gebruikssituaties 
voor Belgische substations en hun potentiële impact. De eerste taak van SPACS 3 zal reeds enkele 
inzichten bieden welke gebruikssituaties van toepassing zouden kunnen zijn. Een beschrijving van de 
noden waarvoor een digitaal substation een oplossing biedt, hun belang, de mogelijkheden van de 
huidige versie van de IEC61850-standaard om de noden te dekken en de potentiële additionele noden 
die afgedekt kunnen worden door een latere versie van de IEC61850-standaard, laat de CREG toe om 
de baten die behaald kunnen worden door SPACS 4, als vervolg op SPACS 3, adequaat in te schatten. 

Daarnaast ontbreekt hoe het project bijdraagt aan het behalen van langetermijndoelstellingen. Het 
projectvoorstel kadert in het behalen van meer efficiëntie en het aanleveren van infrastructuur van de 
toekomst maar informatie, zoals gedetailleerde gebruikersscenario’s, ontbreken om de bijdrage aan 
deze doelen te evalueren.  

Ook ontbreekt een beschrijving van meetbare criteria wanneer het project als succesvol bestempeld 
kan worden en hoe deze baten toegevoegde waarde creëren voor de eindconsument. Er wordt enkel 
melding gemaakt van een CAPEX reductie van 10% voor SPACS 3. Het is onduidelijk welke CAPEX 
bedoeld wordt en hoeveel deze reductie bedraagt in absolute termen. Met betrekking tot SPACS 4 is 
het onduidelijk welke verwachte winsten behaald worden op vlak van kosten en beschikbaarheid van 
het systeem bij beëindiging van het project. 

6.1.2.4 CRITERIUM 4 

De werkpakketten worden beknopt beschreven.  

De tijdlijn is niet beschreven voor SPACS 3 en OSMOSE. Voor SPACS 4 is er een tijdlijn opgenomen in 
figuur 9, maar onduidelijk leesbaar en zonder aanduiding van verwachte mijlpalen. 

Een projectbudget ontbreekt. 

6.1.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Bestaande pilootprojecten hebben de haalbaarheid van de 
implementatie van een IEC61850-standaard in een substation reeds bewezen. Het opwaarderen van 
koperen draden met ethernet lijkt op zekere wijze de uitwisseling van gegevens en aansturing van de 
substation op afstand toelaten, mits de calibratie van communicatie-interfaces.  

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de baten naar die voor de eindconsument. De CAPEX-reductie in 
SPACS 3 wordt niet gekwantificeerd. SPACS 4 beschrijft de baten van toegenomen flexibiliteit en 
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systeembeschikbaarheid slechts in algemene termen. Gebruikersscenario’s ontbreken hoe de baten 
gerealiseerd zouden kunnen worden, net als een vertaling van deze baten naar toegevoegde waarde 
voor de eindconsument. 

Ondanks de onmogelijkheid van de CREG om op basis van dit projectvoorstel overtuigd te zijn dat het 
project binnen het kader van de stimulans valt, ziet de CREG de potentiële waarde in die een 
digitalisering van een substation met zich meebrengt. Meer bepaald de eerste taak van SPACS 3 draagt 
bij tot het verder uitdiepen van de potentiële baten voor de eindconsument. Deze taak valideert de 
IEC61850-standaard op technisch vlak en op operationeel vlak, zodat Elia een eerste expertise vergaart 
met deze standaard.  

De CREG steunt het totale project (SPAC 3 en 4) maar verwacht van Elia duidelijkere mijlpalen voor 
SPAC 4. Bijgevolg wordt in dit stadium enkel het budget van SPACS 3 goedgekeurd. SPACS 3 omvat 
[VERTROUWELIJK] FTEs van de in totaal [VERTROUWELIJK] FTEs toegewezen aan SPACS 3 en 4. Kosten 
per werkpakket/taak ontbreken in het huidige voorstel. Het origineel ingediende voorstel vermeldde 
een stimulans totaalbedrag van [VERTROUWELIJK] € voor SPACS 3 en 4. Dit bedrag komt overeen met 
een budget van [VERTROUWELIJK] € verdeeld over 2020 en 2021. Als gevolg, en door toepassing van 
het principe van proportionaliteit, leidt de CREG hieruit een budget af van [VERTROUWELIJK] € in 2020 
en [VERTROUWELIJK] € in 2021, mogelijks uitbreidbaar naar SPAC 4 op basis van de hierboven 
gevraagde informatie. 

6.2 The Asset Control Center 

6.2.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Op dit moment is de onderhoudsstrategie van Elia gedreven door tijd. Elia wenst haar strategie te laten 
leiden door gegevens betreffende de toestand van de activa in haar portfolio. Dit project heeft als doel 
een softwareplatform te ontwikkelen die gegevens van activa verzamelt, bewaart en gebruikt als input 
voor de berekening van een ‘gezondheidsindex’ of ‘equivalente leeftijd’ die beiden een indicatie geven 
hoeveel van de beschikbare levensduur van de activa reeds verbruikt werd. De index van de activa 
wordt bottom-up berekend op basis van indices van de componenten van de activa. De index van de 
activa geeft het risico weer van een ongeplande onbeschikbaarheid. Aangevuld met de impact van de 
onbeschikbaarheid laat deze index gerichter onderhoud toe wat leidt tot verminderingen in 
onderhoudskosten en in frequentie van (ongeplande) onbeschikbaarheden van activa. Het opent ook 
de mogelijkheid tot voorspellend onderhoud wat tot een efficiëntere inzet van de beschikbare 
onderhoudsmiddelen leidt. 

Elia heeft het concept van een gezondheidsindex of equivalente leeftijd reeds succesvol toegepast op 
enkele transformatoren, stroomonderbrekers, stroom- en spanningstransformatoren ≥ 70kV, 
ondergrondse en bovengrondse lijnen en gasgeïsoleerd schakelmateriaal. Binnen dit project voorziet 
ze de volgende activaklassen: luchtgeïsoleerd schakelmateriaal ≤ 70kV, substations, batterijen (48 en 
110 VDC), shunts, condensatorbanken, meetcellen, HVDC-lijnen, en materieel op laagspanning. Binnen 
het project voorziet ze ook de optimalisatie en verfijning van reeds geïmplementeerde indices, 
waaronder additionele informatie en de verfijning van bestaande algoritmes. 

Het project bestaat uit 2 werkpakketten, opgedeeld per verzameling van activaklassen. De eerste 
omvat gasgeïsoleerd schakelmateriaal, batterijen 48 en 110 VDC, shunts, dieselgeneratoren, point-on-
wave controllers, en de optimalisatie van luchtgeïsoleerd schakelmateriaal ≥ 70 kV en 
vermogentransformatoren. Dit werkpakket wordt afgerond eind juni 2020. Het tweede werkpakket 
omvat luchtgeïsoleerd schakelmateriaal ≤70 kV, substations, condensatorbanken, en HVDC-lijnen. 
Indien het AMEX-project positieve resultaten genereert, wordt de fase uitgebreid met meetcellen en 
materieel op laagspanning. 
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6.2.2 BEOORDELING 

6.2.2.1 CRITERIUM 1 

De berekening van een ‘gezondheidsindex’ of een ‘equivalente leeftijd’ is beperkt gedocumenteerd in 
de wetenschappelijke literatuur. De gevonden documentatie heeft daarenboven vooral betrekking op 
transformatoren. Elia beschrijft beknopt de ervaring die ze heeft opgebouwd in het reeds afgewerkt 
deel van het project aan de hand van figuur 11. Ook maakt ze melding dat er relatief weinig 
gelijkaardige projecten zijn in de elektriciteitssector. Ze vermeldt in haar antwoord op de openbare 
raadpleging zeer beknopt het gebruik van de gezondheidsindex in de petrochemiesector. Er is geen 
beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot de berekening van de 
gezondheidsindex in deze andere sectoren. 

6.2.2.2 CRITERIUM 2 

Een beschrijving van de projectrisico’s die de onzekerheid omtrent de haalbaarheid of het belang van 
het resultaat van het einddoel van het project kadert is niet duidelijk aanwezig.  

In haar reactie op de openbare raadpleging meldt Elia dat de gezondheidsindex niet altijd ingeschat 
kan worden voor alle activa in een bepaalde activaklasse. Het belang van het resultaat van het project 
is onzeker: aangezien er nog weinig expertise bestaat rond de toepassing van een ‘gezondheidsindex’ 
of ‘equivalente leeftijd’ op bepaalde activa is het onzeker of de berekening van deze index effectief tot 
baten leidt. Gelijkaardige projecten, zoals de toepassing ervan op vermogenstransformatoren leidden 
reeds tot een efficiënter activabeheer waardoor redelijkerwijs verwacht kan worden dat er ook 
potentiële winsten te behalen zijn bij andere activa. Niettemin ontbreekt een duidelijke beschrijving 
van de risico’s de onzekerheid in te schatten. 

Een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende 
oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling, ontbreekt. 

6.2.2.3 CRITERIUM 3 

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt, tenzij in algemene termen zoals een 
vermindering van onderhoudskosten. Een vertaling van de baten naar een toegevoegde waarde voor 
de eindconsument ontbreekt. Het projectvoorstel stelt expliciet dat de potentiële impact niet 
ingeschat kan worden. Meetbare criteria wanneer het project als succesvol beschouwd kan worden 
ontbreken.  

Er wordt niet vermeld welke Belgische activa van elke activaklasse uitgerust zullen worden met 
sensoren noch voor welke individuele activa een gezondheidsindex of equivalente leeftijd berekend 
wordt. Het voorstel vermeldt niet dat er per activaklasse een pilootproject, al dan niet een volledige 
roll-out, opgestart wordt. Een deel van het project omvat de verbetering van reeds uitgevoerde 
implementaties. Zoals eerder aangehaald ontbreekt een beschrijving van de reeds opgedane ervaring 
net als een beschrijving van de baten die deze verfijning zouden creëren voor de eindconsument. 

6.2.2.4 CRITERIUM 4 

De werkpakketten worden beknopt beschreven als implementatie van het project per activaklasse. 
Het is onduidelijk in welke mate de implementatie van het project bij elke activaklasse bijdraagt aan 
het objectief van de reductie van operationele kosten. Doelen per activaklasse ontbreken. 
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Een tijdlijn wordt slechts zeer beknopt beschreven. Verwachte mijlpalen, zoals de oplevering van de 
implementatie per activaklasse ontbreken. 

De kost van het project ontbreekt in het projectvoorstel.  

6.2.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Een evaluatie van de afwezigheid van gerealiseerde baten bij 
een bepaald type transformator wordt niet beschreven. Noch worden de projectrisico’s met 
betrekking tot de resterende activaklassen niet beschreven. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de reductie in onderhoudskosten ten gevolge van de overgang van een 
tijds- naar datagedreven onderhoudsstrategie naar toegevoegde waarde voor de eindconsument. 
Bijvoorbeeld, doordat een deel van het project reeds succesvol toegepast werd op andere 
activaklassen, kon een evaluatie van de gerealiseerde baten beschreven worden. Een beschrijving van 
de kosten gerelateerd aan een onverwachte onbeschikbaarheid geeft reeds een inzicht over het 
potentieel van de baten die gerealiseerd zouden kunnen worden. Als laatste voorbeeld geeft een 
sensitiviteitsanalyse van de baten in functie van de mogelijke eigenschappen van de oplossing een 
inzicht over hoe deze baten kunnen variëren. 

Ondanks de onmogelijkheid van de CREG om op basis van dit projectvoorstel overtuigd te zijn dat de 
het project binnen het kader van de stimulans valt, kan redelijkerwijs verwacht worden dat dit 
eventueel wel het geval kan zijn omdat onder andere de baten van een accuratere inschatting van de 
onbeschikbaarheden van activa in het net potentieel significant kunnen zijn en het belang van het 
resultaat op de resterende activa potentieel onzeker zou kunnen zijn.  

De CREG is van mening dat het eenmalig verlenen van de stimulans meer baten dan kosten kan 
opleveren. Als gevolg verleent de CREG aan Elia eenmalig het voordeel van de twijfel, en gaat ze er van 
uit dat het project wel aan de criteria van de stimulans zou voldaan hebben indien Elia deze 
kwaliteitsvol beschreven zou hebben. De CREG doet beroep op de cijfers verkregen bij het origineel 
voorstel. In dit voorstel wordt [VERTROUWELIJK]€ aan steun gevraagd in 2020 en [VERTROUWELIJK]€ 
in 2021. Deze bedragen komen overeen met een budget van [VERTROUWELIJK]€ in 2020 en 
[VERTROUWELIJK]€ in 2021. De CREG keurt deze budgetten dus goed. Aangezien de stimulans verleend 
wordt, verwacht de CREG dat de eindconsumenten voldoende geïnformeerd worden over de 
vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde 
van het project.   

6.3 OPTIFLEX 

6.3.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Elia voorziet een intensiever gebruik van haar net omwille van onder andere de activering van lokale 
(aan het distributienet geconnecteerde) productiefaciliteiten en de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen (verdubbeling van de in 2015 geïnstalleerde capaciteit in 2022). Ze verwacht dat dit 
intensiever gebruik van haar net zal leiden tot een verdubbeling van het aantal kritische 
onbeschikbaarheden tegen 2022. 
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Deze uitdaging wordt aangepakt door het gebruik van innovatieve oplossingen, waaronder artificiële 
intelligentie, om de planning en uitvoering van (onderhouds)werken op het net te optimaliseren. Alle 
tijdshorizonten voor onderhoudsplanning (dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks) als alle 
spanningsniveaus (van 30 kV tot 380 kV) liggen binnen de perimeter van dit project. Het doel is om het 
risico op (kritische) onbeschikbaarheden te verminderen voor Elia en belanghebbenden, via onder 
meer een efficiëntere planning van voorbereidende werken en een flexibelere planning van de werken 
zelf door taken op afstand uit te voeren of door taken toe te kennen.  

Het volume MWh met risico op onbeschikbaarheid en het volume van neerwaartse afregeling van 
hernieuwbare energiebronnen zijn de parameters die geminimaliseerd worden door uitvoering van dit 
project. Daarnaast verminderen de CAPEX kosten en kosten gerelateerd aan onderhoudswerken 
doordat ze efficiënter benut worden. Tot slot wordt de veiligheid van de uitvoering van 
onderhoudswerken verhoogd. 

Het project bestaat uit 5 werkpakketten die parallel lopen van 2019 tot en met 2024: het bepalen van 
de optimalisatiefunctie, het (her)definiëren van de organisatie van de plannen, uitbreiding van de 
optimalisatiefunctie met de werkvoorbereidingen, het analyseren van een methode voor de uitvoering 
van de plannen zodat enige flexibiliteit benut kan worden, en het implementeren van nieuwe tools en 
gegevens om de optimalisatie van de planning en de uitvoering van (onderhouds)werken te 
verbeteren. 

6.3.2 BEOORDELING 

6.3.2.1 CRITERIUM 1 

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het plannen en 
uitvoeren van onderhoudswerken binnen Elia. Een beschrijving van de reeds opgebouwde kennis over 
het ontwerp en de werking van de optimalisatiefunctie in de eerste paar kwartalen van 2019, 
ontbreekt. Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot de het 
plannen en uitvoeren van onderhoudswerken bij andere transmissienetbeheerders of in andere 
sectoren die het innoverende karakter of de verwachte voordelen van het project kunnen 
onderbouwen. 

6.3.2.2 CRITERIUM 2 

Een beschrijving van de projectrisico’s die de onzekerheid omtrent de haalbaarheid of het belang van 
het resultaat van het einddoel van het project kadert is niet duidelijk aanwezig. Een beschrijving van 
het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende oplossingen aanbiedt voor 
de beschreven probleemstelling, ontbreekt. 

6.3.2.3 CRITERIUM 3 

De CREG begrijpt de probleemstelling en het belang van het probleem. Het net wordt steeds intenser 
gebruikt waardoor een stijging van het aantal kritische onbeschikbaarheden redelijkerwijs verwacht 
kan worden. De toegevoegde waarde van het project bestaat eruit om een planning voor 
(onderhouds)werken op te stellen in functie van het risico op onbeschikbaarheden in het net ten 
gevolge van de (onderhouds)werken. De CREG is van mening dat het project bij kan dragen tot de 
oplossing van dit probleem.  
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Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt, tenzij in algemene termen zoals een 
verbeterd planningsproces en een toegenomen flexibiliteit van de werken. Een vertaling van de baten 
naar een toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt. Meetbare criteria wanneer het 
project als succesvol beschouwd kan worden ontbreken. De CREG gaat er immers van uit dat vandaag 
reeds Elia haar (onderhouds)werken inplant met een minimalisatie van de impact die deze werken 
hebben op het systeem indachtig. 

6.3.2.4 CRITERIUM 4 

De werkpakketten worden zeer bondig beschreven. De tijdlijn is beknopt aanwezig in figuur 14 zonder 
melding van mijlpalen of de samenhang tussen de werkpakketten. Het verwachte budget voor dit 
projectvoorstel en de werkpakketten ontbreekt. 

Op vlak van planning stelt de CREG zich ook de vraag waarom de ontwikkeling van de oplossing in het 
vijfde werkpakket verwacht wordt afgerond te zijn rond midden 2023 terwijl de probleemstelling laat 
uitschijnen dat reeds in 2022 een oplossing vereist is. Alhoewel de finale oplossing pas tegen 2025 
klaar kan zijn, kon de planning voorzien om een gedeeltelijke oplossing, niettemin met reeds 
voldoende impact om het probleem deels het hoofd te bieden, tegen 2022 klaar te hebben. 
Bijvoorbeeld, de planning kon ingezet hebben op de integratie van de eerste groep activaklassen 
binnen het Asset Control Center project in  de optimalisatiefunctie tegen 2022. In de loop van 2022 en 
de jaren erna had de planning kunnen voorzien om de oplossing verder te verfijnen of uit te breiden 
via een iteratieve verbeteringscycli. 

6.3.3 STIMULANS  

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Het is voor de CREG onduidelijk waarom het mogelijks 
onhaalbaar zou zijn om artificiële intelligentie de onderhoudsplanning te laten berekenen, of welke 
eigenschappen van het hulpmiddel op basis van artificiële intelligentie zou leiden tot een significante 
onzekerheid over de baten die uiteindelijk gerealiseerd zouden kunnen worden, in vergelijking met de 
potentieel mogelijke baten. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de algemene baten naar toegevoegde waarde voor de eindconsument. 
Bijvoorbeeld, de projectbeschrijving vermeldt niet wat de potentiële baten zijn voor de 
eindconsumenten. Conform criterium 2 is het altijd mogelijk dat die potentiële baten niet (volledig) 
gerealiseerd worden, maar zonder indicatie van de potentiële baten is het onmogelijk te evalueren of 
er een toegevoegde waarde gecreëerd wordt voor de eindconsument. 

Ondanks de onmogelijkheid van de CREG om op basis van dit projectvoorstel overtuigd te zijn dat het 
project binnen het kader van de stimulans valt, kan redelijkerwijs verwacht worden dat dit eventueel 
wel het geval kan zijn omdat onder andere de baten van een flexibelere inplanning van de 
onderhoudswerken van activa in het net potentieel significant kunnen zijn en het belang van het 
resultaat op de resterende activa potentieel onzeker zou kunnen zijn. 

De CREG is van mening dat het eenmalig verlenen van de stimulans meer baten dan kosten kan 
opleveren. Als gevolg verleent de CREG aan Elia eenmalig het voordeel van de twijfel, en gaat ze er van 
uit dat het project wel aan de criteria van de stimulans zou voldaan hebben indien Elia deze 
kwaliteitsvol beschreven zou hebben. De CREG doet beroep op de cijfers verkregen bij het origineel 
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voorstel. In dit voorstel wordt [VERTROUWELIJK]€ aan steun gevraagd in 2020 en [VERTROUWELIJK]€ 
in 2021, [VERTROUWELIJK]in 2022, en [VERTROUWELIJK]in 2023. Deze bedragen komen overeen met 
een budget van [VERTROUWELIJK]€ in 2020, [VERTROUWELIJK]€ in 2021, [VERTROUWELIJK]€ in 2022, 
en [VERTROUWELIJK]€ in 2023. De CREG keurt deze budgetten dus goed. Aangezien de stimulans 
verleend wordt, verwacht de CREG dat de eindconsumenten voldoende geïnformeerd worden over de 
vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde 
van het project.    

6.4 Risk-based decision for grid development 

6.4.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Elia voorziet een intensiever gebruik van haar net omwille van onder andere de activering van lokale 
(aan het distributienet geconnecteerde) productiefaciliteiten, de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, een hoger aandeel van energie-uitwisselingen met het buitenland en de elektrificatie 
van energieconsumptie. 

Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden moet Elia haar beslissingsprocessen veranderen, van 
een impliciete kwalitatieve risicoanalyse naar een expliciet kwantitatief risicobeheer.  Het doel van dit 
project is om het risicobeheer op het niveau van de onderneming af te stemmen met dat van de 
afdeling die instaat voor de exploitatie van het net, en meer bepaald de beslissingen die genomen 
worden op vlak van netontwikkeling en activabeheer. Deze afstemming zal leiden tot consistenties 
tussen de praktijken voor planning en operationele praktijken. 

Het project bestaat uit drie werkpakketten. Het eerste werkpakket stemt het risicobeheer af op elk 
niveau en op basis van geïdentificeerde risico’s. Het tweede werkpakket omvat een consistente en 
risico-gebaseerde planning en uitbating van het net. Het derde werkpakket behandelt het beheer van 
het project en de coördinatie tussen belanghebbenden. 

6.4.2 BEOORDELING 

6.4.2.1 CRITERIUM 1 

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot de optimalisatie van 
beslissingsprocessen binnen Elia, noch van de ervaringen bij andere transmissienetbeheerders of 
andere sectoren die het innoverende karakter of de verwachte voordelen van het project kunnen 
onderbouwen.  

Het is voor de CREG op basis van de projectbeschrijving onduidelijk wat het innovatief karakter is. Het 
project viseert immers een gezamenlijk begrip van de noden van elk departement. De CREG gaat er 
van uit dat elk departement een goede kennis heeft van welke risico’s voor haar belangrijk zijn om te 
beheren. De afstemming van deze noden over verschillende departementen heen is niet innovatief 
noch heeft een onzekere uitkomst, maar is essentieel voor de goede werking van de onderneming. 

6.4.2.2 CRITERIUM 2 

Een beschrijving van de projectrisico’s die de onzekerheid omtrent de haalbaarheid of het belang van 
het resultaat van het einddoel van het project kadert is niet duidelijk aanwezig. Een beschrijving van 
het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende oplossingen aanbiedt voor 
de beschreven probleemstelling, ontbreekt. 
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6.4.2.3 CRITERIUM 3 

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt, tenzij in algemene termen zoals een 
verhoogde efficiëntie. Een vertaling van de baten naar een toegevoegde waarde voor de 
eindconsument ontbreekt. Meetbare criteria wanneer het project als succesvol beschouwd kan 
worden ontbreken.  

6.4.2.4 CRITERIUM 4 

De werkpakketten worden beschreven. Ook een beknopte tijdlijn is aanwezig, evenwel zonder melding 
van mijlpalen noch hoe elk werkpakket bijdraagt tot het realiseren van het projectdoel. 

Het projectbudget wordt niet vermeld. 

6.4.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Het project viseert immers een gezamenlijk begrip van de noden 
van elk departement binnen eenzelfde organisatie waardoor de CREG geen risico’s kan identificeren 
die onzekerheid kunnen genereren tenzij deze intern binnen de onderneming. Er zijn geen 
aanwijzingen waarom deze risico’s niet volledig afgedekt kunnen worden door de onderneming. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van deze baten naar toegevoegde waarde voor de eindconsument. Een 
interne afstemming van het risicobeheer van verschillende departementen net als de identificatie van 
de risico’s die elk departement belangrijk vindt en de stroomlijning van deze risico’s op niveau van de 
gehele onderneming, is daarenboven essentieel voor de goede werking van de onderneming en wordt 
redelijkerwijs reeds uitgevoerd door Elia. De vraag stelt zich waarom de invoering van een consistent 
beleid – op strategisch vlak, op vlak van activabeheer en op operationeel vlak – een stimulans vereist 
en niet als onderdeel van een normale werking van een onderneming verwacht kan worden. 

Omwille van deze en bovenstaande redenen wijst de CREG geen steun toe aan dit project. 

6.5 Use of VLOS drones for pylon inspection 

6.5.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Het gebruik van drones heeft als doel om veiligheidsrisico’s horende bij de inspectie van een 
hoogspanningsmast te elimineren. Het veiligheidsrisico dat vermeden wordt is het klimmen in de 
hoogspanningsmast van een expert en een mogelijke elektrocutie van de expert tijdens de 
inspectiewerkzaamheden. Een drone kan deze taak overnemen. Een andere voordeel is het reduceren 
van de tijd dat een inspectie inneemt en de tijd van onbeschikbaarheid van de lijn. Tot slot verbetert 
de kwaliteit van de inspectie waardoor nieuwe opvolgingsmethoden beschikbaar worden zoals onder 
meer het ontwikkelen van een ‘gezondheidsindex’ zoals vermeld in het project Asset Control Center. 
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Het project bestaat uit 6 werkpakketten: “work preparation MAC”, “audit of overhead lines”, “painting 
inspection”, “reduce helicopter patrol by aerial drone inspection”, “commissioning tower” en 
“photogrammetry data capture”. Het laatste werkpakket wordt verwacht in 2021 afgerond te worden. 

De structuur van het project en het projectteam wordt vermeld. 

6.5.2 BEOORDELING 

6.5.2.1 CRITERIUM 1 

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot de inspectiemethoden 
of de inzet en besturing van drones binnen Elia, noch van de ervaringen bij andere 
transmissienetbeheerders of andere sectoren die het innoverende karakter of de verwachte voordelen 
van het project kunnen onderbouwen. 

6.5.2.2 CRITERIUM 2 

Een beschrijving van de projectrisico’s die de onzekerheid omtrent de haalbaarheid of het belang van 
het resultaat van het einddoel van het project kadert is niet duidelijk aanwezig. Een beschrijving van 
het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende oplossingen aanbiedt voor 
de beschreven probleemstelling, ontbreekt. 

Het projectteam wordt beschreven in figuur 21 zonder vermelding van hun ervaringen of vaardigheden 
en hun bijdrage tot het beheer van de projectrisico’s. 

6.5.2.3 CRITERIUM 3 

Het gebruik van drones is een nieuw hulpmiddel wordt ingezet met als doel de veiligheid te verhogen, 
de kwaliteit van de inspectie te vergroten en operationele kosten te verminderen door het beperken 
van de onbeschikbaarheid van de activa die geïnspecteerd wordt of door het vermijden van 
helikoptervluchten. Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt, tenzij in deze algemene 
bewoordingen. Op vlak van kwaliteit wordt enkel verwezen naar verbeterd onderhoud; op vlak van 
efficiëntie wordt een eliminatie van het risico op foute handelingen vernoemd. 

Een vertaling van de baten naar een toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt. 
Meetbare criteria wanneer het project als succesvol beschouwd kan worden ontbreken.  

6.5.2.4 CRITERIUM 4 

De inhoud van werkpakketten wordt niet beschreven. De tijdlijn is beknopt neergeschreven zonder 
melding van mijlpalen of de samenhang tussen de werkpakketten. Het verwachte budget voor dit 
projectvoorstel en de werkpakketten ontbreekt. 

Door gebrek aan deze risicobeschrijving is het onduidelijk in hoeverre het gebruik van drones om 
kwalitatieve foto’s te nemen of videobeelden te maken onhaalbaar is en/of het belang van het 
resultaat onzeker. 
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6.5.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Het project viseert immers de inzet van drones om masten te 
inspecteren aan de hand van videobeelden. Het gebruik van drones om op afstand videobeelden te 
verzamelen is reeds bewezen. De onzekerheid waarbij een succesvolle inzet van drones om 
videobeelden te capteren binnen dit project niet het geval zou kunnen zijn is onvoldoende 
onderbouwd. Ook op vlak van veiligheid en efficiëntie is de onzekerheid onduidelijk. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van deze baten naar toegevoegde waarde voor de eindconsument. 
Ondanks de onmogelijkheid van de CREG om op basis van dit projectvoorstel overtuigd te zijn dat de 
het project toegevoegde waarde creëert voor de eindconsument, kan redelijkerwijs verwacht worden 
dat dit eventueel wel het geval kan zijn. Voor een projectvoorstel die zich in de pre-exploitatie-fase 
bevindt, is de CREG niettemin van mening dat duidelijk beschreven moet zijn in de projectbeschrijving 
dat het project aan dit criterium voldoet. 

Omwille van deze en bovenstaande redenen wijst de CREG geen steun toe aan dit project. 

6.6 Use of LIDAR pruning 

6.6.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Het doel van het project is de verlaging van de kost voor het snoeien van flora rond 
hoogspanningslijnen zonder de veilige uitbating van het net in gevaar te brengen. Als oplossing om dit 
doel te bekomen stelt Elia voor om een dienst aan te kopen die accuraat de uitbreiding van flora rond 
hoogspanningslijnen meet via LIDAR technologie en, optioneel, luchtbeelden. Op basis van deze 
meetgegevens ontwikkelt Elia een methode om snoeiwerken rond hoogspanningslijnen te prioriteren 
met een reductie van OPEX als gevolg. 

Het project voorziet in een eerste fase de toepassing van de technologie in de Noordoostelijke regio 
waarvan de OPEX [VERTROUWELIJK]€ per jaar bedraagt voor snoeiwerken. De voorziene reductie in 
OPEX wordt niet vermeld. 

Het project bestaat uit 6 werkpakketten waarvan enkel de hoofding vermeld wordt. Een beschrijving 
en tijdlijn ontbreken. 

6.6.2 BEOORDELING 

6.6.2.1 CRITERIUM 1 

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot de het gebruik van 
LIDAR technologie binnen Elia, noch van de ervaringen bij andere transmissienetbeheerders of andere 
sectoren die het innoverende karakter of de verwachte voordelen van het project kunnen 
onderbouwen. 
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6.6.2.2 CRITERIUM 2 

Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net als een beschrijving van het beheer van het risico 
waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende oplossingen aanbiedt voor de beschreven 
probleemstelling. 

6.6.2.3 CRITERIUM 3 

Het gebruik van LIDAR technologie voor de opvolging van de groei van flora rond hoogspanningslijnen 
gebruikt een nieuw hulpmiddel met als doel de kosten te reduceren en beschikbare middelen 
efficiënter in te zetten. De probleemstelling is omschreven.  

Het project bevat een inschatting van de verwachte baten via een tabel op pagina 61. Een verwachte 
OPEX-reductie van [VERTROUWELIJK]€ wordt voorzien in de jaren 2020 en 2022 en van 
[VERTROUWELIJK]€ voor de jaren 2021 en 2023. Deze verwachte baten worden weliswaar niet 
vertaald naar toegevoegde waarde voor de eindconsument.  

Er wordt niet omschreven wanneer het project als succesvol aanzien wordt.  

6.6.2.4 CRITERIUM 4 

De inhoud van werkpakketten wordt niet beschreven. De tijdlijn is niet aanwezig noch de mijlpalen of 
de samenhang tussen de werkpakketten. De tijdlijn kan verduidelijkt worden: het is onduidelijk 
waarom de inschatting van OPEX-reducties vanaf 2020 begint terwijl het project nog over de periode 
2020-2023 verder loopt. 

Het verwachte budget voor dit projectvoorstel en de werkpakketten ontbreekt. 

6.6.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Door het aangaan van een contract worden risico’s 
overgeheveld naar een externe dienstverlener wiens kerncompetentie bestaat uit het uitvoeren van 
detail- en accurate 3D opmetingen. Het gebruik van LIDAR om de groei van vegetatie in kaart te 
brengen heeft reeds in andere sectoren11 en bij andere transmissienetbeheerders tot een verhoogde 
veiligheid en vermindering van kosten geleid. De projectbeschrijving bevat geen verantwoording dat 
voldaan wordt dit criterium. 

Omwille van deze en bovenstaande redenen wijst de CREG geen steun toe aan dit project.. 

 

11 https://kapernikov.com/kapernikov-helps-infrabel-to-detect-vegetation-overgrowth-in-lidar-data/ 
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6.7 Internet of energy 

6.7.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Door de toename van hernieuwbare energiebronnen, decentrale productiefaciliteiten en de 
elektrificatie van energieconsumptie vergroot het aantal actoren wiens gegevens en flexibiliteit via 
energiediensten gevaloriseerd kunnen worden. Deze energiediensten bevinden zich nog in de 
conceptuele fase of worden getest in geïsoleerde gemeenschappen waardoor ze niet gemakkelijk op 
macroniveau kunnen worden uitgebreid. Momenteel zijn er ook geen stimulansen voor 
gedecentraliseerde actoren om deel te nemen aan de markt. Als gevolg verhindert de huidige situatie 
de ontwikkeling van diensten om de flexibiliteit bij onder andere consumenten te valoriseren. 

Als oplossing op dit probleem viseert dit project een coöperatief platform voor de interactie met 
marktdeelnemers, eindconsumenten, systeembeheerders en regulatoren, met als doel de 
ontwikkeling van nieuwe energiediensten. Deze aanpak vermijdt de trage en te graduele evolutie van 
diensten waarvan de schaalbaarheid twijfelachtig is omdat ze gebaseerd zijn op huidige markt- en 
operationele praktijken. Hieruit volgt de ontwikkeling van bedrijfsprocessen binnen de netbeheerders 
om deze diensten te ondersteunen wanneer hun waarde voor en aanvaarding door consumenten 
bewezen is. 

Momenteel zitten er twee use cases of subprojecten in de pijplijn, namelijk Flexity en Checkmyflex. 
Deze subprojecten behandelen respectievelijk de verrekening- en validatieprocessen voor kleine 
flexibele activa en de dynamische prijzen voor eindklanten. 

Ter ondersteuning van de verdere uitwerking van deze use cases hebben de systeembeheerders een 
prototype van een open communicatieplatform in reële tijd ontworpen, met als doel een veilige 
gegevensuitwisseling tussen consumenten, marktpartijen en systeembeheerders te garanderen. 

6.7.2 BEOORDELING 

6.7.2.1 CRITERIUM 1 

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot Internet of Energy 
binnen Elia, noch van de ervaringen bij andere transmissienetbeheerders of andere sectoren die het 
innoverende karakter of de verwachte voordelen van het project kunnen onderbouwen. 
Gebruikersscenario’s die ontwikkeld werden in 2019 worden niet besproken. 

6.7.2.2 CRITERIUM 2 

De projectrisico’s worden bondig besproken op pagina 10 van de reactie van Elia op de 
ontwerpbeslissing tijdens de openbare raadpleging. Beknopt wordt ook weergegeven hoe de risico’s 
beheerd worden, onder andere door lean project management, maar een beschrijving van het beheer 
van individuele risico’s ontbreekt. 

6.7.2.3 CRITERIUM 3 

De projectbeschrijving is onduidelijk waarom het overlegplatform binnen de perimeter van de 
stimulans valt en welke nieuwe hulpmiddelen of kennis gecreëerd worden binnen het project. Het 
overlegplatform zelf is voor de CREG geen nieuwe kennis of nieuw hulpmiddel. Het overlegplatform is 
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eerder een incubator voor innovatieve ideeën die eventueel voor deze stimulans in aanmerking 
zouden kunnen worden genomen.  

In haar reactie tijdens de openbare raadpleging verleent Elia meer informatie over de vooropgestelde 
oplossing. Deze bestaat uit 3 dimensies: technologisch, commercieel en regulatoir, en op vlak van 
softwareontwikkeling. Elia beschrijft verder de technologische dimensie die de implementatie van een 
platform viseert voor de uitwisseling van gegevens betreffende de energieconsumptie door 
eindgebruikers. 

De beschreven baten zijn het creëren van een gelijk speelveld voor de uitwisseling van gegevens. Door 
de ontwikkeling van het platform wordt een potentieel oligopolistische situatie vermeden waarbij 
slechts een klein aantal bedrijven soortgelijke initiatieven kan ondernemen. Daarnaast is er als 
voordeel dat netbeheerders toegang hebben tot een grotere hoeveelheid consumptiegegevens in 
reële tijd. 

Ook de toegevoegde waarde voor de eindconsument wordt beschreven als een mogelijkheid om zijn 
flexibiliteit te valoriseren. 

Het projectvoorstel is onduidelijk wanneer het project als succesvol aanzien wordt. 

6.7.2.4 CRITERIUM 4 

De planning via een tijdlijn is slechts beperkt beschreven in figuur 24 van het projectvoorstel.  

Het projectbudget wordt niet meegedeeld. 

6.7.3 STIMULANS 

Een intensievere samenwerking tussen verschillende actoren, gaande van eindconsumenten tot 
marktpartijen, systeembeheerders en regulatoren, met als doel het potentieel aan flexibiliteit te 
ontsluiten, wordt aangemoedigd door de CREG. Het overlegplatform beschreven in dit projectvoorstel 
draagt hiertoe bij door de brainstorming, het ontwerp, de ontwikkeling en implementatie van ideeën 
te faciliteren.  

Er zijn niettemin onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van deze baten naar toegevoegde waarde voor de eindconsument. De 
toegevoegde waarde in de vorm van een vermijding van een potentieel oligopolie is onvoldoende 
onderbouwd. Het marktsegment voor de creatie van zulk een platform bestaat immers nog niet door 
het ontbreken van de noodzakelijke precondities alvorens een eindconsument actief flexibiliteit kan 
aanbieden, waaronder maar niet beperkt tot activa die de consumptie van residentiële consumenten 
in reële tijd meet. Als gevolg is de argumentatie dat men een potentiële efficiënte concurrentie tussen 
marktactoren ontzegt waardoor men mogelijks de baten voor de eindconsument reduceert, 
gelijkwaardig.  

Omwille van deze en bovenstaande redenen wijst de CREG geen steun toe aan dit project. 
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6.8 Digital backbone 

6.8.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

De ontwikkeling van IT systemen evolueerde gradueel in de tijd als antwoord op diverse bedrijfsnoden 
die veranderden doorheen de jaren. Als gevolg zijn de gegevens binnen het IT systeem inconsistent, 
incompleet, irrelevant of in het algemeen, niet altijd betrouwbaar. 

Elia wil haar IT systeem moderniseren door een nieuw ecosysteem te implementeren waarbij 
datakwaliteit prioritair is. Dit systeem zou het gebruik van deze kwaliteitsvolle data mogelijk moeten 
maken doorheen de onderneming en zou voldoende schaalbaar zijn om de toevloed aan toekomstige 
nieuwe data aan te kunnen.  

Het project bestaat uit 7 werkpakketten. Het eerste werkpakket heeft als doel om de momenteel 
verschillende systemen met hun eigen gegevensstromen, die eventueel later nog samengevoegd 
moeten worden, te vervangen door een geïntegreerd systeem. Het tweede werkpakket heeft als doel 
alle gegenereerde data op te slaan op een plaats waar ze makkelijk toegankelijk zijn voor de gebruiker. 
Het werkpakket viseert daarenboven een reductie van de tijd tussen de nood aan gegevens en het 
moment wanneer de gegevens raadpleegbaar zijn. Het derde werkpakket heeft als doel de 
bevoorrading van historische gegevens vanuit de gegevensopslagplaats en die van recentere gegevens 
te faciliteren voor de gebruiker. Het vierde werkpakket viseert het gebruik van meta-data om de data 
te structureren. Het vijfde werkpakket standaardiseert de interface tussen Elia en de gebruiker. 
Gegevens gegenereerd door Elia en relevant voor de cliënt zal via een open-data API in real-time 
gedeeld worden. Het zesde werkpakket viseert een gelijkaardige standaardisatie van interface tussen 
Elia en externen voor grote volumes van historische gegevens. Het laatste werkpakket beoogt het 
opzetten van processen die aan elk departement van Elia toelaat om vanuit de gezamenlijke 
gegevensbank de gegevens op te vragen en weer te geven in een applicatie, naargelang haar eigen 
noden of behoeften. 

De eerste 2 werkpakketten werden opgestart in 2019. Het einde van het project wordt eind 2022 
verwacht.  

6.8.2 BEOORDELING 

6.8.2.1 CRITERIUM 1 

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot transformatie van IT 
infrastructuur binnen Elia, noch van de ervaringen bij andere transmissienetbeheerders of andere 
sectoren die het innoverende karakter of de verwachte voordelen van het project kunnen 
onderbouwen. 

6.8.2.2 CRITERIUM 2 

Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net als een beschrijving van het beheer van het risico 
waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende oplossingen aanbiedt voor de beschreven 
probleemstelling. 
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6.8.2.3 CRITERIUM 3 

Het project is noodzakelijk om de onderneming te digitaliseren en om betrouwbare, complete en 
accurate gegevens in reële tijd naar belanghebbenden te brengen. Het project is daarenboven een 
katalysator waarop andere innovatieve projecten kunnen bouwen. 

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt, tenzij in algemene termen zoals een 
verhoogde kwaliteit. Een vertaling van de baten naar een toegevoegde waarde voor de eindconsument 
ontbreekt. Meetbare criteria wanneer het project als succesvol beschouwd kan worden ontbreken.  

Er kan redelijkerwijs verondersteld worden dat dit project baten oplevert op korte en lange termijn.  

6.8.2.4 CRITERIUM 4 

De kost van dit project en haar werkpakketten wordt niet beschreven. De werkpakketten worden 
beschreven met vermelding van hoe ze bijdragen tot het bereiken van het projectresultaat.  De tijdlijn 
wordt beknopt weergegeven in figuur 28 zonder vermelding van mijlpalen. 

6.8.3 STIMULANS 

Het project is noodzakelijk om de onderneming te digitaliseren en om betrouwbare, complete en 
accurate gegevens in reële tijd naar belanghebbenden te brengen. Het project is daarenboven een 
katalysator waarop andere innovatieve projecten kunnen bouwen. De CREG moedigt deze projecten 
aan. 

Er zijn niettemin onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de baten naar die voor de eindconsument. De CREG heeft daarenboven 
reeds een stimulans toegewezen, ter waarde van 5.000.000 € per jaar over dezelfde periode als 
onderhavige stimulans, die Elia aanmoedigt om een datakwaliteit van minstens 99% te bekomen, 
gemeten op vlak van beschikbaarheid en accuraatheid. Het doel van die stimulans overlapt sterk met 
het doel dat het projectvoorstel wenst te behalen. Zoals vermeld in hoofdstuk 5 moet niettemin een 
dubbele stimulans voor hetzelfde project vermeden worden. 

Het projectvoorstel ontbreekt een duidelijke beschrijving van het verschil in doel of perimeter tussen 
de reeds toegewezen stimulans en dit projectvoorstel. Op basis van de informatie in het 
projectvoorstel lijken werkpakketten 1 tot en met 4 vooral bij te dragen tot het doel van verbetering 
van datakwaliteit terwijl werkpakketten 5 tot en met 7 bijdragen tot het doel van het efficiënt delen 
van gegevens. Werkpakketten 5 en 6 hebben als doel gegevens te delen met externen en werkpakket 
7 heeft als doel processen op te zetten om gegevens te delen binnen Elia.  

Elia heeft in haar reactie op de ontwerpbeslissing tijdens de openbare raadpleging geen nieuwe 
elementen naar voren gebracht die verklaren waarom dit projectvoorstel niet reeds onder de 
toegewezen stimulans van 5.000.000 € per jaar gerealiseerd zou worden. 

Om elk risico van dubbele stimulans te vermijden kan de CREG op basis van de voorhanden informatie 
enkel besluiten dat werkpakketten 5 tot en met 7 niet onder de reeds toegewezen stimulans vallen.  

Op basis van de opgeleverde  planning eindigt werkpakket 7 midden 2020, is werkpakket 5 gepland 
van midden 2020 tot midden 2021 en is werkpakket 6 gepland in 2022. Wegens het ontbreken van een 
kost per werkpakket, baseert de CREG zich op de gegevens verkregen in het origineel projectvoorstel 
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en het principe van proportionaliteit tussen werkpakketen. De CREG merkt weliswaar op dat de 
aanvraag voor steun niet overeenkomt met de voorgestelde planning, onder meer omdat het project 
volgens de planning afloopt eind 2022 maar er toch nog [VERTROUWELIJK]€ steun gevraagd wordt 
voor het project in 2023. Aangezien figuur 26 van het projectvoorstel het jaar 2022 ook als einde van 
het project aanduidt, gaat de CREG daarom uit, bij de bepaling van de steun, dat de aangevraagde 
steun in het origineel projectvoorstel verkeerdelijk 1 jaar in de tijd verschoven is. 

Als gevolg kan de CREG een budget van [VERTROUWELIJK]€ aanvaarden voor het project in het kader 
van het R&D-plan voor de periode 2020-2023, met [VERTROUWELIJK]€ in 2020, [VERTROUWELIJK]in 
2021, en [VERTROUWELIJK]€ in 2022. 

6.9 Digital solution 

6.9.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Het doel van dit project is om een oplossing te maken die dient als bron om alle informatie rond 
onderhoud van activa te raadplegen. Onder andere de informatie gegenereerd door het Asset Control 
Center project en het OPTIFLEX project zullen geraadpleegd kunnen worden. Deze oplossing zou 
gebruikt kunnen worden door de activabeheerder, maar ook door onderhoudsexperten die actief zijn 
in het werkveld, via mobiele toestellen. Het platform laat met andere woorden een directere en 
snellere communicatie toe tussen beide rollen binnen Elia. Eerdere ervaring met soortgelijk platform 
werd reeds opgedaan via de ontwikkeling van de mobiele eTripLog applicatie.  

Het project bestaat uit vier seriële werkpakketten die elk 1 jaar duren. Het eerste werkpakket werd in 
2019 uitgevoerd en bestond uit een call for tender. In 2020 start de implementatie van de applicatie 
met integratie in de systemen van Elia. De implementatie wordt vervolgd met een vervanging van de 
huidige applicaties van Elia. Tot slot neemt Elia het eigenaarschap van het platform over om zelf te 
configureren naargelang haar noden. 

6.9.2 BEOORDELING 

6.9.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beknopte beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot de 
ontwikkeling van onafhankelijke IT applicaties binnen Elia in figuur 30. Er is geen vermelding van 
ervaringen bij andere transmissienetbeheerders of andere sectoren die het innoverende karakter of 
de verwachte voordelen van het project kunnen onderbouwen. 

Informatie over de specificaties die de call for tender bevat worden niet vermeld. 

6.9.2.2 CRITERIUM 2 

Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net als een beschrijving van het beheer van het risico 
waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende oplossingen aanbiedt voor de beschreven 
probleemstelling.  

De onzekere onhaalbaarheid en/of het onzeker belang van het resultaat van de vervanging van 
meerdere oudere applicaties (of het platform of besturingssysteem om de applicaties te ontwikkelen) 
door minder nieuwere ten gevolge van technologische verbeteringen is onduidelijk.  
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De toewijzing van de implementatie van een nieuw platform aan een contractant ontheft Elia 
daarenboven van risico’s gerelateerd aan de implementatie.  

6.9.2.3 CRITERIUM 3 

Het project is een gevolg van het project Digital Backbone: het doel is om de huidige applicaties te 
vervangen door applicaties geïntegreerd in de nieuwe IT structuur.  

De baten van de vernieuwing van het platform kunnen moeilijk ingeschat worden. Een beschrijving 
hoe deze baten voor de interne werking van Elia leiden tot toegevoegde waarde voor de 
eindconsument ontbreekt.  Daarenboven ontbreken meetbare succescriteria voor dit project. 

6.9.2.4 CRITERIUM 4 

De werkpakketten zijn beknopt beschreven. De tijdlijn is onleesbaar geïllustreerd in figuur 31. Het is 
onduidelijk of mijlpalen gespecifieerd worden. 

De kost van het project ontbreekt in het projectvoorstel. 

6.9.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Het project viseert immers de creatie van een platform om de 
bestaande applicaties te vervangen en/of te verbeteren. Het is onduidelijk voor de CREG welke 
onzekerheid het creëren van applicaties omringt die de haalbaarheid en/of het belang van het 
resultaat sterk kunnen beïnvloeden. Daarenboven worden, door het aangaan van een contract, risico’s 
overgeheveld naar een externe dienstverlener wiens kerncompetentie bestaat uit het creëren van 
applicaties. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van deze baten naar toegevoegde waarde voor de eindconsument. Actueel 
gebruikt Elia immers reeds oudere maar soortgelijke applicaties. De baten die de verbetering van deze 
applicaties met zich meebrengt worden onvoldoende beschreven. 

Omwille van deze en bovenstaande redenen wijst de CREG geen steun toe aan dit project. 

6.10 Automation of voltage control 

6.10.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Spanningsregeling zal in de toekomst meer en meer uitdagend worden door de reductie van productie 
van grote eenheden ten gevolge van de integratie van hernieuwbare energiebronnen en de activering 
van lokale decentrale productiefaciliteiten, en de toename aan de nood voor spanningsregeling 
wegens de toename van ondergrondse hoogspanningskabels en de verhoging van uitwisselingen van 
actief vermogen in het net. 

Een mogelijke oplossing om het probleem het hoofd te bieden is om nieuwe vermogenselektronica te 
installeren. Deze oplossing is niettemin zeer duur. Daarom stelt dit project voor om de inzet van 
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bestaande activa die spanning mee kunnen regelen (bijvoorbeeld shunts en condensatorbanken) te 
optimaliseren. 

In een eerste fase viseert het project om een gedecentraliseerd algoritme te ontwikkelen die toelaat 
aan de activa om autonoom te beslissen zich aan of af te sluiten van het net met als doel de spanning 
te regelen zonder elkaar tegen te werken. Het doel is om te verifiëren of zo’n automatisch systeem in 
de praktijk functioneert. In een tweede fase wordt een algoritme ontwikkeld om de dispatcher te 
ondersteunen bij het nemen van beslissingen om de spanning zo optimaal mogelijk te regelen. 
Concreet zal het algoritme om het kwartier acties voorstellen rekening houdend met de impact van 
deze acties op de operationele veiligheid. Het doel is optimale spanningsregeling en het ontlasten van 
de dispatcher. 

De eerste fase, namelijk het opzetten van een pilootproject voor automatische spanningsregeling, 
bestaat uit 4 werkpakketten. De tweede fase heeft op moment van indienen geen werkpakketplanning 
omdat een pre-analyse betreffende de beschikbare oplossingen en hun potentiële impact nog lopende 
is. 

6.10.2 BEOORDELING 

6.10.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beknopte beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot de aanpak van 
spanningsproblemen bij andere transmissienetbeheerders, namelijk de installatie van elektronische 
activa zoals STATCOMs die miljoenen euro kunnen kosten. Er is geen beschrijving van de reeds 
opgebouwde expertise met betrekking tot het gebruik van shunts of condensatoren binnen Elia, noch 
van de ervaringen bij andere transmissienetbeheerders die het innoverende karakter of de verwachte 
voordelen van het project volledig kunnen onderbouwen. Toch mocht een rechtvaardiging van de 
proof of concept via een literatuurstudie deel uitmaken van het projectvoorstel. 

6.10.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. De CREG heeft ook enkele wetenschappelijke 
publicaties gevonden waarvan de autonome spanningsregeling onder laboratoriumcondities werd 
getest waardoor het opzetten van een proof of concept gerechtvaardigd is. De proof of concept laat 
toe om het potentieel van deze oplossing te testen en de verwachte impact te bepalen zodat 
geëvalueerd kan worden welk aandeel in verwachte reductie van spanningsregelingscapaciteit deze 
oplossing kan opvangen. Het belang van het resultaat is als gevolg onzeker. 

6.10.2.3 CRITERIUM 3 

Een inschatting van het potentieel van de baten, bijvoorbeeld in termen van uitgespaarde 
investeringen, ontbreekt. Een vertaling van de baten naar de toegevoegde waarde voor de 
eindconsument ontbreekt ook. Meetbare criteria wanneer het project als succesvol beschouwd kan 
worden, met oog op een volledige roll-out van de technologie, ontbreken. 

6.10.2.4 CRITERIUM 4 

De werkpakketten zijn beknopt beschreven. Een tijdlijn met mijlpalen is afwezig.  

De kost van het project ontbreekt in het projectvoorstel. 
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6.10.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de algemene baten naar toegevoegde waarde voor de eindconsument. 
Ondanks de onmogelijkheid van de CREG om op basis van dit projectvoorstel overtuigd te zijn dat de 
het project toegevoegde waarde creëert voor de eindconsument, kan redelijkerwijs verwacht worden 
dat dit eventueel wel het geval kan zijn. Dit project bevindt zich daarenboven in de ontdekkingsfase. 
Een verdere inschatting van de baten van is een onderdeel van de ontdekkingsfase. 

De CREG is van mening dat het eenmalig verlenen van de stimulans meer baten dan kosten kan 
opleveren. Als gevolg verleent de CREG aan Elia eenmalig het voordeel van de twijfel, en gaat ze er van 
uit dat het project wel aan de criteria van de stimulans zou voldaan hebben indien Elia deze 
kwaliteitsvol beschreven zou hebben. De CREG doet beroep op de cijfers verkregen bij het origineel 
voorstel. In dit voorstel werden jaarlijkse totaalbudgetten voor alle twaalf projecten die door de 
innovatieafdeling van Elia worden uitgevoerd, aan de CREG meegedeeld. 

Aangezien deze budgetten de enige bron van informatie aangaande de projecten van de afdeling 
innovatie van Elia zijn en vermits dit document tot doel heeft te beslissen over de budgetten die in 
aanmerking moeten worden genomen voor de stimulans, leidt de CREG daaruit voor elk project 
afzonderlijk een forfaitair budget af dat gelijk is aan een twaalfde van de jaarlijkse budgetten: 

[VERTROUWELIJK] 

Elia heeft in haar reactie tijdens de openbare raadpleging op pagina 12 aangegeven dat de methode 
van een proportionele opdeling van het projectbudget naar een budget per werkpakket niet 
noodzakelijk de kosten gerelateerd aan dit werkpakket dekt. Elia heeft ondanks deze reactie geen tabel 
meegeleverd bij haar reactie met een overzicht van budget per projectvoorstel vallend onder de 
afdeling innovatie van Elia zodat de CREG accurater budgetten kon toewijzen per project. 

Bij gebrek aan accuratere budgetten keurt de CREG deze forfaitaire budgetten eenmalig goed. 

De uitvoering van het project lijkt plaats te vinden van 2020 tot 2023. De jaarlijkse forfaitaire budgetten 
worden daarom voor deze periode goedgekeurd. 

Aangezien de stimulans verleend wordt, verwacht de CREG dat de eindconsumenten voldoende 
geïnformeerd worden over de vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk 
gerealiseerde toegevoegde waarde van het project. 

6.11 Developping an understanding of future grid dynamics 

6.11.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Elk elektriciteitssysteem heeft een bepaalde inertie waarbij eenheden kinetische energie injecteren of 
afnemen in het net bij een toename of daling van de afname. Hoe hoger de inertie, hoe trager de 
frequentieafwijking ten gevolge van een systeemonbalans. Zowel de inertie binnen een synchrone 
zone als binnen een regelzone binnen de synchrone zone zijn van belang voor de snelheid van 
frequentieafwijking binnen die regelzone. De kernuitstap en toename van hernieuwbare 
energiebronnen hebben een negatieve impact op de aanwezige inertie in de Belgische regelzone. 
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Het doel van dit project is om het potentieel van vermogenelectronica om virtuele inertie te leveren 
te testen. Het project focust zich vooral op de virtuele inertie die geleverd kan worden via HVDC 
convertoren. 

Het project telt 3 werkpakketten. Het eerste werkpakket onderzoekt de lokale inertieverdeling bij een 
verminderde inertie door de integratie van hernieuwbare energiebronnen en een uitval van een 
nucleaire centrale. Hiervoor wordt een model ontwikkeld. Het tweede werkpakket bestudeert de 
economische en technische haalbaarheid voor de levering van virtuele inertie door HVDC 
interconnectoren. Naast het opstellen van methodes of hulpmiddelen om HVDC interconnectoren 
virtuele inertie te laten leveren wordt onder laboratoriumcondities een demonstratie opgezet. Het 
derde werkpakket ten slotte maakt deel uit van het InnoDC project en bestudeerd de dynamische 
stabiliteit van vermogenconvertoren. 

Het project wordt verondersteld om tegen het einde van 2021 afgelopen te zijn. 

6.11.2 BEOORDELING 

6.11.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot inertieproblemen in 
Europese en regionale en nationale netwerken bij andere transmissienetbeheerders. Alhoewel 
beknopt besproken werd een lijst van relevante wetenschappelijke publicaties toegevoegd ter 
ondersteuning van het innovatieve karakter van het projectvoorstel.  

6.11.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. De projectrisico’s zijn niet expliciet beschreven maar 
omvatten impliciet het belang van het lokale inertieprobleem en de mogelijkheid om HVDC-
convertoren in te zetten om virtuele inertie te genereren aangezien het in kaart brengen van deze 
elementen deel uitmaken van de projectdoelen. 

6.11.2.3 CRITERIUM 3 

Het elektriciteitssysteem evolueert naar een situatie met minder conventionele centrales die inertie 
leveren en dient verder bestudeerd te worden om de impact van zulk een systeem op de Belgische 
inertiebehoeften in kaart te brengen.  

Het potentieel van bestaande activa als nieuwe hulpmiddelen om inertie te leveren is grotendeels 
onbekend en valt onder een van de objectieven van het projectvoorstel.  

Het project is van belang voor de veilige uitbating van het Belgische net waardoor meerdere 
belanghebbenden, inclusief eindconsumenten, van de baten van dit project kunnen genieten indien ze 
succesvol afgerond kan worden.  

Een beschrijving vanaf wanneer het project als succesvol beschouwd kan worden is aanwezig, onder 
andere geïllustreerd aan de hand van figuur 32. 
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6.11.2.4 CRITERIUM 4 

De werkpakketten worde beschreven aan de hand van een uitleg van hun bijdrage aan het volledige 
project en de verschillende taken die uitgevoerd worden binnen een werkpakket. Per werkpakket is 
een tijdlijn aanwezig met vermelding van mijlpalen.  

6.11.3 STIMULANS 

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn.  

Inertie is naarmate meer en meer hernieuwbare energiebronnen in het net thermische bronnen 
vervangen, steeds minder aanwezig. Dit was tot nog toe geen probleem voor Elia maar kan in de 
toekomst een probleem vormen indien te weinig synchrone generatoren aanwezig zijn in het net, zoals 
bij de kernuitstap. Kennis met betrekking tot inertie is aanwezig bij National Grid omwille van het 
geïsoleerd karakter van hun net. Ook de Scandinavische landen en landen in Centraal-Europa beginnen 
meer en meer met het probleem rond een tekort van inertie te maken te hebben. Elia heeft tot nog 
toe weinig ervaring met deze inertieproblemen. Aan de hand van dit project zal Elia niet enkel verder 
kennis opbouwen over inertieproblemen, zowel lokaal als globaal in een synchrone zone, maar ook 
onderzoeken in hoeverre nieuwe hulpmiddelen toegepast kunnen worden. Dit laatste onderzoek 
concentreert zich op het genereren van virtuele inertie via HVDC convertoren. Omwille van deze 
redenen is het eerste criterium vervuld. 

Inertie kan op vele manieren opgelost worden, waaronder via HVDC-convertoren. Alternatieven zoals 
RoCoF-activatie en inter-area oscillaties worden toegepast door National Grid, maar deze oplossingen 
zijn enerzijds duur en anderzijds kunnen ze stabiliteitsproblemen creëren via oscillaties op individuele 
generatoren. De haalbaarheid van de implementatie van deze oplossingen in het Elia-net wordt 
onderzocht in het eerste werkpakket. Het tweede werkpakket onderzoekt theoretisch en praktisch 
hoe HVDC-convertoren bijdragen tot de oplossing van het inertieprobleem. Dit werkpakket is 
voldoende omschreven om te begrijpen dat ze verder werkt op state-of-the-art onderzoek. Daarnaast 
vermeldt dit werkpakket beknopt de potentiële risico’s die het belang van het resultaat onzeker 
maken, zoals onder andere de configuratie van offshore windparken en de inzet van meerdere 
controlestrategieën die niet gebaseerd zijn op PLL. Deze risico’s worden beheerd door meerdere 
scenario’s te voorzien en door meerdere strategieën te implementeren in functie van de mogelijke 
beperkingen. Alhoewel de beschrijving van de risico’s duidelijker mocht zijn, kan uit de gedetailleerde 
beschrijving van de werkpakketten afgeleid worden dat het belang van dit project onzeker is. Omwille 
van deze redenen is het tweede criterium vervuld. 

Een te weinig aan inertie kan leiden tot een instabiliteit van de frequentie in het net. Aangezien deze 
frequentie niet meer gegarandeerd onder controle gehouden kan worden, kan dit leiden tot een 
onstabiel net, met als gevolg een black-out. Het staat buiten twijfel dat een black-out een significant 
verlies oplevert voor eindconsumenten. Aangezien het project bijdraagt tot het verminderen van de 
kans op een black-out, is de potentiële creatie van toegevoegde waarde voor de eindconsument 
significant. De inschatting van de baten zal verder onderzocht worden in het project door de 
ontwikkeling van meerdere oplossingen in functie van geïdentificeerde beperkingen om de 
oplossingen te implementeren. De oplossingen worden gevalideerd en getest op een 
laboratoriuminstallatie met als doel om een TLR van 4/5 te behalen. Omwille van deze redenen is het 
derde criterium vervult. 

Bij gebrek aan accuratere budgetten keurt de CREG de forfaitaire budgetten eenmalig goed. De 
uitvoering van het project lijkt plaats te vinden van 2020 tot 2023. De jaarlijkse forfaitaire budgetten 
worden daarom voor deze periode goedgekeurd. 
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Aangezien de stimulans verleend wordt, verwacht de CREG dat de eindconsumenten voldoende 
geïnformeerd worden over de vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk 
gerealiseerde toegevoegde waarde van het project. 

6.12 Assessing the role of BVLOS drones for line inspection 

6.12.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Hoogspanningslijnen moeten regelmatig – 1 à 2 keer per jaar – geïnspecteerd worden om eventueel 
onderhoud uit te voeren. De inspectie gebeurt op dit moment op visuele wijze, door een expert, vanop 
de grond of door te klimmen in de hoogspanningsmast. Inspecties worden ook soms uitgevoerd via 
helikopter, uitgerust met camera’s, maar deze manier van werken is duur. 

Een alternatieve manier is om onbemande luchtvaartsystemen toe te passen, zoals drones. Drones 
vermijden dat experten in de hoogspanningsmast moeten klimmen voor inspecties. Het project Use of 
VLOS drones for pylon inspection is gepland om geïmplementeerd te worden, maar dit vereist een 
piloot die te allen tijde visueel contact houdt met de drone. 

De volgende stap voor Elia is het opereren van de drone zonder visueel contact met de piloot. Het idee 
is om drones automatisch te laten vliegen langs hoogspanningslijnen om bijvoorbeeld de 
temperatuurverdeling te meten of om foto’s te maken met als doel om constructiegebreken te 
detecteren. Twee gebruikerssituaties zijn voorzien: de vervanging van inspecties per helikopter die 
standaard elke 3 tot 5 jaar gepland staan en de vervanging van inspecties per helikopter na een 
incident. De inzet van drones laat toe aan Elia om kosten te drukken en om sneller de inspectie uit te 
voeren. 

Het project bestaat uit 3 delen met elk hun eigen werkpakketten. Het eerste deel (2020-2021) 
onderzoekt de technische haalbaarheid. Het doel is om te testen of een drone 100 kilometer lijn 
autonoom kan inspecteren door kwaliteitsvolle metingen uit te voeren (temperatuur, vegetatie en het 
nemen van foto’s). Het tweede deel (2020-2021) onderzoekt de automatisatie van het inspectieproces 
door de drone zelf activa te leren herkennen en gebreken te identificeren. Het derde deel maakt deel 
uit van het SAFIR-project (2019-2020) en heeft tot doel aan te tonen dat BVLOS drones vluchtschema’s 
geïntegreerd en gecoördineerd kunnen worden. Het succesvol beheer van meerdere geplande BVLOS 
routinevluchten toont dat BVLOS drone operaties veilige en haalbare zijn om toe te passen. 

6.12.2 BEOORDELING 

6.12.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beknopte beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het 
inspecteren van hoogspanningslijnen bij Elia. De hoogspanningslijnen worden ofwel door ingenieurs 
op de grond of in de mast geobserveerd, of aan de hand van helikopters uitgerust met camera’s. De 
inzet van drones is veiliger en minder kostelijk. 

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het gebruik van drones 
binnen Elia, noch van de ervaringen bij andere transmissienetbeheerders of in andere sectoren. Er is 
geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het aansturen van drones 
buiten het gezichtsveld binnen Elia, noch van de ervaringen bij andere transmissienetbeheerders of in 
andere sectoren.  
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6.12.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net 
als een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende 
oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling. 

6.12.2.3 CRITERIUM 3 

Het verschil van dit projectvoorstel ten opzichte van het voorstel Use of VLOS drones for pylon 
inspection bevindt zich in de BVLOS aansturing van drones, zoals geviseerd in de 2 gebruikersscenario’s 
die het projectvoorstel als doel heeft te onderzoeken. Immers het project Use of VLOS drones for pylon 
inspection behaalt reeds veel van de genoemde objectieven, zoals een kostenreductie ten opzichte van 
helikoptervluchten, een lagere milieu-impact en een hogere veiligheid voor de expert die de inspectie 
uitvoert. Het is daarom onduidelijk in welke mate additionele baten behaald worden ten opzichte van 
het project Use of VLOS drones for pylon inspection.  

Een ander verschil is de inspectie van lijnen in plaats van masten. Deze inspectie concentreert zich op 
de identificatie van constructiefouten. Een verdere beschrijving van dit probleem ontbreekt. 

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt. Een vertaling van de baten naar een 
toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt tenzij in algemene termen zoals verhoogde 
efficiëntie, snellere responstijd, en veiligere uitbating van het net. Meetbare criteria wanneer het 
project als succesvol beschouwd kan worden ontbreken. Daarenboven observeert de CREG dat de 
impact van het project vooral beperkt blijft tot een verbeterde inspectie van de mast, en dat als impact 
voor de inspectie van luchtlijnen de impact op operationele kosten ontbreekt. Een vertaling van de 
impact op het milieu naar baten voor de eindconsument, ontbreekt. 

6.12.2.4 CRITERIUM 4 

De werkpakketten zijn beknopt beschreven. Een tijdlijn is beknopt beschreven. De verwachte mijlpalen 
en wanneer ze behaald zouden worden ontbreken.  

De kost van het project ontbreekt in het projectvoorstel. 

6.12.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. De haalbaarheid van het gebruik van drones om gegevens te 
capteren, zowel thermisch als visueel, is bewezen. De haalbaarheid van het automatisch aansturen van 
drones is ook bewezen. Ook het belang van het resultaat lijkt weinig onzeker aangezien visuele 
inspecties momenteel reeds uitgevoerd worden door ingenieurs van Elia. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de baten naar die voor de eindconsument.  

Ondanks de onmogelijkheid van de CREG om op basis van dit projectvoorstel overtuigd te zijn dat de 
het project binnen het kader van de stimulans valt, ziet de CREG de potentiële waarde in die een 
aansturing van drones buiten het gezichtsveld met zich meebrengt. Meer bepaald het eerste deel van 
het project draagt bij tot het verder uitdiepen van de potentiële baten voor de eindconsument. Het 
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tweede deel van het project is volgens de CREG onafhankelijk van de werking van de drone, zij het 
VLOS- of BVLOS-werking: de metingen en foto’s dienen bij beide werkingsvormen geanalyseerd te 
worden en artificiële intelligentie kan helpen om dit proces te automatiseren. Het gebruik van 
artificiële intelligentie is weliswaar reeds voorzien in het project Use of VLOS drones for inspection. Een 
argumentatie hoe deze taak in dit projectvoorstel verschilt, onder andere in termen van de creatie van 
toegevoegde waarde voor de eindconsument, ten opzichte van die in het project Use of VLOS drones 
for inspection ontbreekt.  

Bij gebrek aan accuratere budgetten keurt de CREG deze forfaitaire budgetten eenmalig goed. De 
uitvoering van het project lijkt plaats te vinden in 2020 en 2021. De jaarlijkse forfaitaire budgetten 
worden daarom voor deze periode goedgekeurd. 

 Aangezien de stimulans verleend wordt, verwacht de CREG dat de eindconsumenten voldoende 
geïnformeerd worden over de vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk 
gerealiseerde toegevoegde waarde van het project 

6.13 Testing robots for inspection 

6.13.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Het opereren en het onderhoud van het offshore platform dat de offshore windparken connecteert 
met het substation op vasteland vereist de verplaatsing van experten naar dit platform via helikopter 
of per boot. Deze verplaatsingen zijn niet enkel kostelijk; ze zijn ook onveilig afhankelijk van het weer 
en nemen veel tijd in beslag. 

Een oplossing voor dit probleem is de inzet van robots op het platform en die op afstand aangestuurd 
kunnen worden om het nodige onderhoud uit te voeren. 

Het project heeft als doel de technische haalbaarheid van deze oplossing te evalueren in de omgeving 
van een offshore substation. Daarnaast wilt het project de risico’s en barrières in kaart brengen van 
deze oplossing. 

Twee gebruikersscenario’s werden geïdentificeerd. De robot kan dagelijks onderhoud of handelingen 
uitvoeren ter ondersteuning van de werking van het platform. De robot kan daarnaast een accuraat 
oordeel vellen in een noodsituatie waardoor een eventuele onbeschikbaarheid vermeden of 
verminderd wordt. 

Het project heeft 5 fases. In de eerste fase werd een robot gespecifieerd op basis van de noden van 
Elia. De tweede fase identificeerde 6 gebruikersscenario’s en evalueerde de robots die aangeboden 
werden door 6 leveranciers. De derde fase test de robot van de weerhouden leverancier in 
gelijkaardige condities als die van het platform. Op basis van deze fase worden eventueel de 
specificaties van de robot en gebruikersscenario’s iteratief herzien. De vierde fase test het prototype 
in een proof of concept. De laatste fase analyseert de resultaten. De beslissing tot industrialisatie en 
toepassing op andere activa wordt genomen.  

De eerste 2 fases werden in 2019 uitgevoerd. De derde en vierde fase worden in 2020 en 2021 
uitgevoerd. 
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6.13.2 BEOORDELING 

6.13.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beknopte beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het onderhoud 
van off-shore platformen bij Elia. Door het gebruik van boten of helikopters wordt het onderhoud duur 
en kostelijk, ook op vlak van tijd.  

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het gebruik van 
onbemande grondvoertuigen of robots binnen Elia, noch van de ervaringen bij andere 
transmissienetbeheerders of in andere sectoren.  

6.13.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net 
als een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende 
oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling. 

6.13.2.3 CRITERIUM 3 

De projectbeschrijving is onvolledig. De resultaten van de eerste werkpakketten ontbreken in de 
projectbeschrijving. Een beschrijving van de nog 3 meedingende leveranciers en de specificaties van 
hun oplossingen ontbreken. De 6 gebruikersscenario’s zijn niet allemaal beschreven in het project. De 
uitkomst van de literatuurstudie in het eerste werkpakket ontbreekt.  

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt tenzij in algemene termen zoals verhoogde 
efficiëntie door betere inzet van middelen, snellere responstijd, en veiligere uitbating van het net. Een 
vertaling van de baten naar een toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt. Meetbare 
criteria wanneer het project als succesvol beschouwd kan worden ontbreken. 

6.13.2.4 CRITERIUM 4 

De werkpakketten zijn beschreven. Een tijdlijn is beschreven. De verwachte mijlpalen en wanneer ze 
behaald zouden worden ontbreken.  

De kost van het project ontbreekt in het projectvoorstel. 

6.13.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de algemene baten naar toegevoegde waarde voor de eindconsument. 
Ondanks de onmogelijkheid van de CREG om op basis van dit projectvoorstel overtuigd te zijn dat de 
het project toegevoegde waarde creëert voor de eindconsument, kan redelijkerwijs verwacht worden 
dat dit eventueel wel het geval kan zijn. Dit project bevindt zich daarenboven in de ontdekkingsfase. 
Een verdere inschatting van de baten van is een onderdeel van de ontdekkingsfase. 
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Bij gebrek aan accuratere budgetten keurt de CREG deze forfaitaire budgetten eenmalig goed. De 
uitvoering van het project lijkt plaats te vinden in 2020 en 2021. De jaarlijkse forfaitaire budgetten 
worden daarom voor deze periode goedgekeurd. 

Aangezien de stimulans verleend wordt, verwacht de CREG dat de eindconsumenten voldoende 
geïnformeerd worden over de vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk 
gerealiseerde toegevoegde waarde van het project 

6.14 Contributing to the global grid study 

6.14.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Dit project onderzoekt een conceptuele visie over het toekomstige electriciteitssysteem. Deze visie 
suggereert de ontwikkeling van een mondiaal netwerk met als doel toegang te verkrijgen, op elk 
moment van de dag, tot hernieuwbare energiebronnen. Een mondiaal netwerk laat toe om dagelijkse 
veranderingen en veranderingen per seizoen, bijvoorbeeld in de opwekking van hernieuwbare energie 
of de consumptie van elektriciteit, te compenseren en op elkaar af te stemmen. 

Het project start met een Europese focus waarbij de interconnectie van België met naburige landen 
en continenten onderzocht wordt. Een volgende stap breidt deze analyse uit naar een mondiaal 
netwerk. 

Het project bestaat uit 2 werkpakketten. Het eerste werkpakket onderzoekt regionale scenario’s op 
vlak van de beschikbaarheid van middelen en een kosten-baten analyse. Deze scenario’s omvatten de 
interconnectie van België met Europa en Noord-Afrika, sequentieel uitgebreid met Groenland, het 
Midden-Oosten en Azië. Het tweede werkpakket baseert zich op de resultaten in het eerste 
werkpakket met als doel het potentieel van een mondiaal netwerk te definiëren en de optimale 
investeringspaden om dit toekomstig streefdoelmodel te bereiken. 

Deze studie wordt uitgevoerd over de periode van 2 jaar door een doctoraatsstudent van de 
Universiteit van Luik. Elia maakt deel uit van het evaluatiecomité. 

6.14.2 BEOORDELING 

6.14.2.1 CRITERIUM 1 

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot een globaal netwerk bij 
Elia, noch van de ervaringen bij andere transmissienetbeheerders.  

Een lijst van relevante wetenschappelijke publicaties toegevoegd ter ondersteuning van het 
innovatieve karakter van het projectvoorstel. 

6.14.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net 
als een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende 
oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling. 

Het projectteam wordt beknopt toegelicht zonder vermelding van hun ervaringen of vaardigheden en 
hun bijdrage tot het beheer van de projectrisico’s. 
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6.14.2.3 CRITERIUM 3 

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt. Een vertaling van de baten naar een 
toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt. Meetbare criteria wanneer het project als 
succesvol beschouwd kan worden ontbreken. Het project voert eerder een conceptuele studie uit dan 
het vergaren van kennis die op termijn toegepast kan worden door Elia. 

De probleemstelling waar dit project een antwoord op moet bieden ontbreekt. Bijvoorbeeld, de 
problemen die een intercontinentale en mondiale integratie van hernieuwbare energiebronnen via 
een globaal net  aanpakt in tegenstelling tot regionale alternatieven, zoals de uitbreiding van 
opslagfaciliteiten in het Belgische of Europese systeem, ontbreekt. 

6.14.2.4 CRITERIUM 4 

Het project bevat een beschrijving van de werkpakketten inclusief hun doelstellingen en taken. Hoe 
elk werkpakket bijdraagt tot het behalen van de projectdoelen wordt beschreven. 

De tijdlijn is gevisualiseerd in figuur 49. De beschrijving van mijlpalen en wanneer ze behaald zouden 
worden, ontbreekt. 

6.14.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er nieuwe kennis of expertise 
bijgebracht wordt bij Elia of nieuwe tools toepast. Het project is eerder een conceptuele studie. Het is 
onduidelijk hoe de opgedane kennis of expertise relevant is voor Elia bij het uitoefenen van haar 
huidige kerntaken. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de baten naar die voor de eindconsument. Deze baten zouden 
beschreven moeten worden ten opzichte van de actuele toestand en eventuele andere oplossingen, 
zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van opslagfaciliteiten in het Belgische of Europese systeem, 
ontbreekt. 

Omwille van deze en bovenstaande redenen wijst de CREG geen steun toe aan dit project. 

6.15 Assessing predictive maintenance to improve asset management 
efficiency 

6.15.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

De volgende stap op het project Asset Control Center, dat onderhoud uitvoert op basis van de toestand 
van activa, is het uitvoeren van onderhoud op basis van de voorspelde toestand van activa. Dit project 
viseert het gebruik van artificiële intelligentie om in te schatten wanneer een onderhoud van activa 
uitgevoerd wordt in de toekomst. 

Binnen de aanpak van voorspeld onderhoud wordt de toestand van een activa permanent 
geëvalueerd. Voorspeld onderhoud vereist een database met gebreken en methoden hoe deze 
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gebreken te corrigeren, sensoren, diagnostische methodes om de metingen door de sensoren te 
analyseren, en een automatisering van dit proces. 

Dit project heeft als doel te bepalen welke activa in aanmerking kunnen komen voor voorspeld 
onderhoud, welke gegevens en metingen nodig zijn, hoe deze kennis waarde kan opleveren voor de 
onderneming, en wie de mogelijke partners kunnen zijn voor een proof of concept. Het voorspeld 
onderhoud wordt getest op verschillende activa. Het uiteindelijk doel is om het aantal 
onbeschikbaarheden door onderhoud te minimaliseren. 

Dit project bestaat uit 7 werkpakketten en wordt uitgevoerd in 2020 en 2021. 

6.15.2 BEOORDELING 

6.15.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beknopte beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het 
tijdsgebaseerd inplannen van onderhoud bij Elia. Er is een beknopte beschrijving van de reeds 
opgebouwde expertise met betrekking tot een datagedreven inplanning van onderhoud. Opgebouwde 
expertise met betrekking tot beide methoden van inplannen bij andere transmissienetbeheerders of 
in andere sectoren wordt niet beschreven. 

In haar reactie tijdens de openbare raadpleging, vermeldt Elia dat in de petrochemiesector een 
datagedreven inplanning van onderhoud reeds heeft geleid tot 20%-30% reductie van kosten. 

6.15.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net 
als een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende 
oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling. 

Het projectteam wordt niet toegelicht. 

6.15.2.3 CRITERIUM 3 

De projectbeschrijving is onduidelijk. Het project viseert onder meer de definitie van 
gegevensstandaarden, databases en de identificatie van gegevensbronnen in werkpakketten 1, 3 en 4. 
Nochtans maken volgens de CREG deze werkpakketten ofwel reeds deel uit van andere project zoals 
Asset Control Center of Digital backbone. Het doel van het project Asset Control Center is “to develop 
an innovative software platform that will collect and store data”. Om dit te bereiken plant Elia onder 
meer de ontwikkeling van “various interfaces with existing or additional monitoring devices”. De 
output van het project is de parameter ‘equivalente leeftijd’ of ‘gezondheidsindex’, een maat voor de 
resterende levensduur van de activa. Het project Asset Control Center maakt reeds een analyse van de 
parameters die gemeten moeten worden om een zo goed mogelijke berekening te kunnen maken van 
de equivalente leeftijd of gezondheidsindex. Daarom begrijpt de CREG niet waarom het project 
Assessing predictive maintenance extra middelen voor de specificatie van databronnen of de 
implementatie van databases vereist in het derde werkpakket. Het project Digital Backbone 
implementeert een moderne IT infrastructuur op basis van een nieuwe datastrategie en bestaande uit 
een set van architecturale componenten die de integratie van gegevensfluxen faciliteren. Het eerste 
en vierde werkpakket van het project Assessing predictive maintenance dupliceren doelen die behaald 
dienden te worden in het project Digital backbone.  
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Elia bevestigt in haar reactie tijdens de openbare raadpleging dat het projectvoorstel steunt op de 
beschikbaarheid van betrouwbare historische gegevens als gegevens gegenereerd in reële tijd. De 
CREG verwijst naar haar bemerkingen geformuleerd in het kader van project Digital Backbone, en meer 
bepaald de reeds aanwezige stimulans voor het verbeteren van de datakwaliteit van deze gegevens. 

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt tenzij in algemene termen zoals verhoogde 
efficiëntie, een goede impact op het milieu, en een verminderd risico op ongeplande 
onbeschikbaarheden van netwerkelementen. Een vertaling van de baten naar een toegevoegde 
waarde voor de eindconsument ontbreekt. Meetbare criteria wanneer het project als succesvol 
beschouwd kan worden ontbreken. 

6.15.2.4 CRITERIUM 4 

Het project Asset Control Center plant pas tegen midden 2021 een equivalente leeftijd of 
gezondheidsindex voor de meeste activa in haar portfolio te berekenen. Het onderhavig project is 
gepland in 2019 en wordt uitgevoerd in 2020 en 2021. De CREG stelt zich de vraag of er binnen deze 
tijdspanne voldoende observaties gegenereerd zullen worden binnen deze periode om de artificiële 
intelligentie adequaat te trainen en te testen op alle gegevens die binnen het project Asset Control 
Center gegenereerd worden. Het is onduidelijk wanneer de toepassing van artificiële intelligentie als 
succesvol beschouwd kan worden in het voorspellen van een toekomstige toestand van een activa. 

In haar reactie tijdens de openbare raadpleging licht Elia toe dat dit project als perimeter de activa 
waarvan de gezondheidsindex niet voldoende accuraat berekend kan worden, heeft. Als gevolg zijn 
beide projecten onafhankelijk van elkaar, althans in tijd. 

6.15.3 STIMULANS 

 Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de baten naar die voor de eindconsument. Deze baten zouden ofwel 
beschreven moeten worden ten opzichte van de resultaten behaald via het project Asset Control 
Center, aangezien dat project al een groot aantal activa en activaklassen omvat. 

Omwille van deze en bovenstaande redenen wijst de CREG geen steun toe aan dit project. 

6.16 Identifying and testing value added sensors for asset management 
and system operations 

6.16.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Om het net intelligent en efficiënt te kunnen uitbaten zijn meetgegevens nodig. Deze worden 
gegenereerd door sensoren. In het licht van de digitalisering van Elia moeten deze sensoren kunnen 
communiceren via het internet, en moeten connecteren naar een intelligent databeheersysteem. 

Dit project heeft als doel kennis rond sensoren te capteren binnen Elia door sensoren te identificeren, 
te testen en te begrijpen. Meerdere sensoren zijn reeds beschikbaar op de markt. In een eerste fase 
moet de werking van deze sensoren begrepen worden waarna interessante gebruikersscenario’s 
opgesteld kunnen worden om de sensoren toe te passen binnen het Elia-net. Binnen dit project 
worden akoestische sensoren en EMF sensoren geviseerd. 
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Het project bevat 4 subprojecten: een proof of concept door het testen van de toepassing van een 
akoestische sensor, een proof of concept door het testen van de toepassing van een EMF-sensor, de 
deelname aan een ENTSO-E sensor project, en een evaluatie van de impact van deze sensoren. De 
eerste 3 projecten lopen in 2020, en de vierde in 2021. 

6.16.2 BEOORDELING 

6.16.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beknopte beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het integreren 
van sensoren in het hoogspanningsnetwerk bij Elia, zij het gelimiteerd tot algemene concepten. Er is 
geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot de geviseerde sensoren bij 
andere transmissienetbeheerders of in andere sectoren. 

In haar reactie tijdens de openbare raadpleging beschrijft Elia de expertise van sensoren bij Elia. De 
sensoren van de nieuwe generatie laten toe metingen uit te voeren die nodig zijn voor de ontwikkeling 
van innovatieve applicaties alsook, in een aantal gevallen, direct geïntegreerd kunnen worden in deze 
applicaties. 

6.16.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net 
als een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende 
oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling. 

6.16.2.3 CRITERIUM 3 

De digitaliseringsstrategie van Elia creëert een nood aan sensoren die pertinente gegevens kunnen 
meten en zo de digitalisering ondersteunen. 

Dit project test eerst sensoren om erna gebruikersscenario’s te identificeren. Het is onduidelijk hoe 
effectieve gebruikersscenario’s afgeleid kunnen worden na een testfase van de sensor. Dit project 
volgt een invers projectplan ten opzichte van andere projecten zoals Asset Control Center en OPTIFLEX 
waarbij eerst een nood aan te meten gegevens vastgesteld wordt als antwoord op een bepaald 
probleem, en daarna pas, op basis van deze specificaties, sensoren met gewenste interfaces gezocht 
worden. Met andere woorden, in deze projecten genereert het gebruikersscenario waarde voor de 
onderneming en specifieert het scenario de sensorvereisten terwijl in onderhavig project de 
sensorspecificaties het gebruikersscenario specifiëren. Daarenboven, door het ontbreken van 
informatie rond eerder opgedane kennis, de mogelijke toepassingen van de sensoren en/of wanneer 
een proof of concept van een sensor als succesvol beschouwd kan worden, is het voor de CREG 
onmogelijk te bepalen wat de potentiële baten zijn van dit project voor de eindconsument. 

In haar reactie tijdens de openbare raadpleging breidt Elia de projectbeschrijving uit. Elia meldt dat ze 
eerst kennis moet opbouwen over deze nieuwe generatie van sensoren alvorens ze toepassingen voor 
deze sensoren kan voorzien. Elia geeft als precondities om een sensor toe te passen (1) de standaard 
die de sensor gebruikt om metingen uit te wisselen, (2) een begrip van de exacte mogelijkheden van 
de sensoren en (3) de flexibiliteit die de sensor toelaat.  

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt. Een vertaling van de baten naar een 
toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt. Meetbare criteria wanneer het project als 
succesvol beschouwd kan worden ontbreken. 
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6.16.2.4 CRITERIUM 4 

Het project vermeldt de werkpakketten zonder een beschrijving hoe elk werkpakket bijdraagt tot het 
behalen van de projectdoelen. 

De tijdlijn wordt beknopt beschreven. De beschrijving van mijlpalen en wanneer ze behaald zouden 
worden, ontbreekt. 

6.16.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. De CREG begrijpt de reactie van Elia niet tijdens de publieke 
raadpleging niet omdat meerdere projecten steunen op de verzameling van gegevens via deze nieuwe 
generatie sensoren. Ofwel is het belang van het resultaat van dit projectvoorstel te onzeker en stelt de 
CREG zich de vraag hoe Elia deze andere projecten zou uitvoeren indien dit projectvoorstel niet 
succesvol blijkt. Ofwel is het belang van het resultaat van dit projectvoorstel voldoende zeker om ook 
de andere projecten uit te voeren. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de baten naar toegevoegde waarde voor de eindconsument. De baten 
van dit projectvoorstel lijken gecreëerd te worden door toepassing ervan in andere projectvoorstellen 
in plaats van binnen dit projectvoorstel zelf. 

Omwille van deze en bovenstaande redenen wijst de CREG geen steun toe aan dit project. 

6.17 Integrating decentralized assets in the flexibility market 

6.17.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Het aantal elektrische voertuigen wordt in de toekomst verwacht sterk toe te nemen. Deze evolutie 
biedt uitdagingen wegens een toegenomen vraag van het net, maar ook opportuniteiten wegens de 
toename aan flexibele faciliteiten die het net kunnen ondersteunen, onder andere voor de 
frequentieregeling. Ook de toename aan warmtepompen biedt dezelfde uitdagingen en 
opportuniteiten. 

Het doel van dit project is te begrijpen welke technische mogelijkheden deze activa hebben, in termen 
van reactiesnelheid en dynamisch gedrag, en hoe ze kunnen aangestuurd worden door netbeheerders. 
Het objectief is het ontwikkelen van interfaces, best-practices en business processen. 

Het project is opgedeeld in 2 delen. Het eerste deel focust op de integratie van elektrische voertuigen 
en hun mogelijke bijdrage tot het leveren van een primaire reserve (FCR) op het hoogspanningsniveau. 
Daarnaast zal geëvalueerd worden of een bidirectioneel oplaadstation waarde kan creëren voor de 
eindgebruiker door lokale energiediensten te leveren. Dit deel wordt uitgevoerd met een 
laadpuntoperator, aggregator en software leverancier. Dit deel wordt verwacht tegen begin 2020 
afgerond te zijn en kan verder uitgebreid worden naar het aanleveren van ondersteunende diensten 
en andere balanceringsmarkten.  In het tweede deel wordt samen met een distributienetbeheerder 
onderzocht hoe gedecentraliseerde flexibele activa (i.e. warmtepompen) geaggregeerd kunnen 
worden met als doel aan lokaal of globaal congestiebeheer te deel te nemen. Beide delen moeten 
toelaten de praktische obstakels te begrijpen die de integratie van lokale activa (in kW) in de markt 
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van ondersteunende diensten of balanceringsmarkten in de weg staat. De integratie van deze activa 
zou de prijs van de diensten moeten doen dalen. 

6.17.2 BEOORDELING 

6.17.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beknopte beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het integreren 
van flexibele activa in het hoogspanningsnetwerk bij Elia. Deze expertise beperkt zich vooral tot de 
inzet van grote, aanstuurbare centrales. Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise 
met betrekking tot gedecentraliseerde, flexibele eenheden bij Elia, andere transmissienetbeheerders 
of bij marktactoren. 

6.17.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net 
als een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende 
oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling. 

6.17.2.3 CRITERIUM 3 

Het project brengt het potentieel in kaart van de deelname van op het distributienet geconnecteerde 
activa voor levering van ondersteunende diensten of balanceringsdiensten aan het hoogspanningsnet. 
De vraag of diensten op lokaal niveau kunnen worden aangeboden, staat buiten de perimeter van de 
stimulans. 

De output van het project moet de obstakels in kaart brengen voor de deelname van deze activa aan 
de balanceringsmarkten of markten voor andere ondersteunende diensten en zullen in het bijzonder 
het potentieel van deze activa om FCR te leveren in kaart moeten brengen. De focus van het project is 
ook het in kaart brengen van technische beperkingen. Economische of regulatoire beperkingen 
ontbreken terwijl ook deze een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een gebruikers- of 
bedrijfsscenario voor de inzet van lokale activa.  

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt, tenzij in algemene termen zoals een 
verhoogde deelname van meerdere activa aan de markt wat leidt tot minder marktmacht. Een 
vertaling van de baten naar een toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt. Meetbare 
criteria wanneer het project als succesvol beschouwd kan worden ontbreken. 

6.17.2.4 CRITERIUM 4 

Het project beschrijft beknopt de werkpakketten. 

De tijdlijn wordt beknopt beschreven. De beschrijving van mijlpalen en wanneer ze behaald zouden 
worden, ontbreekt. 
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6.17.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de baten naar die voor de eindconsument. Het aggregeren van 
decentrale, flexibele eenheden voor deelname aan de markt voor balanceringsdiensten of die van 
ondersteunende diensten wordt reeds uitgevoerd door marktdeelnemers, waaronder  aggregatoren. 
Zij zijn reeds goed geplaatst om aanbevelingen te doen betreffende het markt- en productontwerp, 
mede omdat zij het perspectief van een virtual power plant hebben, dat meerdere technologieën naast 
elektrische voertuigen of warmtepompen kan omvatten. Als gevolg zullen de vooropgestelde baten 
reeds door deze marktdeelnemers gecreëerd worden. De gecreëerde toegevoegde waarde voor de 
eindconsument binnen dit projectvoorstel is daarom onvoldoende onderbouwd. 

De CREG kan geen steun verlenen aan dit project wegens onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria 
van de stimulans vervuld zijn. 

6.18 Supporting decision-making and the automation of dispatcher work 

6.18.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Door het steeds complexer wordende energielandschap wordt ook het werk van de dispatcher 
complex: de dispatcher moet meer en meer rekening houden met beperkingen in het net en 
onzekerheid (bijvoorbeeld weersvoorspellingen) tijdens momenten van piekactiviteit.  

 Dit project onderzoekt de mogelijkheid om de dispatcher te ondersteunen tijdens zijn dagelijkse taken 
met als doel een maximum van processen te automatiseren. Deze slimme dispatching zal nuttige 
informatie filteren en aanleveren aan de dispatcher. Deze informatie zal in een eerste fase focussen 
op de voorspelling van de systeemonbalans. Ook zal de slimme dispatching automatisch switching 
notes opmaken, een werk dat momenteel manueel door de dispatcher wordt gedaan met een hoge 
graad van actualisering. Op deze manier wordt de dispatcher ontlast van deze taak en kan hij zich 
concentreren op de taken die meer waarde creëren voor de onderneming. Ten derde zal de slimme 
dispatching autonoom beslissen welke informatie nuttig is voor de dispatcher om te interpreteren, zal 
de slimme dispatching zelfstandig maatregelen voorstellen en tot slot automatisch deze maatregelen 
toepassen. 

Elk van deze drie taken vormt een werkpakket, elk gespecifieerd als een set van subtaken. Alle 
werkpakketten zijn gepland tegen 2021 afgerond te zijn. 

6.18.2 BEOORDELING 

6.18.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beknopte beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot ondersteuning 
van de dispatcher bij Elia. De beschreven expertise beperkt zich tot de interpretatie van grote 
hoeveelheden gegevens om tot een bepaalde beslissing of actie over te gaan. Er is geen beschrijving 
van de reeds opgebouwde expertise betreffende ondersteuning en automatisering van de taken van 
de dispatcher bij Elia of andere transmissienetbeheerders. 
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De resultaten van de reeds in 2019 lopende werkpakketten (voorspelling van systeemonbalans en 
automatisering van operationele nota’s) ontbreken. Ook het werkpakket digital twin zou in 2019 en 
voor de indiening van het projectvoorstel al een gedefinieerde perimeter en definitie van KPIs hebben 
terwijl deze niet duidelijk gespecificeerd worden in het projectvoorstel. 

6.18.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net 
als een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende 
oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling. 

6.18.2.3 CRITERIUM 3 

Het project heeft als doel de dispatcher te ontlasten en mogelijke beslissingen te evalueren met als 
doel een zo optimale beslissingsprocedure op te stellen. De taken van de dispatcher worden deels 
geobjectiveerd wat een toegevoegde waarde oplevert voor de markt en de dispatcher zelf. 

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt in grote mate, tenzij in algemene termen 
zoals een beter inspelen van de dispatcher op onverwachte situaties door enerzijds de grote 
hoeveelheid aan gegevens te laten voorspellen en/of analyseren door artificiële intelligentie, en 
anderzijds de dispatcher te ontlasten van administratieve taken. Een vertaling van de baten naar een 
toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt. Meetbare criteria wanneer het project als 
succesvol beschouwd kan worden ontbreken, behalve voor de standaardisatie van switching notes, 
waarbij het doel minstens 80% bedraagt. 

6.18.2.4 CRITERIUM 4 

Het project beschrijft de werkpakketten en beknopt hoe deze met elkaar interageren. 

De tijdlijn wordt beknopt beschreven. De beschrijving van mijlpalen en wanneer ze behaald zouden 
worden, ontbreekt. 

6.18.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Het specificeren van het filtersysteem en de software die de 
automatische aanbevelingen van acties genereert steunt op een vertaling van reeds aanwezige 
expertise naar logische regels. De projectbeschrijving is onduidelijk welke risico’s ertoe leiden dat het 
succes van deze vertaling onzeker is. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria. 
Bijvoorbeeld, een inschatting van baten zou mogelijk geweest zijn indien de projectbeschrijving 
analyses beschreef waaruit blijkt dat de dispatcher een betere beslissing kon genomen hebben indien 
de gegevens overzichtelijker voorgesteld zouden geweest zijn, alsook de toegevoegde waarde van 
deze betere beslissing voor de eindconsument. 
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Ondanks de onmogelijkheid van de CREG om op basis van dit projectvoorstel overtuigd te zijn dat de 
het project binnen het kader van de stimulans valt, kan redelijkerwijs verwacht worden dat dit 
eventueel wel het geval kan zijn omdat onder andere de baten van de ontwikkeling van een hulpmiddel 
ter ondersteuning van de dispatcher potentieel significant kunnen zijn. 

Bij gebrek aan accuratere budgetten keurt de CREG deze forfaitaire budgetten eenmalig goed. De 
uitvoering van het project lijkt plaats te vinden in 2020 en 2021. De jaarlijkse forfaitaire budgetten 
worden daarom voor deze periode goedgekeurd. 

Aangezien de stimulans verleend wordt, verwacht de CREG dat de eindconsumenten voldoende 
geïnformeerd worden over de vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk 
gerealiseerde toegevoegde waarde van het project 

6.19 Understanding the enabling role of blockchain technology in the 
management of decentralised flexibility 

6.19.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Op dit moment worden ondersteunende diensten via een aanbestedingsproces gecontracteerd. De 
TSO onderneemt een technische prekwalificatie van eenheden verbonden in distributie waarna, bij 
succes, een overeenkomst gesloten wordt met de leverancier om ondersteunende diensten te leveren. 
Deze aanpak was adequaat bij een klein aantal grote eenheden. In de toekomst, met een groter aantal 
kleine eenheden die in staat zullen zijn om diensten te leveren, neemt de informatieoverdracht tussen 
TSOs en DSOs toe, worden de technische prekwalificatie en het aangaan van overeenkomsten 
middelen intensiever. 

Dit project heeft als doel het potentieel van blockchain te begrijpen voor de levering van 
balanceringsenergie. Een proof of concept in 2019 liet reeds toe de technologie te begrijpen en hoe 
het kon gebruikt worden tijdens het verrekeningsproces van contracten. Hierdoor verminderde 
drastisch de tijd nodig om de flexibiliteitsleveranciers te certificeren en te laten deelnemen aan de 
markt. Dit project test verschillende oplossingen om vertrouwelijkheid te garanderen, bouwt kennis 
op rond de blockchain token transfer in traditionele valuta en bouwt kennis op rond de juridische 
waarde van een blockchain contract.  

Het project is opgedeeld in 5 werkpakketten en focust onder meer op de implementatie van IT 
systemen, de ontwikkeling van hardware systemen, testen van het systeem en de uitrol van het 
systeem door BSPs te activeren via slimme contracten ter ondersteuning van de frequentiestabiliteit. 
De ontwikkeling van IT systemen en hardware systemen zou tegen 2023 klaar moeten zijn. 

6.19.2 BEOORDELING 

6.19.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot smart contracts of 
blockchain bij Elia. Op vlak van certificeren en contracteren van de flexibiliteitsdiensverlener vermeldt 
Elia dat het gebruik van blockchain een tijdswinst en een lagere financiële drempel opleverde.  

De proof of concept werd in 2019 afgerond en toonde aan dat blockchain netwerk gebruikt kan worden 
voor de registratie van de BSP, het biedproces, de berekening van geactiveerde energie en de 
verrekening. 
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Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise betreffende blockchain of smart contracts 
bij andere transmissienetbeheerders of in andere sectoren. 

6.19.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net 
als een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende 
oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling. 

6.19.2.3 CRITERIUM 3 

De volgende stap is om de reeds opgedane ervaringen in een reële omgeving te testen. 

Een inschatting van het potentieel van de baten is aanwezig. Elia voorziet efficiëntiewinsten van 
[VERTROUWELIJK] maar laat na te vermelden hoe deze efficiëntie gemeten wordt. Elia schat ook de 
toegang tot 2,5 GW aan potentiële nieuwe capaciteit tegen 2030-2035 dankzij dit project. Tot slot schat 
Elia in dat de verrekening in reële tijd zal gebeuren in plaats van na 3 à 4 dagen.  

Een vertaling van de baten naar een toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt 
weliswaar. Meetbare criteria wanneer het project zelf als succesvol beschouwd kan worden 
ontbreken. 

6.19.2.4 CRITERIUM 4 

Het project beschrijft beknopt de werkpakketten. 

De tijdlijn wordt beknopt beschreven. De beschrijving van mijlpalen en wanneer ze behaald zouden 
worden, ontbreekt. 

6.19.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Enerzijds vermeldt het projectvoorstel dat dit project in de 
ontdekkingsfase zit. Anderzijds toont het implementatieplan aan dat een uitrol van een proof of 
concept vooropgesteld wordt. De projectbeschrijving omvat geen gedetailleerde uitleg over de nog te 
beantwoorden vragen en hun onzekerheid. Daarenboven is de implementatie van blockchain voor 
uitwisseling van tokens en voor het afsluiten van smart contracts niet onzeker aangezien deze in 
andere sectoren reeds wordt toegepast. De projectbeschrijving legt onvoldoende uit welke 
onzekerheden omtrent de haalbaarheid en/of het belang van het resultaat aanwezig waren bij de 
aanvang van de proof-of-concept. 

Ondanks de onmogelijkheid van de CREG om op basis van dit projectvoorstel overtuigd te zijn dat de 
het project binnen het kader van de stimulans valt, kan redelijkerwijs verwacht worden dat de 
implementatie van blockchain technologie en diens toepassing bij onder andere het 
prekwalificatieproces potentieel onzeker geweest zou kunnen zijn.  

Bij gebrek aan accuratere budgetten keurt de CREG deze forfaitaire budgetten eenmalig goed. De 
uitvoering van het project lijkt plaats te vinden van 2020 tot 2023. De jaarlijkse forfaitaire budgetten 
worden daarom voor deze periode goedgekeurd. 
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Aangezien de stimulans verleend wordt, verwacht de CREG dat de eindconsumenten voldoende 
geïnformeerd worden over de vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk 
gerealiseerde toegevoegde waarde van het project 

6.20 Developing training courses in virtual reality 

6.20.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

De snelheid van de digitalisering van de energiesector vereist een gelijkaardige snelheid voor het 
trainen van personeel binnen Elia.  

Dit project heeft als doel  om een simulatietool te creëren om haar werknemers onder te dompelen in 
een testomgeving. Naast de praktische ervaring die de werknemer opdoet, zoals het opdoen van 
ervaring met nieuwe apparatuur, wordt ook vermeden dat hij zonder ervaring blootgesteld wordt aan 
gevaarlijke situaties. Zowel technische ervaring als soft skills kunnen opgebouwd worden met deze 
tool. Vier gebruikersscenario’s worden opgelijst in het voorstel. 

De eerste fase van het project startte in 2017 en wordt tegen mid-2020 afgerond. Het virtuele 
trainingsscenario omvat de omgeving van een substation en test het houden van een veilige afstand 
van componenten onder hoogspanning, soft skills om een val vanop hoogte te vermijden, en 
verschillende scenario’s rond werken die opgestart worden. Vanaf midden 2020 wordt de tweede fase 
opgestart. Deze is gepland te eindigen begin 2021 indien de eerste fase succesvol was. 

6.20.2 BEOORDELING 

6.20.2.1 CRITERIUM 1 

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot het inzetten van virtuele 
realiteit als opleidingsmiddel bij Elia alhoewel de investering van Elia binnen dit domein in 2017 en in 
2019 wel vermeld wordt. Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise betreffende de 
inzet van virtuele realiteit als opleidingsmiddel bij andere transmissienetbeheerders of in andere 
sectoren. 

6.20.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. Een volledige beschrijving van de projectrisico’s 
ontbreekt, net als een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of 
onvoldoende oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling. 

Eén projectrisico die beknopt behandeld wordt is gerelateerd aan het scenario dat geselecteerd werd 
om te implementeren. Dit scenario werd geselecteerd op basis van het aantal personeelsleden dat met 
deze situatie te maken zou krijgen, met als doel een signaal te sturen naar de eigen werknemers over 
de rol van technologische innovatie binnen Elia. De impact van deze keuze op de evaluatie van de 
effectief gerealiseerde baten door het project wordt niet beschreven. 

6.20.2.3 CRITERIUM 3 

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt in grote mate, tenzij in algemene termen 
zoals kostenbesparingen, efficiëntiewinsten en veiligheid. Een vertaling van de baten naar een 
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toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt. Meetbare criteria wanneer het project als 
succesvol beschouwd kan worden ontbreken. 

6.20.2.4 CRITERIUM 4 

De werkpakketten worden beschreven, inclusief hoe ze bijdragen aan het projectdoel. De interactie 
tussen de werkpakketten is beknopt beschreven. 

De tijdlijn is beschreven in figuur 59. Een expliciete beschrijving van de mijlpalen ontbreekt, maar 
impliciet komt elke mijlpaal overeen met de oplevering van een scenario. 

De kost van dit projectvoorstel ontbreekt. 

6.20.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Het project beschrijft niet door welke risico’s de training via 
virtuele realiteit de veiligheid van de werknemers van Elia niet zou verhogen. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de trainingen via virtuele realiteit naar toegevoegde waarde voor de 
eindconsument. Bijvoorbeeld, een beschrijving van de actuele methode om personeel te trainen met 
aanduidingen van de geëvalueerde tekortkomingen die virtuele realiteit oplost zou toelaten om de 
baten te vertalen naar toegevoegde waarde voor de eindconsument. 

Ondanks de onmogelijkheid van de CREG om op basis van dit projectvoorstel overtuigd te zijn dat de 
het project binnen het kader van de stimulans valt, kan redelijkerwijs verwacht worden dat dit 
eventueel wel het geval kan zijn omdat onder andere de baten van een praktische training via virtuele 
realiteit in plaats van de traditionele training potentieel significant kunnen zijn.  

Bij gebrek aan accuratere budgetten keurt de CREG deze forfaitaire budgetten eenmalig goed. De 
uitvoering van het project lijkt plaats te vinden in 2020 en 2021. De jaarlijkse forfaitaire budgetten 
worden daarom voor deze periode goedgekeurd. 

Aangezien de stimulans verleend wordt, verwacht de CREG dat de eindconsumenten voldoende 
geïnformeerd worden over de vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk 
gerealiseerde toegevoegde waarde van het project 

6.21 AMEX follow-up 

6.21.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Het AMEX programma, opgestart in 2016, heeft als doel om de levenscyclus van een activa te 
optimaliseren, gaande van het ontwerp, tot onderhoud en werking en de buitendienststelling ervan 
op het einde van de levenscyclus. 

Het AMEX programma verloopt in 6 fasen die elk 6 maanden duren. Elke fase concentreert zich op een 
of meerdere activaklassen. Deze zijn beschreven in het voorstel. Eerst gebeurt een review van de 
huidige toestand van de activa, daarna worden risicoanalyses uitgevoerd om de falingen en het gedrag 
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van de activa te begrijpen. Hierop zich baserend wordt een strategie voor elke activaklasse ontworpen 
en maatregelen geïmplementeerd om de kwaliteit, betrouwbaarheid en optimalisatie te verbeteren. 
Deze maatregelen worden verder gemonitord.  

Fase 5 en 6 zijn momenteel bezig en worden verwacht afgerond te zijn tegen eind 2020. Deze omvatten 
de activaklassen gebouwen, telecomapparatuur, HVDC systemen, offshore faciliteiten, metering, 
afgelegen monitoringsystemen, compensatie van reactief vermogen, en aarding. Op het einde van elke 
fase wordt een strategie om de activaklasse te beheren gedurende elke fase fan de levenscyclus 
afgeleverd, net als een aantal verbeteringsmaatregelen. 

De verwachte impact van het AMEX programma bestaat uit een verlaging van de CAPEX met 
[VERTROUWELIJK]. Enkele reeds geïmplementeerde maatregelen worden als voorbeeld meegegeven 
in het projectvoorstel. 

AMEX leidde tot een op maat gemaakte onderhoudsstrategieën per activaklasse. 

6.21.2 BEOORDELING 

6.21.2.1 CRITERIUM 1 

Er is een beknopte beschrijving van de reeds opgebouwde expertise binnen het AMEX programma. 
Aangezien het programma enkele andere projectvoorstellen omvat, zoals SPACS, OPTIFLEX, ACC en 
andere, is het mogelijk dat de expertise in al deze projectvoorstellen ook van toepassing is op dit 
projectvoorstel. De CREG verwijst aldus naar de opmerkingen die ze heeft geformuleerd in het kader 
van die projectvoorstellen. 

6.21.2.2 CRITERIUM 2 

Een volledige beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt. Enkele risico’s worden beknopt 
weergegeven in figuur 63. Een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat 
niet of onvoldoende oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling ontbreekt. De 
mogelijke impact van deze risico’s op het potentieel van de baten of op de verwachte baten ontbreekt. 

6.21.2.3 CRITERIUM 3  

Het programma AMEX is een programma dat reeds in 2016 opgestart werd en afloopt in 2020. De 
laatste 2 fasen van het programma worden afgewerkt.  De eigenlijke probleemstelling en 
projectbeschrijving dat kadert in het project AMEX Follow-up is onduidelijk gegeven dat dit project 
reeds andere projectvoorstellen, zoals onder andere SPACS, OPTIFLEX, ACC, lijkt te omvatten. Een 
duidelijke afbakening van het project AMEX Follow-up ten opzichte van de andere projectvoorstellen 
ontbreekt.  

In haar reactie op de openbare raadpleging beschrijft Elia het project verder. Elia meldt dat in 2020 
processen geïmplementeerd worden die de gegevens op het terrein zullen capteren. Ook worden 
betrouwbaarheidscurves opgesteld die als invoer voor andere projecten gebruikt zullen worden. Een 
inschatting van het potentieel van de baten is beperkt aanwezig. De doelen worden deels vermeld in 
figuur 63. Het complete AMEX programma leidt tot een verwachte reductie van CAPEX met 
[VERTROUWELIJK] over de periode 2016-2025. De andere baten, waaronder een reductie van OPEX, 
veiligheid en een reductie van onbeschikbaarheden van netwerkelementen, zijn algemeen 
beschreven.  
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Een vertaling van de baten naar een toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt 
weliswaar. Meetbare criteria wanneer het project zelf als succesvol beschouwd kan worden 
ontbreken. 

6.21.3 STIMULANS 

Ondanks de extra informatie verleent door Elia binnen het kader van de openbare raadpleging, blijven 
er onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn.  

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat de haalbaarheid en/of het 
belang van het resultaat te onzeker is. Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het 
criterium dat er toegevoegde waarde gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken 
van meetbare succescriteria en het ontbreken van de vertaling van de baten naar die voor de 
eindconsument.   Meer bepaald blijft het onduidelijk in hoeverre dit project toegevoegde waarde 
creëert voor de eindconsument aangezien de meeste vermelde succescriteria reeds gedekt worden 
door gecreëerde toegevoegde waarde van onder andere projecten 2 of 15. 

Omwille van deze en bovenstaande redenen wijst de CREG geen steun toe aan dit project. 

6.22 Understand the potential of smart implicit pricing to incentivise 
prosumer anticipation 

6.22.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Dit project onderzoekt hoe consumenten de dispatcher van de transmissienetbeheerder kunnen 
ondersteunen om het net te balanceren, door het aanbieden van hun beschikbare flexibiliteit. 

In plaats van het direct aansturen van de activa in het bezit van de consument of haar 
consumptiegedrag plant dit project te testen hoe de consument reageert op een prijssignaal (of een 
ander signaal dat de consument moet aansporen om deel te nemen aan de flexibiliteit van het 
systeem). 

Het project bestaat uit 4 deelen: de ontwikkeling van een “slimme knoop” (een toestel dat 
consumenten aanspoort om automatisch op een prijssignaal te reageren met hun toestellen) , de 
ontwikkeling van algoritmes om verschillende prijssignalen te genereren en deze te aggregeren tot een 
consistent prijssignaal, de ontwikkeling van de verrekening van het proces, en een voorbereiding van 
een pilootproject met 100 residentiële consumenten in Wallonië. Deze perimeter is verbonden met de 
deelname van UCLouvain en ORES aan het project. 

Op termijn wordt extra liquiditeit verwacht op de balanceringsmarkt door dit project, net als de 
vermijding van de inzet van dure middelen om aan congestiebeheer te doen. 

6.22.2 BEOORDELING 

6.22.2.1 CRITERIUM 1 

Er is geen beschrijving van de reeds opgebouwde expertise met betrekking tot dynamische tarieven 
bij Elia, andere transmissienetbeheerders of in andere sectoren. 
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6.22.2.2 CRITERIUM 2 

Het project bevindt zich in de ontdekkingsfase. Een beschrijving van de projectrisico’s ontbreekt, net 
als een beschrijving van het beheer van het risico waarbij de projectresultaat niet of onvoldoende 
oplossingen aanbiedt voor de beschreven probleemstelling. 

6.22.2.3 CRITERIUM 3 

Het algemene doel is om de eindconsument actief deel te laten nemen aan de markt voor 
balanceringsdiensten en die voor ondersteunende diensten. 

Het project voorziet de creatie van een toolbox, die geïnstalleerd dient te worden bij de consument, 
zodat de consument zijn flexibiliteit inzet ten gevolge van prijssignalen. Deze prijssignalen worden door 
artificiële intelligentie gegenereerd op basis van de algemene toestand van het net. Het project focust 
op het inzetten van deze impliciete flexibiliteit voor de reductie van onbalansen en het oplossen van 
interne congesties in het net. 

Een inschatting van het potentieel van de baten ontbreekt, tenzij in algemene termen zoals een 
verhoogde deelname van prosumenten aan de markt. Een vertaling van de baten naar een 
toegevoegde waarde voor de eindconsument ontbreekt. Meetbare criteria wanneer het project als 
succesvol beschouwd kan worden ontbreken. 

6.22.2.4 CRITERIUM 4 

De vier delen van het project en de vijf werkpakketten worden beschreven. Een tijdlijn is gevisualiseerd 
in figuur 72 alhoewel de mijlpalen ontbreken of niet duidelijk vermeld worden. 

Het projectbudget ontbreekt. 

6.22.3 STIMULANS 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de 4 criteria van de stimulans vervuld zijn. 

Het projectvoorstel vervult niet op overtuigende wijze het criterium dat er toegevoegde waarde 
gecreëerd wordt voor de eindconsument door het ontbreken van meetbare succescriteria en het 
ontbreken van de vertaling van de baten naar die voor de eindconsument. Het marktsegment voor de 
ontwikkeling van algoritmes voor de valorisatie van flexibiliteit bij de prosument bestaat daarenboven 
nog niet door het ontbreken van de noodzakelijke precondities alvorens een eindconsument actief 
flexibiliteit kan aanbieden, waaronder maar niet beperkt tot activa die de consumptie van residentiële 
consumenten in reële tijd meet. De toetreding van de transmissienetbeheerder op dit domein zal de 
competitie op vlak van de ontwikkeling van applicaties beïnvloeden. Een mogelijks gevolg van de 
ontwikkeling door de transmissienetbeheerder van algoritmes die deze flexibiliteit prijzen is een 
verstoring van een potentiële efficiënte concurrentie tussen marktactoren waardoor de baten voor de 
eindconsument mogelijks gereduceerd worden. 

Deze bedenking wordt versterkt door de impliciete samenwerking tussen netbeheerders via dit 
project. Het project plant het consistent maken tot 1 prijssignaal van de signalen die de 
distributienetbeheerder verstuurt met degene die de transmissienetbeheerder verstuurt. Op de markt 
voor balanceringsdiensten of ondersteunende diensten zouden netbeheerders ook in competitie 
kunnen treden met elkaar en zo meedingen voor de flexibiliteit van prosumenten. Het gebruik van 
artificiële intelligentie ter berekening van een globaal prijssignaal wijkt tot slot af van de transparante 
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prijsvorming op een publieke marktplaats waarbij prosumenten individueel hun bereidheid tot 
verkopen van flexibiliteit aangeven.  

Gegeven de bovenstaande bemerkingen kan de CREG enkel steun verlenen voor het vierde deel dat 
het vierde en vijfde werkpakketen omvat, namelijk het onderzoek naar het potentieel van residentiële 
flexibiliteit en onderzoek naar de aanvaarding en perceptie van eindconsumenten voor het leveren 
van flexibiliteit. Bij gebrek aan accuratere budgetten keurt de CREG deze forfaitaire budgetten 
eenmalig goed. De uitvoering dit deel van het project lijkt plaats te vinden in 2021 en 2022. De jaarlijkse 
forfaitaire budgetten worden daarom voor deze jaren goedgekeurd. 

7 CONCLUSIE 

Van de 22 ingediende projectvoorstellen verleent de CREG aan 12 projectvoorstellen steun binnen het 
kader van de stimulans.  

De projecten die geen steun ontvangen komen ofwel niet in aanmerking doordat ze niet voldoende 
innovatief zijn, ofwel omdat ze niet voldoende onzeker zijn of dat hun baten vanuit het standpunt van 
de netgebruikers niet duidelijk of onbestaande zijn.  

Bij bepaalde projectvoorstellen ontbreken onder andere een aanduiding van de perimeter van het 
project en de potentiële impact, criteria om het succes (of het einde) van het project te beoordelen, 
en een duidelijke tijdlijn met mijlpalen. Vooral de eerste 2 elementen zijn onmisbaar om de impact van 
een project te evalueren. Voor een volledige lijst van elementen die toelaten een projectvoorstel te 
evalueren wordt gerefereerd naar hoofdstuk 5. De CREG betreurt dat het niet de volledige steun kon 
geven aan de hand van de ingediende projectvoorstellen. Het hoofdstuk 5 bevat ook een voorbeeld 
van welke inhoud verwacht wordt bij de beschrijving van een project met als doel de projectvoorstellen 
effectiever te kunnen beoordelen. 

Projecten 1, 2, 3 en 8 zijn innovatiegerichte activiteiten in de zin van artikel 26 van de 
tariefmethodologie en komen in aanmerking voor een stimulans van 25 % van de werkelijke kosten. 

Projecten 10, 11, 12, 13,  18, 19, 20 en 22 zijn activiteiten op gebied van onderzoek en ontwikkeling in 
de zin van artikel 26 van de tariefmethodologie en komen in aanmerking voor een stimulans van 50 % 
van de werkelijke kosten. 
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Project Budget 2020 (€) Budget 2021 (€) Budget 2022 (€) Budget 2023 (€)

1 Spac 3&4 VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

2 Asset control center VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

3 Optiflex VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

4 CMS - Risk Based Decision

5 Use of VLOS drones for pylon inspection

6 Use of LIDAR pruning

7 Internet of energy

8 Digital backbone VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

9 Digital solution

10 Automation of voltage control VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

11 Future grid dynamics VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

12 Assessing the role of BVLOS drones for line inspection VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

13 Testing robots for inspection VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

14 Contributing to the global grid study

15 Assessing predictive maintenance to improve asset management efficiency

16 Sensors

17 Integrating decentralized assets 

18 Automation of dispatcher work VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

19 Blockchain VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

20 Virtual reality VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

21 AMEX follow-up

22 Smart implicit pricing VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK

TOTAAL VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK VERTROUWELIJK
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BIJLAGE 

Onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia System Operator voor de 

regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering 

van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van  de tariefmethodologie [Niet-

vertrouwelijke versie] 

 


