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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) legt hierna de 
doelstellingen vast die Elia Transmission Belgium nv (hierna: Elia) in 2022 moet behalen in het kader 
de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht, zoals bedoeld in artikel 27 van de 
tariefmethodologie. 

Naast de inleiding bevat deze beslissing vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk omschrijft het 
wettelijk 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 publieke raadpleging. Het 
vierde hoofdstuk bevat de beslissing van de CREG over de doelstellingen die Elia in 2022 moet behalen 
in het kader van de aan het eigen inzicht van de CREG overgelaten stimulans, zoals bedoeld in artikel 
27 van de tariefmethodologie.  

Deze beslissing werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd op 24 juni 2021. 
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1. WETTELIJK KADER 

Artikel 27 van het besluit (Z)180628-CDC-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:  

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

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

2. ANTECEDENTEN 

In toepassing van de mogelijkheid die artikel 27 van de tariefmethodologie haar biedt, heeft Elia op 
31 maart 2021 per brief haar voorstel van lijst met prioritaire projecten voor het jaar 2022 in het kader 
van de balanceringsstimulansen naar de CREG gestuurd. 

Op 20 mei 2021 heeft de CREG via e-mail een document naar Elia gestuurd met als titel “Informele 
feedback over het voorstel van Elia inzake de stimulans ter bevordering van het evenwicht in 2022”. 
Dit document bevat de opmerkingen en vragen van de CREG met betrekking tot de door Elia 
voorgestelde projecten en drie bijkomende projecten met betrekking tot aFRR- en mFRR-reserves, de 
T&C FCR en het beheer van congesties. 

Op 4 juni 2021 hebben Elia en de CREG de bovenvermelde documenten besproken met het oog op het 
indienen door Elia van een aangepaste en geconsolideerde versie van haar voorstel van lijst met 
prioritaire projecten voor het jaar 2022 in het kader van de stimulans over systeemevenwicht. 

Op 14 juni 2021 heeft Elia een brief gestuurd met de aangepaste versie van het voorstel van lijst met 
prioritaire projecten voor het jaar 2022 in het kader van de stimulans over systeemevenwicht (hierna: 
het aangepaste voorstel van Elia). 

Op 24 juni 2021 heeft het Directiecomité van de CREG ontwerpbeslissing (B)658E/73 goedgekeurd en 
hierover een publieke raadpleging van zes weken gelanceerd 

De publieke raadpleging liep af op 6 augustus 2021 om 23u59. De CREG heeft drie reacties ontvangen 
van Febeliec, Febeg en Elia. 
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Eind augustus en in de loop van september was er overleg tussen de CREG en Elia over bepaalde 
projecten. 

Op 9 september hebben de CREG en Febeliec het antwoord van Febeliec op de publieke raadpleging 
besproken.  

Op 22 oktober 2021 heeft de CREG een tweede publieke raadpleging van drie weken gelanceerd over 
Bijkomende projecten voor de stimulans ter bevordering van het evenwicht in 2022. 

Op het einde van de tweede publieke raadpleging, op 12 november 2021, heeft de CREG twee reacties 
ontvangen van Febeg en Elia. 

3. RAADPLEGING  

Het directiecomité van de CREG heeft twee publieke raadplegingen georganiseerd. De eerste publieke 
raadpleging had betrekking op de initiële ontwerpbeslissing en liep over een periode van zes weken 
op de website van de CREG. De eerste raadpleging liep af op 6 augustus 2021 en er werden drie niet-
vertrouwelijke reacties ontvangen. Deze reacties kwamen van Elia Febeg en Febeliec. 

De tweede publieke raadpleging ging over het ontwerp “Uitvoering van de aanbevelingen in het 
auditrapport over  de controle van de uitoefening van de opdracht voor het beheer van 
vraagflexibiliteitsgegevens met Energieoverdracht voorgesteld door de CREG. Dit nieuwe ontwerp 
dient ter vervanging van het project “Herziening van de modaliteiten en voorwaarden voor de levering 
van mFRR- en aFRR-diensten binnen de Europese marktcontext” 1. 

Het volgende deel bevat het verslag over de twee bovenvermelde publieke raadplegingen. 

Het vierde hoofdstuk herneemt volledig de aangepaste en definitieve tekst van de stimulans.  

3.1. SAMENVATTING VAN DE ANTWOORDEN OP DE PUBLIEKE 
RAADPLEGINGEN 

 Algemene opmerkingen 

Febeliec had als algemene opmerking dat de stimulans, om aanvaardbaar te zijn, gericht moet zijn op 
meetbare doelen die de efficiëntie verhogen en de kosten van het systeem verlagen, en die niet 
behoren tot de normale activiteiten van de netbeheerder. Tot slot betreurt de respondent het dat alle 
projecten betrekking hebben op studies en niet op concrete maatregelen die rechtstreeks ten goede 
komen van de netgebruikers. 

Febeliec haalt het geval aan waarin Elia een doelstelling van de stimulans niet kan halen binnen de 
geplande tijdsperiode. De respondent is bang dat Elia haar belangstelling voor de doelstelling zou 
verliezen indien het bedrag van de stimulans verloren zou zijn. 

Febeliec vraagt om aan de stakeholders een verslag over de discretionaire stimulansen van de 
voorgaande jaren te bezorgen. 

Febeg beveelt aan de uitvoering van de projecten Picasso en MARY-ICAROS niet te vertragen wegens 
de prioriteit die Elia geeft aan de stimulansprojecten. 

 

1 Zie het raadplegingsverslag hierna. 
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 Specifieke opmerkingen voor een stimulans in het bijzonder 

3.1.2.1. Opvolging van de kwaliteit van de inputdata (forecast) in het kader van het 
congestiebeheer  

Febeliec is van mening dat het project deel uitmaakt van de kernactiviteiten van Elia en dat een 
stimulans voor dit project dus niet nodig is. Febeliec vraagt op zijn minst om het bedrag dat voor dit 
project werd uitgetrokken te verlagen. 

Febeliec is van mening dat het project en de deliverables beter moeten worden beschreven, en dan in 
het bijzonder de succescriteria voor de volledige of gedeeltelijke toekenning van het bedrag van de 
stimulans. 

Febeliec dringt er ten slotte op aan dat de resultaten van het project openbaar worden gemaakt en 
met de marktspelers worden besproken, bij voorkeur voordat het project wordt afgerond. 

Febeg ondersteunt elke verbetering in de kwaliteit van de voorspellingen over congesties en benadrukt 
dat zij transparantie en communicatie van (congestie)problemen voldoende op voorhand op prijs stelt. 
Febeg verklaart dat zij daarom zou willen dat, ten eerste, congesties worden gepubliceerd en, ten 
tweede, dat er betere voorspellingen komen om congesties en de daarmee gepaard gaande kosten 
voor de marktspelers en de samenleving als geheel te helpen beheren.  

Febeg verwijst met name naar het project MARI, waarvan de middelhoge of hoge congestierisico-
indicator (CRI) Elia in staat zou stellen de mFRR-energiebiedingen uit te sluiten van het Europese 
platform. Febeg is van mening dat deze gevallen nauwlettend in het oog moeten worden gehouden en 
via KPI's moeten worden gepubliceerd. In dit verband dringt Febeg erop aan dat de marktspelers 
volledige transparantie krijgen over de concrete gevolgen van de afschaffing van de mFRR-
energiebiedingen voor de totale welvaart (total welfare) en voor de opportuniteitenskosten gedragen 
door de marktspelers. 

3.1.2.2. Analyse van de mogelijke ontwikkelingen in het proces van indiening van dagelijkse day-
ahead- en intradaybalanceringsprogramma's door de BRP's.  

Febeliec is van mening dat het project voorbarig is aangezien de eerste stappen in de versoepeling van 
het verplichte evenwicht op day ahead van de BRP's pas in 2022 zullen worden uitgevoerd en Elia nog 
niet over voldoende feedback zal beschikken over deze versoepeling. 

Febeliec belicht de verschillen tussen de rol van BRP en die van Scheduling Agent (hierna: SA). 

Febeliec vraagt dat regelmatig een verslag wordt gepubliceerd over de prestaties van de BRP's bij de 
balancering van hun day ahead portefeuille. 

Febeg meldt dat de stimulans niet tot een toename van implementatiekosten mag leiden. 
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3.1.2.3. Analyse van de impact en aanbevelingen inzake de implementatietiming van een FAT van 
5 minuten voor de activering van de AFRR  

Febeliec steunt het standpunt dat de CREG in de ontwerpbeslissing inneemt en haar bereidheid om dit 
project te schrappen. 

Febeg vraagt dat eventuele vereenvoudigingen die uit het project voortvloeien, geen extra 
uitvoeringskosten voor de marktspelers met zich meebrengen. 

Elia erkent dat het deel van de studie over de analyse van de overgang naar een FAT van 5 minuten 
reeds op Europees niveau is uitgevoerd. Deze studie werd echter uitgevoerd vóór de openstelling van 
de Belgische aFRR-markt voor alle technologieën en houdt derhalve geen rekening met een aantal 
elementen. Daarom is volgens Elia een actualisering van de analyse relevant en kan een nauwkeuriger 
raming van de effecten van een FAT van 5 minuten worden gemaakt. 

Elia onderstreept dat de studies naar de keuze van de lokale activeringsmodus, tussen de modi Control 
target en Control request (momenteel toegepast in België), in het kader van een FAT van 5 minuten 
moeten worden uitgevoerd met het oog op de potentiële voordelen voor de werking van de markt. 

3.1.2.4. Herziening van de modaliteiten en voorwaarden voor de levering van mFRR- en aFRR-
diensten binnen de Europese marktcontext 

Febeliec vraagt dat de stakeholders bij het project worden betrokken. 

Febeg beveelt Elia aan om de penaliteiten, prekwalificatieprocessen en -vereisten te benchmarken met 
naburige landen. Febeg ziet deze taak als een belangrijke stap binnen de MARI en PICASSO projecten 
op Europees niveau. 

Elia vraagt om dit project niet reeds in 2022 te realiseren. Elia merkt op dat de perimeter van het 
project verder gaat dan wat Elia zich in het verleden toe heeft geëngageerd. Daarnaast stelt Elia dat 
de herziening van penaliteiten, en de prekwalificatievereisten, -processen, niet aangeduid werden 
door marktdeelnemers als zijnde een gevaar voor hun investeringen. Tot slot stelt Elia voor om een 
gelijkaardig project enkel vanaf 2023 uit te voeren, binnen de voorziene harmonisatieprocessen die 
uitgevoerd worden binnen het jaar volgend op de go-live van de Europese platformen. Deze timing 
van uitvoering komt overeen met wat ze voorgesteld heeft in het aangepaste voorstel van Elia. 

3.1.2.5. Analyse van de mogelijkheden van een gecombineerde bieding van balanceringsproducten 
op de leveringspunten DPpg en bieding van balanceringsproducten op leveringspunten die 
aan de DA/ID-markt deelnemen in het kader van een ToE  

Over dit project werd geen enkele opmerking geformuleerd. 

3.1.2.6. Vervolgstudie van de methode voor de dagelijkse voorspelling van het volume van niet-
gecontracteerde biedingen voor aFRR- en mFRR-balanceringsenergie 

Febeliec is niet gekant tegen deze studie, maar wijst erop dat Elia in de loop van 2021 waarschijnlijk 
een afwijkingsaanvraag voor MARI en ICAROS zal indienen bij de CREG, zodat dit project voorbarig zal 
zijn. 
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Febeliec stelt een alternatief project voor om alle of een deel van de kosten van de 
balanceringsreserves in functie van hun realtime onevenwichten aan de BRP's aan te rekenen. 

3.1.2.7. Analyse van de mogelijkheden om de raming en compensatie van netverliezen te 
optimaliseren  

Febeliec dringt erop aan dat de benchmark betrekking heeft op minstens 5 buitenlandse TNB’s. 

Febeliec betreurt het feit dat een (nieuwe) studie wordt aangekondigd in 2023, met een beslissing 
in 2024 en een nog latere implementatie. 

Febeliec vraagt tenslotte of de studie niet zou kunnen worden uitgebreid tot de berekeningsmethode 
van de verliezen. 

Febeg steunt de studie en herhaalt haar belangstelling voor de overschakeling op een systeem waarbij 
de hoeveelheid energie wordt aangekocht die nodig is om de verliezen te compenseren. 

3.1.2.8. Analyse en implementatie van de FCR-evoluties krachtens artikel 154(2) van de SOGL  

Febeliec heeft bedenkingen bij het bedrag dat voor dit project wordt uitgetrokken (€ 450.000), 
aangezien Elia al een stimulans heeft om de kosten van de balanceringsreserves te verminderen (via 
de stimulans van de beïnvloedbare kosten). 

3.1.2.9. Overige opmerkingen 

Ten gevolge van het uitstel van uitvoering van de stimulans met betrekking tot herziening van de 
modaliteiten en voorwaarden voor de levering van mFRR- en aFRR-diensten binnen de Europese 
marktcontext, is de CREG van mening dat een nieuwe stimulans voorgesteld moet worden, zodat het 
volledige bedrag voor discretionaire stimulansen effectief toegewezen kan worden.  

Febeliec heeft in haar antwoord twee nieuwe projecten voorgesteld: een project met betrekking tot 
de toewijzing van de aankoopkosten van balanceringscapaciteit aan balanceringsverantwoordelijken 
en een project met betrekking tot de evaluatie van de modaliteiten voor de organisatie van de 
strategische reserves.  

3.1.2.10. Reacties op de tweede raadpleging over het project "Tenuitvoerlegging van de 
aanbevelingen van het auditverslag over het toezicht op het gegevensbeheer van de 
flexibiliteit aan de vraagzijde met betrekking tot de energieoverdracht". 

Febeg vraagt dat haar leden niet worden verplicht of gedwongen om middelen aan deze stimulans te 
besteden. Bovendien roept Febeg op tot een gelijk speelveld voor alle DP's, ongeacht het 
aansluitingsniveau: dezelfde controles en processen moeten worden toegepast. Ten slotte moeten de 
geactiveerde volumes nauwkeurig worden meegedeeld aan de BRP-bron: verificatie achteraf is dus 
niet aanvaardbaar. 

Elia vraagt verbeteringen met betrekking tot de procedure die wordt gevolgd om de doelstellingen 
vast te stellen, zodat Elia de middelen kan voorbereiden en plannen die nodig zijn voor de succesvolle 
realisatie van elk project. Elia stelt dat sommige termijnen moeten worden herzien omdat de 
definitieve lijst van stimulansen pas na eind oktober bekend is. Elia vermeldt bovendien dat er te veel 
stimulansen zijn. Marktspelers hebben reeds in 2021 laten weten dat zij niet konden deelnemen omdat 
zij graag aan de workshops en de openbare raadplegingen zouden deelnemen. Bovendien zullen 
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belangrijke projecten zoals MARI, iCAROS en PICASSO in 2022 reeds het grootste deel van de 
beschikbare middelen opslorpen. Wat de inhoud van de stimulans betreft, wenst Elia een kosten-
batenanalyse uit te voeren alvorens de 3de en 5de aanbeveling ten uitvoer te leggen, terwijl de 2de, 
4de en 6de aanbeveling in 2022 uitvoerbaar zouden moeten zijn. 

3.2. EVALUATIE VAN DE ANTWOORDEN OP DE PUBLIEKE 
RAADPLEGINGEN 

 Algemene opmerkingen 

De CREG benadrukt dat de implementering van bepaalde oplossingen een aanpak in verschillende 
fases vraagt die soms over jaren gespreid is en waarvan de eerste fase bestaat uit de uitvoering van 
een studie en, vervolgens, de implementering van de gekozen oplossingen. Doorgaans is het beter om 
eerst een probleem en zijn oorzaken en gevolgen te bestuderen en pas daarna oplossingen uit te 
werken, en vervolgens de beste oplossing eruit te kiezen en die uit te voeren. De stimulans ter 
bevordering van het evenwicht van het systeem betreft voornamelijk de fase van analyse en voorstel 
van een oplossing. Er zij echter op gewezen dat de meeste projecten een voorstel voor een 
implementatieplan bevatten. 

Een aantal projecten betreffen activiteiten welke onder wettelijke verplichtingen vallen die worden 
opgelegd aan de TNB. Toch moeten we er hier aan herinneren dat de stimulans vooral dient om aan 
Elia aan te geven welke prioriteiten volgens de CREG specifiek gunstig zijn voor de verbruiker. De 
stimulans ter bevordering van het evenwicht van het systeem wil dus vooral bepaalde behoeften 
prioriteit geven, en is minder bedoeld voor de bevordering van onderzoek en de invoering van nieuwe 
studiedomeinen, die veeleer onder andere stimulansen vallen zoals de stimulans voor innovatie.  

Het bedrag dat wordt toegekend voor de verschillende projecten wordt bepaald volgens het eigen 
inzicht van de CREG en is vooral afhankelijk van de complexiteit van de behandelde onderwerpen en 
van de inspanningen die nodig zijn om de doelen te bereiken. De bedragen die uiteindelijk aan Elia 
worden toegekend, hangen af van de mate waarin elke doelstelling werd gerealiseerd en van de 
naleving van de termijnen en worden niet bepaald volgens een principe van alles of niets. De uitvoering 
van de projecten door Elia gebeurt doorgaans in overleg met de CREG, die bijgevolg, indien nodig, bij 
de beoordeling van de prestaties van Elia rekening kan houden met de eventuele moeilijkheden of 
onvoorziene elementen die mogelijk zijn opgetreden.  

In verband met de resultaten van de projecten van stimulansen ter bevordering van het evenwicht van 
het systeem (of discretionaire stimulansen) in het verleden, herinnert de CREG eraan dat de meeste, 
zo niet alle projecten onderwerp waren van minstens één openbare raadpleging en veelal van 
publicaties door Elia. Het lijkt dus dat alle gegevens die nodig zijn om het publiek goed te informeren 
over de projecten van de discretionaire stimulansen uit het verleden beschikbaar zijn.  

 Specifieke opmerkingen voor een stimulans in het bijzonder 

3.2.2.1. Opvolging van de kwaliteit van de inputdata (forecast) in het kader van het 
congestiebeheer  

De CREG bedankt Febeg en Febeliec voor de specifieke opmerkingen voor dit voorstel van stimulans.  
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De CREG sluit zich aan bij de opmerking van Febeliec over de noodzaak om het project en de 
evaluatiecriteria beter te beschrijven, de resultaten bekend te maken en ze vooraf te bespreken met 
de marktspelers.  

In overleg met Elia heeft de CREG de doelstellingen, de mijlpalen en de deliverables van het project 
gespecificeerd. De CREG is van mening dat deze preciezere omschrijving het ook mogelijk maakt om 
een antwoord te geven op de vraag van Febeliec over de evaluatiecriteria voor de stimulans.  

De CREG is van mening dat, gezien het belang van het onderwerp en het innoverende karakter van de 
door Elia verwachte deliverables, het bedrag van € 400.000 gepast is. De criteria voor de evaluatie door 
de CREG zijn de kwaliteit, het ambitieniveau en de doeltreffendheid van de door Elia voorgestelde en 
uitgevoerde maatregelen.  

Wat betreft de doelstellingen geformuleerd en ondersteund door Febeg, wenst de CREG op te merken 
dat deze incentive in de eerste plaats als doel heeft om de kwaliteit van de voorspellingen in het kader 
van congestiebeheer in kaart te brengen en te verbeteren, zowel op korte als op lange termijn. En dit 
om, zoals Febeg aangeeft, het congestiebeheer te optimaliseren en de bijhorende kosten voor de 
maatschappij te minimaliseren.  

De doelstelling om de transparantie over de congesties zelf te verbeteren, namelijk een tijdige 
communicatie naar marktpartijen over de verwachte en opgetreden congesties, valt buiten de scope 
van deze incentive. Deze doelstelling dient gerealiseerd te worden in het kader van het iCAROS-project, 
onder andere via de publicatie van de Congestion Risk Indicator (CRI) en via de beschrijving van de 
berekeningswijze ervan in de ‘Regels van de coördinatie en congestiebeheer ».  Deze incentive zal 
echter rechtstreeks bijdragen tot een meer accurate bepaling van de CRI in day-ahead en intraday.  

De CREG heeft ook het aspect van de financiële gevolgen voor BRP's in gebieden met een gemiddeld 
of hoog congestierisico niet in de doelstellingen opgenomen. De CREG is echter van mening dat deze 
incentive zal bijdragen tot lagere opportuniteitskosten voor BRPs gezien betere voorspellingen leiden 
tot minder gevallen waarbij een marktspeler een beperking omwille van congestierisico’s opgelegd 
krijgt die met betere voorspellingen onnodig zou blijken. 

3.2.2.2. Analyse van de mogelijke ontwikkelingen in het proces van indiening van dagelijkse day-
ahead- en intradaybalanceringsprogramma's door de BRP's.  

Met betrekking tot de opmerkingen van Febeliec is de CREG van mening dat de situatie met relaxatie 
van de day-ahead evenwichtsverplichting andere informatieverplichtingen op de BRP kan vereisen dan 
de informatieverplichtingen die momenteel van toepassing zijn. Daarenboven vereisen de integratie 
van offshore windenergie en het toenemend aantal actieve consumenten en prosumenten mogelijks 
evoluties in de informatieverplichtingen, ook in geval de relaxatie van de day-ahead 
evenwichtsverplichting niet succesvol blijkt. De CREG acht het als gevolg relevant om deze 
informatieverplichtingen te herzien, vooral met oog op het verzekeren van transparantie met 
betrekking tot de evolutie van het evenwicht van het systeem tussen day-ahead en reële tijd.   

De CREG gaat akkoord met Febeliec dat de informatie die Elia ontvangt van de SA of OPA niet volledig 
gereconcilieerd kan worden met de informatie van de BRP. In de discussies die de CREG met Elia gehad 
heeft naar aanloop van de indiening van het voorstel bij de CREG door Elia, had de CREG een uitbreiding 
van de stimulans met de rollen SA en OPA voorgesteld gezien de beperkte perimeter. Volgend op de 
opmerking van Febeliec beperkt de CREG de perimeter tot enkel de BRP betreffend, zoals initieel 
voorgesteld door Elia. Deze reductie heeft een weerslag op het bedrag dat toegewezen wordt aan de 
stimulans.  
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De CREG verwelkomt de feedback van Febeg maar wijst er niettemin op dat deze stimulans ook de 
nood om nieuwe gegevensverzameling onderzoekt. Welke inspanningen uiteindelijk nodig zijn van 
marktdeelnemers wordt op het einde van de stimulans bepaald, op basis van de noden van Elia en de 
marktdeelnemers om een goed werkende markt te bekomen. Een beperking van de conclusies van de 
stimulans is in dit stadium niet opportuun. 

3.2.2.3. Analyse van de impact en aanbevelingen inzake de implementatietiming van een FAT van 
5 minuten voor de activering van de AFRR  

De CREG verwelkomt de opmerkingen van Febeg en Febeliec.  

De CREG herhaalt dat de toegevoegde waarde van een heruitvoering van de studie, namelijk het al dan 
niet beperkt vervroegen van de FAT-reductie, onvoldoende is. Daarbij is de CREG van mening dat de 
middelen voor een studie ter evaluatie van de ontwikkeling van de aFRR-markt toegewezen worden 
aan het effectief verder ontwikkelen van deze markt, door onder andere Energieoverdracht te 
implementeren en andere toetredingsbarrières, zoals onder andere penaliteiten en andere vereisten, 
te herevalueren. Met betrekking tot Energieoverdracht verwelkomt de CREG de antwoorden van 
Febeg enerzijds en Febeliec anderzijds. 

Op basis van het antwoord van Elia, is de CREG akkoord om een “control target” activatie te evalueren. 
Een technische haalbaarheidsstudie en kwalitatieve kostenbaten-analyse is niettemin onvoldoende; 
de CREG wenst ook reeds de nodige veranderingen van een “control target” activatie op andere 
ontwerpaspecten, zoals de remuneratie van aFRR-energie en penaliteiten, en op de processen bij de 
BSP op te nemen in de stimulans. Als gevolg is is het resultaat van de stimulans, bij positieve evaluatie, 
op korte termijn implementeerbaar indien gewenst door marktpartijen. De CREG heeft het project in 
die zin aangepast. 

3.2.2.4. Herziening van de modaliteiten en voorwaarden voor de levering van mFRR- en aFRR-
diensten binnen de Europese marktcontext 

De CREG verwelkomt de steun van Febeliec en Febeg voor deze stimulans. 

De CREG verwelkomt de opmerkingen van Elia. De CREG wijst er niettemin op dat marktdeelnemers 
herhaaldelijk de prekwalificatievereisten en penaliteiten als onderwerp voor verbetering meldden. 
Hierbij verwijst de CREG onder andere naar het raadplegingsverslag binnen het kader van beslissing 
(B)2000/2 en de interventie van Flexcity tijdens de 4de workshop binnen het kader van de aanpassing 
van het mFRR-ontwerp naar aanleiding van de geplande aansluiting tot het Europese platform voor de 
uitwisseling van balanceringsenergie van frequentieherstelreserves met manuele activatie. De CREG 
verwijst ook naar de antwoorden van Febeg en Febeliec binnen het kader van de raadpleging van de 
ontwerpbeslissing als indicatie van het bestaan en de relevantie van de vraag. De CREG blijft als gevolg 
van mening dat de stimulans een pertinente vraag van de markt behandelt. 

In de bilaterale discussies met Elia na de openbare raadpleging uitte Elia haar bezorgdheid omtrent de 
parallelle trajecten die de T&C BSP aFRR en T&C BSP mFRR lopen. Elia argumenteert dat dit tot 
onnodige duplicatie van werk leidt aangezien de penaliteiten met betrekking tot de activatie van aFRR- 
en mFRR-balanceringsenergie reeds binnen het traject van aanpassing van de T&Cs herzien wordt. 
Daarbij is Elia van mening dat de stimulans extra middelen vraagt van Elia en marktdeelnemers terwijl 
deze middelen reeds volledig bezet zullen zijn in het kader van de voorziene aansluiting tot de 
Europese platformen voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met 
manuele en automatische activering. Tot slot herhaalde Elia dat de uitvoering van de stimulans 
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effectiever zal zijn in 2023 wegens betere afstemming met de harmonisatietrajecten op Europees 
niveau.  

De CREG is van mening dat deelname van marktactoren in het kader van deze stimulans onmisbaar is. 
Marktactoren moeten voldoende tijd en middelen kunnen investeren in de herziening van de 
prekwalificatieprocessen, -vereisten, controles en penaliteiten. De opmerking van Elia sluit aan bij die 
geformuleerd door marktdeelnemers tijdens de bespreking van de roadmap in 2021 en 2022 tijdens 
de Working Group Balancing van 28 oktober 20202. De CREG begrijpt als gevolg de positieve gevolgen 
van een uitstel van de stimulans. Dit uitstel laat ook toe om een uitgebreide Europese benchmark uit 
te voeren, ter ondersteuning van het formuleren van alternatieve modaliteiten ter herziening van de 
bestaande . De CREG is niettemin niet akkoord met een beperking van de perimeter van de stimulans 
en is van mening dat alle eventuele openstaande opmerkingen binnen het kader van actualisaties van 
de T&C BSP aFRR en mFRR ook behandeld dienen te worden in het kader van de stimulans.  

De CREG verwijdert als gevolg deze stimulans, met oog op een herintroductie ervan voor uitvoering in 
een toekomstig kalenderjaar. 

3.2.2.5. Analyse van de mogelijkheden van een gecombineerde bieding van balanceringsproducten 
op de leveringspunten DPpg en bieding van balanceringsproducten op leveringspunten die 
aan de DA/ID-markt deelnemen in het kader van een ToE  

De CREG heeft geen opmerkingen betreffende deze stimulans gekregen. 

3.2.2.6. Vervolgstudie van de methode voor de dagelijkse voorspelling van het volume van niet-
gecontracteerde biedingen voor aFRR- en mFRR-balanceringsenergie  

De CREG gaat akkoord met de feedback van Febeliec en Febeg. Op basis van de meest recente 
informatie3 ligt de geplande go-live datum van MARI en PICASSO vast op respectievelijk het vierde 
trimester van 2022 en het tweede trimester 2022. De CREG schat inderdaad ook in dat de actualisaties 
van de voorspellingsmethode aldus opnieuw moeten gebeuren in 2023 om rekening te houden met 
deze nieuwe ontwikkelingen.  

Niettemin wijst de CREG de waarde van de stimulans vooral toe aan het tweede deel van de stimulans, 
namelijk het onderzoek hoe de resultaten van de inschatting van beschikbaarheid van niet-
gecontracteerde biedingen de aan te kopen balanceringscapaciteit kan verlagen. Deze stap laat toe 
om de resultaten van de voorspellingmethode te valoriseren. Afleidend uit de antwoorden van Febeg 
en Febeliec is dit deel van de stimulans te onderbelicht. De CREG heeft als gevolg dit deel van de 
stimulans verder uitgewerkt. 

De CREG noteert het alternatief voorstel van stimulans van Febeliec. 

 

2 Zie hoofdstuk 4 van de meeting of minutes van de WG Balancing van 28 oktober 2020: https://www.elia.be/-
/media/project/elia/elia-site/ug/wg-balancing/balancing-meetings/20201028-wg-balancing-mom-final.pdf 
3 Volgens de informatie gecommuniceerd in de Working Group Balancing van 15 september 2021 staat de connectie met het 
MARI-platform gepland in het vierde kwartaal van 2022 
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3.2.2.7. Analyse van de mogelijkheden om de raming en compensatie van netverliezen te 
optimaliseren  

De CREG erkent het belang van benchmarking met buitenlandse netten die een aan België gelijkaardige 
topologie hebben. Voor het Duitse net dient het door Amprion beheerde net in de benchmarkanalyse 
te worden opgenomen. 

De studie omvat een implementatieplan dat theoretisch al in 2023 zou kunnen worden uitgevoerd. 
Het lijkt echter a priori dat de eventuele uitvoering idealiter parallel met de uitwerking van de 
transmissietarieven van de volgende tariefperiode, d.w.z. in 2024, zal worden voorbereid. 

3.2.2.8. Analyse en implementatie van de FCR-evoluties krachtens artikel 154(2) van de SOGL  

De CREG verwijst naar sectie 3.1.1 ter motivering waarom deze stimulans in aanmerking komt. 
Daarenboven merkt de CREG op dat de stimulans niet als doel heeft om af te wijken van 
standaardproducten, maar als doel heeft een afwijking van de standaard toepassing van aanvullende 
eigenschappen voor levering van FCR te ontwerpen en te implementeren, indien dit de markttoegang 
tot de FCR-balanceringsmarkt, faciliteert voor reserveleverende eenheden en groepen. 

Ten gevolge van de feedback van Febeliec is de CREG van mening dat de stimulans op inhoudelijk vlak 
verduidelijkt moet worden en dat het bedrag van het voorstel aangepast moet worden. 

3.2.2.9. Uitvoering van de aanbevelingen in het auditrapport over  de controle van de uitoefening 
van de opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met Energieoverdracht 

Ten gevolge van het uitstel van uitvoering van de stimulans met betrekking tot “herziening van de 
modaliteiten en voorwaarden voor de levering van mFRR- en aFRR-diensten binnen de Europese 
marktcontext”, is de CREG van mening dat een nieuwe stimulans voorgesteld moet worden, zodat het 
volledige bedrag voor discretionaire stimulansen effectief toegewezen kan worden over de 
verschillende stimulansen.  

Febeliec heeft in haar antwoord twee nieuwe projecten voorgesteld: een project met betrekking tot 
de toewijzing van de aankoopkosten van balanceringscapaciteit aan balanceringsverantwoordelijken 
en een project met betrekking tot de evaluatie van de modaliteiten voor de organisatie van de 
strategische reserves. Het algemene idee achter het voorstel van Febeliec, om de kosten van 
balanceringscapaciteit toe te wijzen aan balanceringsverantwoordelijken  die de nood aan deze 
capaciteit veroorzaken, is naar mening van de CREG interessant om te evalueren. De CREG zal daarom 
contact opnemen met Febeliec om het voorstel verder te verduidelijken. De CREG zal dit voorstel ook 
aftoetsen met andere marktactoren. Met betrekking tot het tweede voorstel van Febeliec stelt de 
CREG zich vragen rond de relevantie ervan gegeven de goedkeuring van het 
capaciteitsremuneratiemechanisme door de Europese Commissie op 27 augustus 2021.  

Op 25 augustus 2021 publiceerde IBM een auditrapport4 met betrekking tot de controle van de 
uitoefening van de opdracht voor het beheer van vraagflexibilteitsgegevens met een 
energieoverdracht door de transmissienetbeheerder. Deze audit ziet erop toe dat de volumes binnen 
het kader van Energieoverdracht kunnen worden vertrouwd, onder meer voor de remuneratie van de 

 

4 Het auditrapport is publiek te raadplegen op https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/electricity-market-and-
system---document-library/transfer-of-energy/2021/20210903_toe-audit-report-external-2020.pdf 
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dienst als voor de correctie van de evenwichtsperimeter van de betrokken 
balanceringsverantwoordelijken. Het rapport formuleert zes5 aanbevelingen: 

1) De processen in het kader van Energieoverdracht en uitgevoerd door 
distributienetbeheerders kunnen niet geverifieerd worden. Een proces en de nodige 
controles moeten gecreëerd worden met oog op het evalueren van de betrouwbaarheid 
van de gegevens die tussen distributienetbeheerders en transmissienetbeheerder 
uitgewisseld worden; 

2) Elia controleert jaarlijks en slechts op een kleine, random gekozen set van observaties of 
een geactiveerd volume via Energieoverdracht (gemeten via submeters) resulteerde in 
een verminderde afname (gemeten via de hoofdmeter). Een dagelijkse verificatie die 
tegelijk geïntegreerd is in de processen van Energieoverdracht zou garanderen dat Elia 
niet betaalt voor een activatie die geen reëel effect heeft op de afname uit het net; 

3) De huidige implementatie van processen met Energieoverdracht is zeer complex 
waardoor datakwaliteit moeilijk te beheren is. Deze complexiteit vindt zijn oorsprong is 
het gebruik van bestaande IT-systemen en -processen. Elia voert alle berekeningen en 
validaties uit in reële tijd, terwijl een ex-post verificatie (i.e. per dag) eenvoudiger zou zijn. 
Deze eenvoud faciliteert de opvolging van datakwaliteit; 

4) Incidenten, uitzonderingen of problemen worden door Elia via email, via telefoon of via 
vergaderingen behandeld. Er is geen gestructureerd proces die incidenten of problemen 
traceren, noch heeft het management de toezichtmogelijkheid om de kwaliteit van de 
behandeling ervan te evalueren. Een gestructureerd servicebeheer laat dit wel toe; 

5) Elia voert veel te automatiseren controles nog manueel uit. De manuele uitvoering van de 
controles is middelenintensief waardoor de frequentie van uitvoering van de controles 
laag is. Tot slot is documentatie niet altijd geactualiseerd ten opzichte van de meest 
recente verandering van de regelgeving. Het automatiseren van controles laat een 
continue toepassing ervan toe. Documentatie moet geactualiseerd blijven; 

6) Er bestaat geen gedocumenteerde procedure noch gepubliceerde aanvaardingscriteria 
met betrekking tot de weigering door Elia om de “X out of Y” baseline methode toe te 
passen, op vraag van een FSP. Publiek beschikbare procedures en criteria voor de 
evaluatie van de door de FSP geselecteerde baseline methode vermijden onduidelijkheid. 

De door de CREG voorgestelde stimulans bestaat uit het uitvoeren van de aanbevelingen van de 
auditeur. 

3.2.2.10. Reacties op de tweede raadpleging over het project "Tenuitvoerlegging van de 
aanbevelingen van het auditverslag over het toezicht op het gegevensbeheer van de 
flexibiliteit aan de vraagzijde met betrekking tot de energieoverdracht". 

De CREG heeft op basis van de antwoorden tijdens de openbare raadpleging de inhoud van de 
stimulans aangepast. 

De CREG merkt vooreerst op dat de stimulans interne processen bij Elia betreft, betreffende de 
verwerking en berekening van de informatie met betrekking tot energieoverdracht. Marktactoren zijn 
als gevolg niet geïmpacteerd.  

 

5 De derde aanbeveling van het auditrapport werd reeds geïmplementeerd bij de regels van Energieoverdracht die in werking 
traden op 01/07/2021 
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De CREG gaat akkoord met Febeg dat de controles, verificaties en penaliteiten niet afhankelijk moeten 
zijn van het spanningsniveau waaraan de Leveringspunten geconnecteerd zijn. Dit is het objectief van 
de tweede, vijfde en zesde aanbeveling; 

De derde aanbeveling gaat over de aanpassing van verificaties en validaties in reële tijd naar dagelijkse 
ex-post verificaties. De CREG is van mening dat de informatieverstrekking nog steeds volgens de regels 
van Energieoverdracht dienen te gebeuren. De validaties en verificaties dagelijks uitvoeren laat 
schalering toe van de gegevens die gevalideerd kunnen worden. Daarenboven kan nog steeds 
voldoende snel ingegrepen worden indien de accuraatheid te laag zou zijn volgens deze dagelijkse 
validatieprocessen. 

De CREG gaat akkoord met de boodschap van Elia dat het proces om de objectieven vast te stellen 
verbeterd kan worden. De CREG zal het proces in 2022 verbeteren ten gevolge van de ervaring met 
het huidige proces in 2021. 

De CREG begrijpt dat middelen beperkt zijn. De CREG gaat niet akkoord dat de projecten die zich 
binnen de stimulans bevinden van lagere prioriteit zijn. De CREG is van mening dat elk voorgesteld 
project de functionering van de verschillende balanceringsenergiemarkten verbetert. Met betrekking 
tot Energieoverdracht verwijst de CREG naar Verordening 943/2019 en Richtlijn 944/2019, dat als doel 
heeft om eindconsumenten toegang te verschaffen tot de groothandelsmarkten. De uitvoering van de 
aanbevelingen van de auditeur ondersteunt dit einddoel. De CREG is daarbij van mening dat de 
aanbevelingen van IBM tot langetermijn-efficiëntie zal leiden. Als gevolg is de CREG geen voorstander 
van het uitvoeren van een kostenbatenanalyse zolang deze kostenbatenanalyse niet leidt tot een 
direct implementeerbaar alternatief dat de bovengenoemde einddoelen van de Clean Energy Package 
bereikt. De CREG begrijpt dat Elia en distributienetbeheerders alternatieven onderzoeken, met oog op 
het faciliteren van de toegang van balanceringsmiddelen aan de balanceringsmarkten, maar stelt vast 
dat deze alternatieven zich nog in een preliminair/visionair stadium bevinden. Als gevolg is de CREG 
van mening dat de implementatie van de aanbevelingen moet gebeuren. Voor de aanbevelingen 
waarvan Elia stelt dat ze niet geïmplementeerd kunnen worden, wijzigt de CREG de stimulans zodat 
Elia zich moet engageren tot een implementatieplan dat als doel heeft de aanbevelingen te 
implementeren. 

4. ONTWERPBESLISSING 

Om het evenwicht van het elektriciteitssysteem te bevorderen en na raadpleging van Elia beslist de 
CREG om de toekenning van de financiële stimulans van € 2.500.000,00 te onderwerpen aan het 
behalen van de 8 hiernavolgende doelstellingen (of projecten), in de loop van 2022, binnen de 
opgelegde termijnen. 

De gedetailleerde beschrijving van de projecten is opgenomen in dit hoofdstuk en is gebaseerd op het 
aangepaste voorstel van Elia dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd, en op de reacties op de 
publieke raadpleging die eveneens als bijlage worden toegevoegd. 

De beslissing bevat de beoordeling door de CREG van de projecten evenals hun beschrijving, met 
inbegrip van de planningen en de bedragen van de daaraan verbonden stimulans. 

De CREG behoudt zich het recht voor om, na raadpleging van Elia,  een doelstelling van de stimulans 
te wijzigen indien dit noodzakelijk is als gevolg van gebeurtenissen die niet konden worden voorzien. 
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4.1. OPVOLGING VAN DE KWALITEIT VAN DE INPUTDATA (FORECAST) IN 
DE CONTEXT VAN HET BEHEER VAN CONGESTIES  

 Evaluatie  

De CREG wijzigt het aangepaste projectvoorstel van Elia in navolging van de antwoorden op de 
raadpleging. De CREG specificeert met name de verwachte deliverables, waaronder twee fasen van 
overleg met de markt om feedback te krijgen over de voorgestelde methodologie en vervolgens over 
de verkregen resultaten. 

 Beschrijving 

In 2019 heeft Elia, als onderdeel van de stimulans “Verbetering van de transparantie wat het opsporen 
en het beheer van congesties betreft”, KPI’s opgesteld voor de data die als input voor het beheer van 
congesties worden gebruikt (Stap 1 “Kwaliteit van voorspelling van inputs” van de stimulans). 

Gebaseerd op het bovenvermelde KPI-verslag kunnen verschillen gedetecteerd worden tussen de 
voorspelde inputdata (productie en load) en de realiteit. Het idee van dit project is om een uitgebreide 
analyse op te zetten van de oorzaken van afwijkingen in de verschillende voorspellingen (wind, zon, 
load, …) en het onderzoeken van mogelijke oplossingen om deze voorspellingen te verbeteren. Deze 
oplossingen kunnen zowel te vinden zijn aan de input- of outputzijde van de modellen gebruikt voor 
de voorspellingen of in de modellen zelf. Het wordt eveneens geanalyseerd of een verbeterd KPI-
verslag (bijvoorbeeld lokaal versus totaal) relevant is voor het verzekeren van een goede opvolging van 
de verbeteringen. De implementatie van oplossingen op korte termijn kan deel uitmaken van het 
project en voor de oplossingen op lange termijn kan een roadmap voorgesteld worden. Voor de 
oplossingen op lange termijn zal desgevallend een link met innovatieprojecten gemaakt worden. 

Het project omvat in de eerste plaats een verslag van de analyse van de meest significante afwijkingen 
tussen de voorspellingen en de realiteit en een onderzoek van mogelijke oplossingen op korte en lange 
termijn. In de tweede plaats omvat het project een aanbeveling en voorstel tot implementatie van 
concrete oplossingen onder de vorm van een roadmap voor de toekomst. De analyse van de 
afwijkingen en de vaststelling van concrete oplossingen zullen worden besproken met (nog aan te 
wijzen) deskundigen om de voorgestelde acties zo doeltreffend mogelijk te maken. Ten slotte omvat 
het project ook verschillende workshops en een openbare raadpleging om te evolueren naar meer 
transparantie over de kwaliteit van de voorspellingen in de verschillende tijdstappen en over de 
maatregelen die Elia heeft genomen om deze te verbeteren. 

Het doel is om de input- en ouputdata te verbeteren om betere beslissingen te kunnen nemen in het 
kader van het beheer van congesties en daardoor de kosten voor congestiebeheer te verminderen. In 
het verslag van de oplossingen zal indien mogelijk een impact op de kosten aangeduid worden, of een 
verwijzing naar gemaakte kosten in het verleden die potentieel vermeden hadden kunnen worden mits 
het implementeren van de oplossingen. 

 Leveringstermijn en deliverables 

- Rapport (a) met de beschrijving van het huidige proces voor het voorspellen en monitoren 
van congestie 



 

Niet-vertrouwelijk  18/33 

- Rapport (b) met analyse van de voorspellingsfouten en oorzaken, voorgelegd en 
besproken met zowel interne als externe experten 

- Rapport (c) met identificatie van oplossingen op korte en lange termijn, inclusief 
implementatieplan, voorgelegd en besproken met zowel interne als externe experten 

- Juni 2022 : Workshop met bespreking resultaten (a), (b) en (c) en voorstel voor 
transparante communicatie hierover (d) + start publieke consultatie  

- September – December 2022 : Implementatie van korte-termijn oplossingen en impact-
analyse aan de hand van enkele representatieve gevalsstudies (e)  

- September 2022 : Start implementatieplan van lange-termijn oplossingen (f) 

- 23 december 2022 : ultieme datum van indiening bij de CREG van de volgende 
documenten : 

a) een raadplegingsverslag ; 

b) de finale versie van de studie met alle stappen (a) tot (f) 

Betrokken bedrag: € 400.000 beperkt tot 0,0192*RAB*minimum (S ; 40 %). De toekenning van dit 
bedrag is onderworpen aan de uitvoering van bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door de 
CREG. 

 Context en rechtvaardiging 

Gezien het belang van congestiebeheer is het essentieel dat Elia continu op zoek gaat naar 
verbeteringen die rekening houden met de evolutie van de markt en de integratie van RES. Het 
verbeteren van voorspellingen heeft een bredere impact dan het verbeteren van beslissingen in het 
kader van congestiebeheer. Er wordt ook veel gepubliceerd rond voorspellingen op de website van 
Elia, waarbij deze voorspellingen vaak geconsulteerd worden door externe partijen. 

4.2. ANALYSE VAN DE MOGELIJKE EVOLUTIES IN HET PROCES VOOR DE 
INDIENING VAN DE DAGELIJKSE EVENWICHTSPROGRAMMA’S OP  
DAY AHEAD EN INTRADAY DOOR DE BRP’S 

 Evaluatie  

De CREG heeft het aangepast projectvoorstel van Elia aangepast. 

 Beschrijving 

In het kader van de studie die in 2020 werd gerealiseerd over het “Afschaffen of afzwakken van de day 
ahead evenwichtsverplichting van de BRP’s” gaf Elia aan dat de versoepeling van deze 
evenwichtsverplichting de weg vrijmaakte voor andere vereenvoudigingen in het balanceringsproces, 
zoals de rationalisering van de informatie die de BRP’s aan Elia overmaken via het proces voor de 
indiening van dagelijkse evenwichtsprogramma’s op day ahead. 
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Deze studie ligt dus in de lijn van het project van 2020. Ze analyseert de mogelijke evoluties van het 
proces voor de indiening van de dagelijkse evenwichtsprogramma’s op day ahead en intraday door de 
BRP’s (met inbegrip van de programma’s - “schedules” - van de productie of het verbruik van de door 
het SA-contract gedekte technische eenheden) in het licht van recente en toekomstige evoluties 
betreffende de rol van de BRP. De doelstelling van de studie is verbeteringen van  het bestaande proces 
voorstellen en een overzicht geven van de inspanningen die nodig zouden zijn om deze aanbevelingen 
te implementeren evenals een realistische implementatietermijn. 

Daartoe zal de studie: 

- alle huidige processen beschrijven die gebaseerd zijn op de verwerving en het gebruik van 
door de BRP's meegedeelde gegevens (met inbegrip van de dagelijkse day-ahead- en 
intraday-balanceringsprogramma's), met inbegrip van het gebruik van deze gegevens 
door Elia en met het oog daarop de vorm, het tijdschema en het minimum 
granulariteitsniveau van deze uitwisselingen. 

- identificeert de impact van recente ontwikkelingen, evenals de impact van verschillende 
toekomstige ontwikkelingen rond deze processen, met inbegrip van: 

• de beoordeling of het opportuun is om sommige van deze processen af te schaffen 
of te vereenvoudigen, evenals de eventuele behoefte om bestaande processen die 
op deze gegevens beroep doen te versterken of om nieuwe processen te creëren; 

• identificatie van eventuele extra informatie die nodig is voor Elia om haar taken in 
de toekomst zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, wanneer deze gegevens nodig zijn, 
welk doel deze gegevens dienen, en door wie ze gecommuniceerd moeten worden; 

• identificatie van eventuele extra informatie die nodig is (i) voor andere BRPs om 
hun verplichtingen tussen day-ahead en reële tijd in de toekomst zo efficiënt 
mogelijk uit te oefenen en (ii) voor andere belanghebbenden met als doel in de 
toekomst een efficiëntere marktwerking of een voldoende transparantie, te 
bekomen. Hierbij bepaalt de studie ook wanneer deze gegevens nodig zijn, welk 
doel deze gegevens dienen, en door wie ze gecommuniceerd moeten worden.; 

- stelt in voorkomend geval de verwijdering, aanpassing, of toevoeging van processen voor, bij 
Elia en/of de BRP, die de nodige geïdentificeerde communicatie van gegevens verzekert;  

- beschrijft in voorkomend geval een implementatieplan. 

Over deze studie zal na overleg met de CREG een openbare raadpleging worden gehouden. 

 Leveringstermijn en deliverables 

- Tijdens het kalenderjaar 2022 : workshops met oog op het verzekeren van een opvolging 
van deze stimulans door de verschillende actoren 

- 15 september 2022: ultieme startdatum van de openbare raadpleging 

- 23 december 2022: ultieme datum van indiening van de volgende documenten bij de 
CREG: 

a) een raadplegingsverslag; 

b) de finale versie van de studie met: 
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o een gemotiveerd voorstel over het feit of het (al dan niet) opportuun is om 
de processen voor de indiening van de dagelijkse evenwichtsgegevens en/of 
informatie op day ahead en intraday door de verschillende BRP’s te wijzigen; 

o als het voorstel veranderingen aan de huidige processen of de creatie van 
nieuwe processen bevat: een indicatie van de implementatie-inspanningen 
en -termijnen (na het moment waarop de CREG de implementatie van het 
voorstel formeel heeft aanvaard). 

Betrokken bedrag: € 250.000 beperkt tot 0,0120*RAB*minimum (S ; 40 %). De toekenning van dit 
bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door 
de CREG.  

 Context en rechtvaardiging 

Momenteel dient de BRP dagelijkse evenwichtsprogramma’s in die bestaan uit verschillende 
elementen (programma’s van energie-uitwisselingen met andere BRP’s met inbegrip van 
invoer/uitvoer; programma’s met betrekking tot de productie van CIPU-eenheden; programma’s met 
betrekking tot de offtake/injectie van zijn toegangspunten tot het Elia-net; en, tot slot, programma’s 
met betrekking tot de offtake/injectie per distributienet) 

De rol van de BRP en de context waarin die evolueert zijn sterk aan het veranderen: 

- De rol van Scheduling Agent (hierna SA) werd onlangs in België ingevoerd in het kader van het 
Icaros-project. Dat project moet Elia een programma (“schedule”) van productie (of verbruik) 
leveren van de technische eenheden die door het SA-contract zijn gedekt en ze updaten in 
intraday. Momenteel verzekert de BRP nog de rol van SA en maakt die dus deze schedules over 
(die integraal deel uitmaken van het evenwichtsprogramma van de BRP). In de toekomst zou 
een andere marktspeler die rol op zich kunnen nemen. De relevantie van bepaalde nominaties 
van de BRP (de informatie is op enkele elementen na dezelfde als de informatie die de SA zal 
overmaken) kan dus in vraag worden gesteld; 

- Elia heeft onlangs de geleidelijke versoepeling aanbevolen van de verplichting van een BRP om 
een dagelijks evenwichtsprogramma op day ahead waarvoor de totale injectie van zijn 
evenwichtsperimeter, voor elk kwartier, gelijk is aan de totale afname van zijn 
evenwichtsperimeter. Deze afschaffing van de evenwichtsverplichting van de BRP’s in day 
ahead opent mogelijkheden om het proces voor de indiening van dagelijkse 
evenwichtsprogramma’s op day ahead te vereenvoudigen. De stakeholders hebben trouwens 
laten weten dat ze wensten dat de nominatieprocessen in het kader van dit project zouden 
worden vereenvoudigd; 

- De energietransitie waarbij de hernieuwbare intermitterende productie stijgt en er nieuwe 
technologieën ontstaan die het mogelijk maken het verbruik flexibeler te maken, houdt in dat 
er grote verschillen kunnen ontstaan tussen de dagelijkse evenwichtsprogramma’s op day 
ahead en de effectieve situatie van het net in real time. Deze belangrijke wijzigingen zouden 
bepaalde aanpassingen aan het proces voor de indiening van dagelijkse 
evenwichtsprogramma’s op intraday kunnen rechtvaardigen om Elia en/of de markt toe te 
laten om zich beter voor te bereiden op / beter te anticiperen op de realtimesituatie; 

In deze veranderende context zijn ook de behoeften inzake de uitwisseling van gegevens tussen de 
BRP’s en Elia geëvolueerd. Het zou kunnen dat sommige gegevens niet meer nodig zijn of zouden 
kunnen worden uitgewisseld tegen een lager granulariteitsniveau waardoor het proces voor de 
indiening van dagelijkse evenwichtsprogramma’s kan worden vereenvoudigd. Bovendien zouden ook 
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het formaat en de frequentie waaraan deze gegevens moeten worden uitgewisseld kunnen moeten 
wijzigen. 

Deze wijzigingen zijn dus een mogelijkheid om het proces voor de indiening van de dagelijkse 
programma’s voor het huidige evenwicht opnieuw te evalueren en ze te wijzigen/vereenvoudigen 
wanneer dat relevant zou zijn. Deze herziening van het proces voor de indiening van dagelijkse 
evenwichtsprogramma’s zou een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor de marktspelers 
mogelijk kunnen maken. Bovendien zullen Elia en de markt daardoor zeker zijn dat ze te allen tijde 
beschikken over de gegevens die nodig zijn om hun activiteiten te verzekeren en de veiligheid van het 
systeem te garanderen. 

4.3. ANALYSE VAN DE IMPACT EN AANBEVELINGEN INZAKE DE 
IMPLEMENTATIETIMING VAN EEN FAT VAN 5 MIN VOOR DE 
ACTIVERING VAN DE AFRR 

 Evaluatie 

De CREG wijzigt het projectvoorstel van Elia. 

Een studie rond de impact van de vermindering van de volledige activeringstijd van aFRR 
balanceringsenergie (aFRR Full Activation Time, aFRR FAT) werd reeds uitgevoerd door ENTSO-E 
binnen de context van het oorspronkelijke voorstel voor het tenuitvoerleggingskader voor een 
Europees platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met 
automatische activering, gedateerd op 18 december 2018. Sectie 4.1.1 van de bijhorende verklarende 
nota onderzoekt de technische en economische implicaties voor verschillende keuzes van de FAT. De 
algemene conclusies zijn dat een FAT van 7,5 minuten niet voldoet aan de frequentiekwaliteitsdoelen 
zoals beschreven in Bijlage 3 van de SO GL6 in tegenstelling tot een FAT van 5 minuten, en dat simulaties 
aantonen dat de vermindering van de FAT naar 5 minuten in België tot hogere aankoopkosten en ook 
tot liquiditeitsproblemen kan leiden. Deze conclusies worden ook herhaald door marktactoren in het 
raadplegingsverslag. De CREG is van mening dat een actualisatie van deze studie weinig toegevoegde 
waarde bevat ten opzichte van de bestaande studie uitgevoerd door ENTSO-E eind 2018, en acht het 
eerder belangrijker om acties te ondernemen om de liquiditeit van de markten voor levering van aFRR-
balanceringsdiensten verder te ontwikkelen, door toetredingsbarrières voor nieuwe aFRR-middelen te 
verlagen en/of te verwijderen. Daarom schrapt de CREG het deel over de impactanalyse van een 
vermindering van de FAT. 

De activatiemethode “control target” zou een snellere activatie van aFRR-balanceringsenergie 
toelaten, wat in lijn ligt met de aanbevelingen binnen het kader van de studie over deterministische 
frequentieafwijkingen, uitgevoerd door Elia in 2020. Het zou ook een huidige vereiste van de dienst 
relaxeren, wat mogelijks de toegang tot de markt faciliteert. Als gevolg is de CREG van mening dat de 
focus beter kan worden gelegd op de voorbereiding tot implementatie van het “control target” model 
dan op het onderzoek van dit “control target” model.  

De CREG wijzigt bijgevolg het voorstel van stimulans door Elia. 

 

6 Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het 
beheer van elektriciteitstransmissiesystemen 
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 Beschrijving 

Het doel is ervoor te zorgen dat er een studie wordt verricht naar de uitvoering van een wijziging van 
de aFRR-activeringsmethode.  

In België moet een eenheid die aFRR levert in staat zijn om het volledige geactiveerde volume binnen 
7,5 minuten te activeren. Dit is de Full Activation Time (hierna FAT7 genoemd). De huidige 
activeringsmethode van aFRR bestaat erin een signaal naar de BSP te zenden dat rekening houdt met 
de FAT door een filter toe te passen op de uitgang van de regelaar die overeenkomt met de 
activeringsduur (activering op basis van het "control request"). Een mogelijk alternatief is de BSP te 
vragen het door de regelaar van Elia bepaalde volume zo snel mogelijk te activeren, met een minimale 
vereiste gelijk aan de FAT (activering op basis van de "control target"). 

De studie bestaat erin de gevolgen te analyseren van een activering op basis van de "control target" 
voor Elia en voor de BSP's, de voorwaarden vast te stellen waaronder deze wijziging zou kunnen 
worden doorgevoerd en, in geval van positieve conclusies, een implementatieplan voor te stellen.  

In de studie zijn de volgende fases voorzien: 

1) een impactanalyse van een wijziging van de activeringsmethode op de systemen van Elia 
(met name het EMS) en de BSP's en op de noodzakelijke gegevensuitwisseling tussen Elia 
en de BSP's; 

2) een voorstel voor de voorwaarden waaronder de activeringsmethode "control target" zou 
worden toegepast, onder andere : 

• de beloningsregels; 

• de controleregels; 

• de strafregels; 

3) in geval van positieve bevindingen, een formulering van een implementatieplan. 

 Leveringstermijn en deliverables 

- Tijdens het kalenderjaar 2022 : workshops met oog op het verzekeren van een opvolging 
van deze stimulans door de markt; 

- 15 november 2022 : ultieme startdatum van de publieke raadpleging;   

- 23 december 2022 : indiening bij de CREG van een finaal rapport, met een 
raadplegingsverslag met inbegrip van een implementatieplan 

Betrokken bedrag: 300.000 € beperkt tot 0,0144*RAB*minimum (S ;40%). De toekenning van dit 
bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door 
de CREG.  

 

7 De FAT bedraagt momenteel 7,5 minuten en zal tegen uiterlijk 18 december 2024 worden teruggebracht tot 5 minuten, 

zoals vereist door het tenuitvoerleggingskader voor het Europese platform voor de uitwisseling van aFRR-
balanceringsenergie.  
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 Context en rechtvaardiging 

In het kader van de openstelling van de aFRR-markt beschikken sommige van de aan de dienst 
deelnemende eenheden over de technische capaciteit om sneller te reageren dan de FAT. Dit grotere 
reactievermogen kan niet worden gevaloriseerd met de huidige activeringsmethode "control request". 
Een activeringsmethode "control target" zou een snellere activering van de aFRR-balanceringsenergie 
mogelijk maken, in overeenstemming met de aanbevelingen van de studie betreffende de 
deterministische frequentieafwijking die Elia in 2020 uitvoerde.  

De voorgestelde studie kan de impact van een wijziging van de activeringsmethode beoordelen en de 
voorwaarden voorstellen waaronder de activeringsmethode "control target" zou worden toegepast. 

4.4. ANALYSE VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN EEN GECOMBINEERDE 
BIEDING VAN BALANCERINGSPRODUCTEN OP DE LEVERINGSPUNTEN 
DPPG EN BIEDING VAN BALANCERINGSPRODUCTEN OP 
LEVERINGSPUNTEN DIE AAN DE DA/ID-MARKT DEELNEMEN IN HET 
KADER VAN EEN TOE  

 Evaluatie 

De CREG aanvaardt het aangepaste projectvoorstel van Elia. 

 Beschrijving 

Analyse van de mogelijkheid om verschillende types balanceringsproducten aan te bieden en/of de 
bieding van balanceringsproducten en diensten voor de levering of het beheer van energie op 
eenzelfde leveringspunt DPpg te combineren. 

 Leveringstermijn en deliverables 

- Tijdens het kalenderjaar 2022 : workshops met oog op het verzekeren van een opvolging 
en afstemming van deze stimulans door de markt 

- 6 september 2022: tussentijds verslag en lancering van een openbare raadpleging van een 
maand, na overleg met de CREG; 

- 23 december 2022: eindverslag en raadplegingsverslag. Dit verslag zal de volgende 
elementen bevatten: 

• de transversale studie, met inbegrip van de potentiële liquiditeitsbeoordeling en de 
Europese benchmark; 

• de aan de marktregels aan te brengen wijzigingen om deze mogelijkheden in België 
open te stellen; 

• voorstel van implementatieplan. 

Betrokken bedrag: € 350.000 beperkt tot 0,0168*RAB*minimum (S ; 40 %). De toekenning van dit 
bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door 
de CREG. 
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 Context en rechtvaardiging 

Bij openbare raadplegingen die in 2020 werden gehouden, onder andere in het kader van de herziening 
van de T&C aFRR en de T&C FCR, vonden marktspelers het spijtig dat er beperkingen waren 
betreffende de gecombineerde offerte (“combo”) van verschillende types balanceringsproducten in 
eenzelfde leveringspunt DPpg. Bovendien is het nu niet toegelaten tegelijkertijd deel te nemen aan 
balanceringsproducten en de DA/ID-markt op de leveringspunten waarvoor een ToE is voorzien voor 
de deelname aan de day ahead en/of intraday markt. 

De huidige regels zijn het gevolg van analyses die werden uitgevoerd in functie van de geleidelijke 
evolutie van elk product en enkel in het kader van dat product. Omdat de marktspelers in 2020 
interesse hebben getoond voor een gelijktijdige deelname aan verschillende producten of markten 
met leveringspunten DPpg stelt Elia voor om in 2022 één transversale studie te uit te voeren om in te 
schatten of het haalbaar en opportuun is om deze mogelijkheid aan te bieden. Deze analyse zal 
gebaseerd zijn op de herziening van de bestaande baselinemethodologieën en de analyse van evoluties 
of ontwikkelingen van nieuwe methodologieën die momenteel lopen in het kader van een stimulans 
voor 2021. 

In het kader hiervan zal ze de mogelijke liquiditeit van deze wijzigingen evalueren, onder andere op 
basis van de ervaring met de leveringspunten die aan de verschillende producten deelnemen en een 
enquête bij de marktspelers. 

Ze zal eveneens een benchmark bij andere Europese TNB’s uitvoeren om te weten te komen of deze 
TNB’s dergelijke mogelijkheden bieden en wat hun eventuele bijdrage aan de liquiditeit van de 
balanceringsmarkten is. 

Vervolgens zal Elia de wijzigingen beschrijven die aan de werkingsregels moeten worden aangebracht 
om dit voor België mogelijk te maken. Ze zal een implementatieplan voor deze wijzigingen voorstellen 
of uiteenzetten waarom een dergelijke evolutie niet mogelijk of wenselijk is. 

Bovendien zal de studie eveneens een vergelijking bevatten van de Belgische concepten “DPsu” en 
“DPpg” (vastgelegd in de T&C BSP) en de Europese concepten “reserve providing unit” en “reserve 
providing group” (vastgelegd in de SOGL). Als dat relevant en gerechtvaardigd is, dan zal Elia 
voorstellen formuleren om voorrang te geven aan het gebruik van Europese technologie binnen het 
Belgische ontwerp. 

4.5. VERVOLGSTUDIE VAN DE METHODE VOOR DE DAGELIJKSE 
VOORSPELLING VAN HET VOLUME VAN NIET-GECONTRACTEERDE 
BIEDINGEN VOOR AFRR- EN MFRR-BALANCERINGSENERGIE 

 Evaluatie 

De CREG wijzigt het aangepaste projectvoorstel van Elia. 

 Beschrijving 

Zoals vermeld in de beschrijving van de in 2021 voorgestelde stimulans over de ontwikkeling van een 
methode voor de dagelijkse voorspelling van het volume van niet-gecontracteerde aFRR- en mFRR-
balanceringsenergieaanbiedingen die beschikbaar zijn binnen het belasting-frequentieregelblok van 
Elia (“Ontwikkeling van een methode voor de dagelijkse voorspelling van het volume van de niet-
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gecontracteerde aFRR- en mFRR-balanceringsenergieaanbiedingen die beschikbaar zijn binnen het 
belasting-frequentieregelblok van Elia“) wordt een vervolgstudie voorgesteld in het kader van het 
voorstel van de lijst van prioritaire projecten voor het jaar 2022.  

Deze vervolgstudie moet eerst onderzoeken hoe de dagelijkse voorspelling van het volume van 
beschikbare niet-gecontracteerde biedingen voor aFRR- en mFRR-balanceringsenergie effectief kan 
worden meegenomen in de berekening van de aan te kopen balanceringscapaciteit. Uit eerdere 
studies is namelijk gebleken dat het niet gemakkelijk is om een gedeeltelijke aankoop van reserves 
door te voeren. Bovendien kan een intermitterend "alles of niets"-aanbod een negatieve invloed 
hebben op de markt. Het doel van de studie is derhalve mogelijke oplossingen voor het in aanmerking 
nemen van niet-gecontracteerde reserves bij de toewijzing van balanceringsmiddelen kwalitatief te 
onderzoeken en voor elke benadering de voordelen en risico's voor de betrokken partijen, alsmede de 
mogelijke gevolgen voor de marktwerking in kaart te brengen. Er zal bijzondere aandacht worden 
besteed aan de interactie tussen de volumes die door overeenkomsten voorhet delen van de reserves 
worden gefaciliteerd en de inwerkingtreding van de Europese balanceringsplatformen om bij de 
aankoop van de reserves door Elia rekening te kunnen blijven houden met de grensoverschrijdende 
balanceringsmiddelen. 

Deze studie beoogt ook de evolutie van het volume van beschikbare niet-gecontracteerde biedingen 
voor aFRR- en mFRR-balanceringsenergie (voor zover mogelijk) te analyseren om een beter inzicht te 
krijgen in de evolutie van de gegevens voor de aFRR (nieuw ontwerp van producten vanaf eind 
september 2020) en de mFRR (nieuw ontwerp van producten vanaf februari 2020).  

Er dient te worden opgemerkt dat er ook een eerste analyse moet worden uitgevoerd over de nieuwe 
voorziene evoluties voor het eerste semester van 20228, namelijk: 

- de “explicit bidding” voor de CIPU-eenheden, voorzien begin Q2 2022; 

- de invoering van een “full activation time” van 12.5’ voor de mFRR, voorzien begin 
Q2 2022; 

- beschikbare volumes buiten het LFC Block waarvan de terbeschikkingstelling mogelijk zal 
worden gemaakt door de platformen MARI en PICASSO (respectievelijk voorzien vanaf 
eind Q2 2022 en Q2 2022). 

Er dient echter op gewezen te worden dat de gegevens die na de implementatie van deze 
ontwikkelingen beschikbaar zijn, zeker niet voldoende zullen zijn om kwantitatieve analyses uit te 
voeren om het effect van deze ontwikkelingen op het resultaat goed in te schatten. De algoritmen voor 
machinaal leren hebben immers historische gegevens van meer dan een jaar nodig om te "trainen" en 
het staat dan ook vast dat de beschikbaarheid van gegevens van slechts een paar maanden niet 
volstaat om voldoende robuuste resultaten op te leveren. Dit houdt in dat de vervolgstudie van 2022 
idealiter moet worden gevolgd door een studie in 2023 alvorens een beslissing te nemen over een 
mogelijke implementatie. 

 

8 Er dient op gewezen te worden dat verschillende marktspelers ernstige bedenkingen hebben geuit bij de haalbaarheid van 
de roadmap die in de WG Balancing is  voorgesteld, de voorziene timing voor de toegang tot Europese balanceringsplatformen 
en de overschakeling naar iCAROS fase 1 maakt het voorwerp uit van een “readiness check” met de marktspelers. Het kan 
zijn dat deze planning wordt herzien op basis van de ontvangen informatie waardoor sommige implementaties vertraging 
zullen oplopen. De impact op de voorgestelde stimulansen zal, in voorkomend geval en te zijner tijd, met de CREG moeten 
worden besproken.   
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 Leveringstermijn en deliverable 

- Tijdens het kalenderjaar 2022 : workshops met oog op het verzekeren van een opvolging 
en afstemming van deze stimulans door de markt 

- 15 september 2022: tussentijds verslag en openbare raadpleging, na overleg met de CREG 
over: 

• analyse van de gevolgen voor de aankoopstrategie en aanbevelingen; 

• analyse van de evoluties van de lokale en grensoverschrijdende volumes (in de 
mate van het mogelijke) 

- 23 december 2022: eindverslag: 

• bijwerking van de analyse over de gevolgen voor de inkoopstrategie en evoluties 
van de volumes; 

• uitvoeringsplanning (indien nodig) raadplegingsverslag. 

Betrokken bedrag: € 300.000 beperkt tot 0,0144*RAB*minimum (S ; 40 %). De toekenning van dit 
bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door 
de CREG. 

 Context en rechtvaardiging 

De Europese verordening met betrekking tot elektriciteitsbalancering (EBGL) legt in de artikelen 32, 33 
en 34 onder meer de regels voor de procedure voor de verwerving van balanceringscapaciteit vast. 
Meer bepaald moet, bij het bepalen van het volume in te kopen balanceringscapaciteit, krachtens 
artikel 32 van de EBGL rekening worden gehouden met het volume van niet-gecontracteerde 
balanceringsenergiebiedingen die beschikbaar zouden moeten zijn, zowel in de betreffende regelzone 
als op de Europese platformen, rekening houdend met de beschikbare zoneoverschrijdende capaciteit. 
Tot nu is het geraamde volume voor niet-gecontracteerde opwaartse reservecapaciteit gelijk aan 0 
MW, aangezien niet kan worden verwacht dat niet-gecontracteerd volume op elk moment van het jaar 
beschikbaar is. Niettemin maakt de dynamische dagelijkse aankoop van aFRR- en mFRR-
balanceringscapaciteit het mogelijk dit volume op dagelijkse basis te ramen. 

In 2021 onderzoekt Elia de mogelijkheid om de beschikbare balanceringsmiddelen voor de volgende 
dag te voorspellen voor opwaartse en neerwaartse aFRR en mFRR. Indien het resultaat echter positief 
is, is het doel van deze vervolgstudie in 2022: 

- een nieuwe inkoopstrategie voor de resterende balanceringscapaciteit voor te bereiden, 
rekening houdend met de gevolgen voor de liquiditeit, de rentabiliteit en de 
marktstabiliteit. 

Afhankelijk van de planning van de geplande ontwikkelingen (platformen voor de uitwisseling van 
balanceringsenergie, expliciete veilingen, volledige activeringstijd van de mFRR 12.5') zal er in 2023 
een follow-upanalyse moeten worden uitgevoerd over de impact van deze ontwikkelingen op de 
voorspelling van niet-contractuele biedingen. Deze studie zal nodig zijn om de resultaten van de 
voorspellingen te bevestigen en te beslissen om te implementeren. 
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4.6. ANALYSE VAN DE MOGELIJKHEDEN OM DE RAMING EN 
COMPENSATIE VAN NETVERLIEZEN TE OPTIMALISEREN 

 Evaluatie 

De CREG aanvaardt het aangepaste projectvoorstel van Elia maar verduidelijkt bepaalde stappen en 
deliverables van het project.  

Er wordt onder andere verduidelijkt dat het project 2 luiken bevat. Enerzijds is er de methode van 
optimalisering van de voorspellingen van verliezen en de daarmee gepaard gaande methode voor de 
aankoop van compensatie-energie. Anderzijds is er de analyse van de efficiëntie van de huidige 
methode voor de compensatie van netverliezen (compensatie in natura van federale verliezen en 
compensatie-aankopen voor regionale verliezen). 

Er wordt eveneens verduidelijkt dat de Europese benchmark die betrekking heeft op de twee 
bovengenoemde delen van het project ten minste 5 TNB’s, waaronder Amprion, Tennet en National 
Grid, moet omvatten. 

Aangezien de compensatie van netverliezen al voorwerp uitmaakt van de stimulans voor de beheersing 
van de beïnvloedbare kosten en Elia dus zal profiteren van mogelijke efficiëntiewinsten van dit project, 
is de CREG van mening dat een te hoog bedrag in het kader van de stimulans ter bevordering van het 
systeemevenwicht een te grote stimulans voor Elia ten nadele van de tarieven is.   

 Beschrijving 

Momenteel worden de actieve verliezen op het Elia-net op twee manieren gecompenseerd: 

1) federale verliezen (800 GWh): compensatie in natura door de BRP's met een in juni Y-1 
vastgestelde parameter; 

2) regionale verliezen (600 GWh): aankoop van baseload en peakload producten door Elia 
tussen 3 jaar, 1 jaar en 3 maanden op voorhand op basis van historische gegevens. 

De huidige reglementering maakt het mogelijk om over te schakelen van een vergoedingssysteem in 
natura naar een systeem voor de aankoop van federale verliezen door Elia. 

Het totale volume van netverliezen kan sterk variëren en is afhankelijk van de afnames, de 
temperatuur, de doorvoer op het net, enz. De federale verliezen in het bijzonder zijn zeer volatiel en 
moeilijk ruim van tevoren in te schatten. 

De studie zal de volgende elementen bevatten: 

- een analyse van de huidige methode voor de voorspelling van federale en regionale 
netverliezen. 

- een analyse van de efficiëntie van de huidige methode voor de compensatie van 
netverliezen (compensatie in natura voor federale netverliezen en aankopen voor 
regionale netverliezen) in vergelijking met een compensatie van alle federale en regionale 
verliezen door aankopen; 

- een benchmark met de methoden van naburige TNB's (ten minste 5 TNB’s waaronder 
Amrion, Tennet en National Grid) voor de voorspelling van netverliezen en de 
compensatie daarvan; 
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- de invoering van een POC die een raming maakt van de netverliezen (federaal en 
regionaal) op kortere termijn en nagaat wat de voordelen van aankopen op kortere 
termijn zijn; 

- een testperiode; 

- in geval van positieve conclusies, een impactanalyse en een implementatieplan. 

 Leveringstermijn en deliverables 

- 30 juni 2022: Verslag met de (nieuwe) methode voor de voorspelling van (federale en 
regionale) netverliezen en de analyse van de optimale compensatiemethode, met 
inbegrip van de Europese benchmark. Deze stap zal het voorwerp uitmaken van een 
tussentijds verslag en een overleg met de CREG tegen ten laatste 31 mei 2022. Het 
tussentijds verslag wordt ten minste 7 kalenderdagen voor de overlegvergadering aan de 
CREG overgemaakt. De CREG zal haar opmerkingen 15 kalenderdagen na de 
overlegvergadering overmaken. Het eindverslag zal het voorwerp uitmaken van een 
communicatie van Elia et zal op haar website worden gepubliceerd. 

- 01 juli 2022 – 30 september 2022 : Testperiode van drie maanden (POC). 

- 15 december 2022: Resultaten van POC en implementatieplan als de resultaten positief 
zijn. 

Betrokken bedrag: € 300.000 beperkt tot 0,0144*RAB*minimum (S ; 40 %). De toekenning van dit 
bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door 
de CREG. 

 Context en rechtvaardiging 

Een dergelijke studie zou het mogelijk maken: 

- zicht te hebben op de impact van de overschakeling naar een systeem voor de aankoop 
door Elia van de energie die nodig is voor de compensatie van het geheel van (regionale 
en federale) netverliezen; 

- te analyseren in welke mate een methode voor de aankoop van energie op kortere termijn 
mogelijk en wenselijk is; 

- nagaan hoe voorspellingen van verliezen kunnen worden geoptimaliseerd en 
aanbevelingen doen; en 

- een implementatiepan voorstellen. 

4.7. ANALYSE EN IMPLEMENTATIE VAN DE FCR-EVOLUTIES KRACHTENS 
ARTIKEL 154(2) VAN DE SOGL 

 Evaluatie 

De CREG aanvaardt het aangepast projectvoorstel van Elia mits een opmerking en aanpassing.  
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De CREG merkt op dat afwijkingen van standaardoplossingen gerechtvaardigd zijn indien deze de 
barrières tot deelname aan de markt verlagen of elimineren en zolang voldaan wordt aan de minimale 
noden van individuele TNBs, rekening houdend met de specifieke context van het relevante LFC BLok. 
Het voorstel binnen artikel 154(2) van de SO GL voorziet een afwijking van standaardoplossingen 
voorgesteld door TNBs in Continentaal Europa en lijst de minimale noden op waaraan voldaan moet 
worden. Als gevolg is de CREG van mening dat Elia niet noodzakelijk afgeremd moet worden bij de 
ontwikkeling van innovatieve oplossingen door de keuzes gemaakt door andere TNBs in de relevante 
regio. Het voorstel binnen artikel 154(2) van de SO GL kadert immers de nationale vrijheid om betere 
oplossingen dan de standaardoplossing toe te passen. De CREG past daarom het voorstel in deze zin 
aan. 

 Beschrijving 

Studie om geschikte evoluties van het FCR-ontwerp te analyseren en voor te stellen, in het kader van 
de implementatie van de Europese regels die werden opgesteld overeenkomstig artikel 154(2) van de 
SOGL. Elia zal in het bijzonder de mogelijkheden om af te wijken van het nationaal niveau in vergelijking 
met de Europese standaardregels  bestuderen en zal verschillende alternatieven voorstellen na overleg 
met de CREG en de stakeholders. De analyse zal rekening houden met de behoeften van Elia en de 
mogelijkheden van de BSP’s evenals de impact van de vereisten die op nationaal niveau werden 
vastgelegd op de ontwikkeling van een competitieve FCR-markt met inbegrip op de deelname aan deze 
markt van eenheden of eindklanten aangesloten op laagspanning en van het vraagbeheer en de opslag. 
De voorstellen van Elia zullen in overleg met de marktspelers uitgevoerd worden. 

Concreet wordt binnen deze stimulans: 

- de technische redenen onderzocht die als rechtvaardiging kunnen dienen om af te wijken 
van de vereisten in artikel 3(2) van de aanvullende FCR-eigenschappen; 

- een alternatieve oplossing onderzocht, en indien relevant, ontwikkeld ten aanzien van de 
vereiste in het derde punt onder artikel 3(5); 

- de toepassing van “reserve mode” zoals in artikel 4(4) en in Bijlage I van de aanvullende 
FCR-eigenschappen onderzocht en, indien nodig, alternatieve relevante criteria 
ontwikkeld; 

- de alternatieve oplossing zoals bedoeld in punt c) onder artikel 3(7) en in artikel 3(9) 
onderzocht en ontwikkeld; 

- de toepassing van de vereisten in artikel 3(8) onderzocht en ontwikkeld; 

 Leveringstermijnen en deliverables 

- Tijdens het kalenderjaar 2022 : workshops met oog op het verzekeren van een opvolging 
en afstemming van deze stimulans door de markt; 

- 31 maart 2022: Overleg met de CREG over het project van studie en de mogelijke 
alternatieven; 

- 31 april 2022: Einddatum voor de lancering van de openbare raadpleging;  

- 30 juni 2022: Einddatum voor de organisatie van een workshop om de eventuele 
integratie van de feedback van de stakeholders te bespreken en te motiveren 
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- 31 oktober 2022: Einddatum voor de indiening van een consultatieverslag met 
aanbevelingen en een implementatieplan voor de wijziging van de T&C BSP FCR. 

Betrokken bedrag: € 300.000 beperkt tot 0,0144*RAB*minimum (S ; 40 %). De toekenning van dit 
bedrag is onderworpen aan de uitvoering van de bovenvermelde taken en de aanvaarding ervan door 
de CREG. 

 Context en rechtvaardiging 

De T&C FCR moeten worden aangepast als gevolg van nieuwe Europese verplichtingen die werden 
ingevoerd overeenkomstig artikel 154(2) van de SOGL. De methodologie voorziet, op nationaal niveau, 
een afwijking van de Europese regels voor 3 aspecten: 

- de parameters i.v.m. de toepassing van de “reserve mode” (art. 3.5); 

- de retroactieve toepassing van de “reserve mode” op de bestaande BSP’s (art 4.4); 

- de equivalentievoorwaarden voor een fallback oplossing met betrekking tot de 
voorziening van een FCR-dienst via een gecentraliseerde controleur (art 3.7 & 3.9). 

4.8. TENUITVOERLEGGING VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET 
AUDITVERSLAG OVER HET TOEZICHT OP HET GEGEVENSBEHEER VAN 
DE FLEXIBILITEIT AAN DE VRAAGZIJDE MET BETREKKING TOT DE 
ENERGIEOVERDRACHT 

 Evaluatie 

De CREG stelt een nieuwe stimulans voor ten gevolge van het schrappen van een andere stimulans.  

 Beschrijving 

Op 25 augustus 2021 heeft IBM een auditverslag9 gepubliceerd over het toezicht door de 
transmissienetbeheerder op het gegevensbeheer van de flexibiliteit aan de vraagzijde met betrekking 
tot de energieoverdracht. Deze audit zorgt ervoor dat de volumes in het kader van de 
energieoverdracht betrouwbaar zijn, onder meer voor de vergoeding van de dienst en voor de 
correctie van de evenwichtsperimeter van de betrokken evenwichtsverantwoordelijken. Het verslag 
formuleert zes10 aanbevelingen die Elia kan uitvoeren. 

De stimulans die de CREG voorstelt, bestaat in de implementatie van de aanbevelingen van de 
auditeur, zodat ze kunnen worden gecontroleerd tijdens de audit die in het kalenderjaar 2023 zal 
worden uitgevoerd. De aanbevelingen 2 tot en met 6, die in punt 4.1.4 van de audit worden vermeld, 
vallen volledig onder de bevoegdheid van Elia en dus ook onder deze stimulans.  

 

9 Het auditverslag is publiek beschikbaar: https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/electricity-market-and-system-
--document-library/transfer-of-energy/2021/20210903_toe-audit-report-external-2020.pdf 
10 De derde aanbeveling van het auditverslag werd reeds ingevoerd in de regels die de energieoverdracht oganiseren en die 
op 01.07.2021 in werking zijn getreden. 
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Ten minste de aanbevelingen 2, 4 en 6 moeten worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Voor de 
aanbevelingen die op het ogenblik van de bovengenoemde audit niet zijn uitgevoerd, wordt een 
motivering verwacht en moet een uitvoeringsplan worden voorgesteld die de schaalbaarheid en de 
automatisering van processen die de deelname van op het distributienet aangesloten 
balanceringsmiddelen mogelijk maken en vergemakkelijken, beogen. De auditeur zal een beoordeling 
geven van de motivering en het uitvoeringsplan.  

 Leveringstermijnen en deliverables 

Aangezien deze stimulans bedoeld is om de interne processen van Elia met betrekking tot de 
energieoverdracht te verbeteren, voorziet de CREG geen verdere rapportering bovenop het verslag 
van de onafhankelijke auditeur.  

De evaluatie van de stimulans zal gebeuren op basis van de audit van 2022 die zal worden uitgevoerd 
in 2023.    

Betrokken bedrag: 300.000 € beperkt tot 0,0144 * RAB * minimum (S; 40 %). De toekenning van dit 
bedrag is onderworpen aan de bevestiging van de revisor aan de CREG dat de aanbevelingen van de 
externe audit van 2021 werden toegepast. 

Als de externe audit die in 2023 zal worden uitgevoerd over de prestaties van Elia in 2022 niet tijdig 
klaar zou zijn om in aanmerking te worden genomen in de beslissing over de tariefsaldi 2022 zal het 
toe te kennen bedrag voor deze stimulans worden bepaald in het kader van de beslissing die in 2024 
zal worden genomen over de tariefsaldi 2023 in het kader van de gefinaliseerde externe audit. In eerste 
instantie zal de stimulans in de beslissing over de tariefsaldi 2022 voorlopig op € 0 worden vastgelegd. 

Daarentegen, als Elia beslist om voor 2022 geen externe audit te laten uitvoeren, of als de externe 
audit voor 2022 niet gefinaliseerd is op het moment dat de beslissing over de tariefsaldi 2023 wordt 
genomen, zal het bedrag van de stimulans op € 0 worden bevestigd.  

 Context en rechtvaardiging 

Op 25 augustus 2021 heeft IBM een auditverslag gepubliceerd over het toezicht door de 
transmissienetbeheerder op het gegevensbeheer van de flexibiliteit aan de vraagzijde met betrekking 
tot de energieoverdracht. Deze audit zorgt ervoor dat de volumes in het kader van de 
energieoverdracht betrouwbaar zijn, onder meer voor de vergoeding van de dienst en voor de 
correctie van de evenwichtsperimeter van de betrokken evenwichtsverantwoordelijken. Het verslag 
formuleert zes aanbevelingen: 

1) De processen in het kader van de energieoverdracht die door de distributienetbeheerders 
worden uitgevoerd, kunnen niet worden geverifieerd. Er moeten een proces en de nodige 
controles worden ingevoerd om de betrouwbaarheid van de tussen de 
distributienetbeheerders en de transmissienetbeheerder uitgewisselde gegevens te 
beoordelen. 

2) Elia controleert jaarlijks en uitsluitend op basis van een beperkte reeks willekeurig 
gekozen waarnemingen of een via de energieoverdracht geactiveerd volume (gemeten 
via de submeters) heeft geleid tot een daling van de afnames (gemeten via de 
hoofdmeter). Een (periodieke) controle van alle geactiveerde volumes, geïntegreerd in de 
energieoverdrachtsprocessen, zou ervoor zorgen dat Elia niet betaalt voor een activering 
die geen reëel effect heeft op de afname van het net. 
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3) De huidige uitvoering van processen met energieoverdracht is zeer complex, zodat de 
kwaliteit van de gegevens moeilijk te beheren is. Deze complexiteit komt voort uit het 
gebruik van bestaande IT-systemen en -processen. Elia voert alle berekeningen en 
validaties in real time uit, terwijl een controle achteraf (d.w.z. dagelijks) eenvoudiger zou 
zijn en het toezicht op de kwaliteit van de gegevens en de uitvoering van de 
energieoverdracht zou vergemakkelijken. 

4) Incidenten, uitzonderingen of problemen worden door Elia per e-mail, telefonisch of in 
een vergadering behandeld. Er is geen gestructureerd proces voor het opvolgen van 
incidenten of problemen, en het management beschikt ook niet over de controletools om 
de kwaliteit van de afhandeling ervan te beoordelen. Een gestructureerd beheer van de 
diensten zou dit mogelijk maken. 

5) Elia voert nog steeds veel van de controles die zouden moeten worden geautomatiseerd, 
manueel uit. De manuele uitvoering van de controles vergt veel middelen, zodat de 
frequentie van de controles laag is. Ten slotte is de documentatie niet altijd bijgewerkt tot 
de meest recente wijzigingen in de regelgeving. De automatisering van de controles maakt 
een continue toepassing ervan mogelijk. De documentatie moet up-to-date blijven. 

6) Er bestaan geen gedocumenteerde procedure of gepubliceerde aanvaardingscriteria voor 
de weigering van Elia om de referentiemethode "X out of Y" toe te passen op verzoek van 
een FSP. Openbaar beschikbare procedures en criteria voor de evaluatie van de door de 
FSP gekozen referentiemethode zouden elke dubbelzinnigheid vermijden. 

 

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

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur      Directeur Wnd. voorzitter van het directiecomité  
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BIJLAGE 1 

Aangepast voorstel van lijst met prioritaire projecten voor het jaar 2022 in het 

kader van de evenwichtsstimulansen11 

BIJLAGE 2 

Antwoorden op de publieke raadplegingen 

2.1 Eerste publieke raadpleging 

2.1.1 Elia 

2.1.2 Febeg 

2.1.3 Febeliec 

2.2 Tweede publieke raadpleging 

2.2.1 Elia 

2.2.2 Febeg 

 

11 Bestaat enkel in het Frans 


