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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 geactualiseerd onderzoeks- en 
ontwikkelingsplan 2020-2023 (hierna: het R&D-plan) dat Elia op 1 juli 2021 heeft ingediend. 

Naast de inleiding bevat deze beslissing zes 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 de stimulans. De doelstellingen en 
selectiecriteria voor de in aanmerking komende projecten komen in het vierde hoofdstuk aan bod. Het 
vijfde hoofdstuk bevat een analyse van het door Elia ingediende onderzoeks- en ontwikkelingsplan. In 
het zesde hoofdstuk wordt tot slot de ontwerpbeslissing 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 2021 door het directiecomité van de CREG goedgekeurd. 

1. WETTELIJK KADER 

1. 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. 



 

Niet-vertrouwelijke versie  8/121 

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%)." 

2. De beslissing van de CREG over de praktische modaliteiten van de stimulansen1 voorziet in een 
reeks 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%). 

2. ANTECEDENTEN 

Op 17 december 2020 heeft de CREG een beslissing genomen over het in 2020 ingediende R&D-plan 
2020-2023 van Elia. De CREG en Elia hebben in 2020 nauw samengewerkt om het R&D-plan beter te 
maken.  

Op 19 april 2020 stelde Elia haar innovatiestrategie in grote lijnen voor, alsook een eerste lijst van 
projecten die in het kader van de innovatiestimulans aan de CREG worden voorgelegd.  

Op 27 april 2021 stuurde de CREG een eerste feedback over de projecten. Zo vroeg de CREG onder 
meer om vergaderingen te organiseren met de experts die belast zijn met de nieuwe projecten om een 
goed algemeen begrip van de projecten en hun doelstellingen te hebben. Bovendien herhaalde de 
CREG dat het voor alle projecten belangrijk is om informatie te verstrekken over - en wanneer dat 
relevant is ook cijfers te geven in verband met - de onzekerheden en de toegevoegde waarde voor de 
eindverbruiker.  

De vergaderingen met de experts vonden plaats in de loop van de maand mei 2021 voor alle nieuwe 
projecten die in het kader van de innovatiestimulans worden voorgelegd.  

Op 1 juli 2021 stuurde Elia haar geactualiseerd R&D-plan voor de regulatoire periode 2020-2023 door 
naar de CREG.  

Op 23 juli 2021 bezorgde de CREG informele feedback over de inhoud van het plan. Voor de lopende 
projecten vroeg de CREG om de tot nu toe verrichte werkzaamheden te updaten en om waar relevant 
de verlenging van de looptijd van het project en de verhoging van het budget te verantwoorden. De 
CREG herhaalde ook haar feedback over het ontbreken van kwantitatieve ramingen van de verwachte 
baten van sommige projecten, overeenkomstig haar beslissing van december 2020. Wat de nieuwe 
projecten betreft, gaf de CREG meer gerichte feedback.  

Op 1 oktober 2021 stuurde Elia de definitieve versie van haar geactualiseerd R&D-plan voor de 
regulatoire periode 2020-2023 door naar de CREG.  

 

Beslissing (B)658E/55 over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het 
transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren; 25 april 2019 
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Op 8 november 2021 keurde het directiecomité van de CREG een ontwerpbeslissing goed betreffende 
het R&D-plan van Elia.  

Op 8 november 2021 onderwierp de CREG haar ontwerpbeslissing aan een openbare raadpleging die 
op 29 november beëindigd werd. Tijdens de periode van de openbare raadpleging vond er een 
vergadering plaats tussen Elia en de CREG om te antwoorden op de vragen die in de ontwerpbeslissing 
over een reeks projecten van het R&D-plan van Elia geformuleerd werden.  

3. RAADPLEGINGSVERSLAG 

Het directiecomité van de CREG heeft een openbare raadpleging gehouden over de ontwerpbeslissing 
via de website van de CREG. In het kader van deze raadpleging werden drie officiële en niet-
vertrouwelijke reacties geformuleerd door Elia, FEBEG en Febeliec.  

In dit hoofdstuk vat de CREG eerst de reacties op de openbare raadpleging samen, voor zover deze 
geen betrekking hebben op een specifiek project. Indien nodig, reageert de CREG daar vervolgens op. 
De reacties met betrekking tot specifieke projecten worden behandeld in hoofdstuk 5 als onderdeel 
van de evaluatie van deze projecten.  

Samenvatting van de ontvangen reacties en antwoorden van de CREG 

3.1. FEBELIEC 

Febeliec herhaalt het standpunt dat ze reeds lang inneemt, namelijk dat ze geen voorstander is van 
stimulansen voor taken die essentieel zijn voor een TNB, aangezien deze volgens Febeliec onder de 
wettelijke verplichting van de TSO vallen. Indien de taken niet tot de opdracht van een TNB behoren, 
is Febeliec er in principe geen voorstander van dat de TNB zich hiermee bezighoudt, laat staan dat ze 
bijkomende stimulansen krijgt. Febeliec voegt er evenwel aan toe dat zij vanuit pragmatisch oogpunt 
heeft vastgesteld dat de door de CREG gekozen aanpak voor de toekenning van stimulansen (althans 
voor bepaalde aspecten) positieve resultaten heeft opgeleverd en dat Febeliec als dusdanig een 
dergelijke aanpak kan aanvaarden voor zover er duidelijke voordelen zijn voor de netgebruikers die de 
tarieven betalen en voor zover deze complementair zijn met de hoofdopdracht van de TNB. 

Febeliec wenst in het kader van deze raadpleging voor alle projecten duidelijk te weten in welke mate 
zij verband houden met de gereguleerde activiteiten van Elia en in welke mate zij de neutraliteit en 
onpartijdigheid van de TNB waarborgen, en dringt erop aan dat elk project dat dit principe schendt, 
automatisch zal worden verworpen. 

De CREG wenst te benadrukken dat zij bij haar beoordeling van het R&D-plan van Elia bijzondere 
aandacht besteedt aan het feit dat de door Elia ingediende projecten niet verder gaan dan de rol van 
de TNB als marktfacilitator en dat zij verbonden blijven met de gereguleerde activiteiten van Elia. De 
CREG staat ter beschikking van de marktspelers die formeel of informeel hun twijfels en/of vrees willen 
delen over het verband tussen bepaalde projecten en de gereguleerde activiteiten van Elia.  

Febeliec wijst er ook op dat een budget van 3,7 miljoen euro, dat hoofdzakelijk door de consumenten 
wordt betaald, een groot bedrag is. Febeliec dringt er in die optiek dan ook op aan dat een strikte 
selectieprocedure wordt toegepast om ervoor te zorgen dat enkel projecten in aanmerking komen die 
de netgebruikers ten goede kunnen komen en dat ook de toekenning van ex-post stimulansen op een 
strikte manier gebeurt. Febeliec voegt eraan toe dat het onaanvaardbaar zou zijn dat het schuiven met 
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projecten en budgetten de norm zou worden. Als projecten in de tijd worden verlengd, hoeft dat niet 
noodzakelijkerwijs ook voor de totale begroting te gelden. 

De CREG wenst te benadrukken dat de bezorgdheid van Febeliec wordt weggenomen door de strikte 
toepassing van de 4 selectiecriteria voor projecten.  

Febeliec is van mening dat wanneer projecten niet de beloofde resultaten opleveren binnen de 
oorspronkelijk voorziene termijn, ze niet automatisch verlengd moeten worden, aangezien dit een 
reële impact heeft op de kosten voor de consument. Hoewel Febeliec begrijpt dat onderzoek en 
ontwikkeling gepaard gaat met onzekerheden, impliceert dit soms ook dat bepaalde projecten moeten 
worden opgegeven in plaats van verder te investeren in bijkomende middelen zonder duidelijke 
positieve resultaten in de toekomst. 

In zoverre de projecten die in het kader van deze stimulans worden ingediend, gepaard gaan met grote 
onzekerheden over hun resultaten, staat de CREG open voor een verlenging van de projecten wanneer 
dit noodzakelijk blijkt en naar behoren wordt gemotiveerd door Elia. Indien Elia de noodzaak van een 
verlenging van de duur van een project niet kan rechtvaardigen, zal het geen steun ontvangen in het 
kader van de stimulans.  

Febeliec stelt dat het moeilijk is om een geldige beoordeling te geven van de 28 voorgestelde projecten 
op basis van de informatie die Elia heeft verstrekt in de update van haar R&D-plan, wegens het gebrek 
aan gedetailleerde informatie en vertrouwelijkheidskwesties met betrekking tot bepaalde informatie. 
Febeliec betreurt dat de informatie die Elia tijdens de openbare raadpleging heeft verstrekt, niet in de 
openbare raadpleging is opgenomen, wat impliceert dat de marktspelers niet de kans hebben gehad 
om deze informatie te beoordelen.  

De CREG verplicht Elia om ervoor te zorgen dat de toekomstige versies van haar R&D-plan alle 
informatie bevatten waarover zij beschikt op het ogenblik van de indiening van het plan bij de CREG 
voor de toekenning van de stimulans, teneinde een adequate openbare raadpleging te garanderen en 
de marktspelers in staat te stellen om deze informatie eveneens te beoordelen.  

Wat de resultaten van de voorgestelde projecten en die van de vorige jaren betreft, dringt Febeliec 
erop aan dat voor zoveel mogelijk projecten de resultaten worden gepubliceerd en/of besproken met 
de belanghebbenden, aangezien zij de financiering van de projecten hebben verstrekt. 

3.2. FEBEG 

FEBEG verklaarde dat het voor haar belangrijk is dat de budgetten op een correcte, transparante en 
efficiënte manier worden toegewezen en dat het geld daadwerkelijk wordt besteed aan innovatieve 
projecten die op lange termijn duidelijke voordelen voor de samenleving opleveren.  

Ze voegt daaraan toe dat een goed evenwicht moet worden gevonden tussen twee belangrijke criteria 
(criteria 3 en 4) van de CREG om een project te aanvaarden of af te wijzen: de toegevoegde waarde 
voor de consument enerzijds en de verwachte baten en het budget anderzijds.  

FEBEG heeft ook opmerkingen gemaakt over 6 afzonderlijke projecten die naar haar mening bijzondere 
aandacht en feedback verdienen, namelijk: 

- Project 5 “Consumer Centricity Program” 
- Project 7 “Automation of Voltage Control” 
- Project 10 “Blockchain to Facilitate Investment in Decentralized Flexibility” 
- Project 16 “DIDs & Solid Pods” 
- Project 19 “Assessing the impact of Local Generation and Prosumption Strategies on the Grid 

Infrastructure” 
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- Project 20 “Congestion Management” 

3.3. ELIA 

In haar reactie op de ontwerpbeslissing van de CREG wenst Elia erop te wijzen dat haar reactie de 
elementen formaliseert die over verschillende projecten werden voorgesteld tijdens de vergaderingen 
die in de loop van 2021 tussen Elia en de CREG werden georganiseerd. Aangezien een schriftelijk 
verslag echter altijd resulteert in een samenvatting van de mondeling verstrekte informatie, vraagt Elia 
aan de CREG om, indien de samenvatting minder gedetailleerd is of een minder geïllustreerde 
motivering bevat dan wat tijdens de telefonische vergaderingen werd voorgesteld, over de nodige 
flexibiliteit te beschikken om, naast het antwoord op de openbare raadpleging, ook rekening te houden 
met de elementen die tijdens de vergadering naar voren werden gebracht.  

Wat de kwantificering in euro van de voordelen voor de verbruikers betreft, herinnert Elia eraan dat 
de CREG en Elia hierover lange besprekingen hebben gevoerd, vooral bij bepaalde projecten met een 
hoog toekomstperspectief, en dat dit voor Elia een echte moeilijkheid vormde. De onzekerheden die 
aan deze projecten verbonden zijn en de talrijke, soms tegenstrijdige hypothesen die Elia moet 
hanteren om de berekeningen te maken, maken vele ramingen riskant. In deze context verwacht Elia 
van de CREG dat zij begrijpt dat zij de baten van haar innovatieprojecten waar mogelijk en realistisch 
in euro heeft geraamd, en dat de baten in andere gevallen in andere vormen zijn uitgedrukt. 

De rest van Elia's reactie betreft specifieke projecten en wordt daarom in hoofdstuk 5 geanalyseerd.  

4. EVALUATIEMETHODE 

Zoals hierboven vermeld heeft de stimulans tot doel de opstart en uitvoering van innovatieve 
projecten aan te moedigen die de volgende criteria vervullen: 

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

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. Deze evaluatie is niet bedoeld 
om te beslissen of een bepaald project al dan niet wordt uitgevoerd. Ze is alleen bedoeld om vast te 
stellen of elk project in het R&D-plan in aanmerking komt voor de stimulans. 

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

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

- Elia ertoe bewegen innovatieve activiteiten uit te voeren, ondanks de risico’s inzake 
resultaten, en ondanks het feit dat deze activiteiten het voorwerp zouden kunnen zijn van 
besparingen in het kader van de stimulans tot beheersing van de beheersbare kosten.  
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Die doelstellingen zijn al opgenomen in de eerdere stukken die de CREG beschikbaar heeft gemaakt 
voor openbare raadpleging, zoals de tariefmethodologie2 en de beslissing (B)658E/55 over de 
praktische modaliteiten van de stimulansen3. 

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.  

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 in fine 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 
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 (criterium 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 (criterium 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 exploitatie van een idee, wordt een 
beschrijving verwacht van 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 en 3); 

  

 

2Zie 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."  
3Zie 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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- de uitwerking van het idee of de oplossing. Indien de uitwerking van een oplossing de 
opeenvolging van meerdere werkpakketten omvat, moet een beschrijving worden 
gegeven van de onderliggende problemen waaraan deze werkpakketten beantwoorden 
en hoe elk werkpakket bijdraagt aan een succesvolle uitvoering van het project, inclusief 
meetbare doelen voor zover toepasselijk (criterium 4); 

- een beschrijving van het tijdschema en de verwachte mijlpalen in de tijd, inclusief 
feedbackmomenten naar belanghebbenden (criterium 4); 

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

- een beschrijving van de projectrisico’s die buiten de controle van Elia vallen en een 
schatting van de kosten bij een materialisatie van deze risico’s om hun impact aan te 
tonen (criterium 2);  

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

- een beschrijving van het moment waarop het project als succesvol kan worden aanzien. 
Deze beschrijving gebeurt aan de hand van meetbare en realistische maar ambitieuze 
indicatoren (criterium 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 volgens 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 informatie betreffende de mijlpalen en het budget bevat, is het niet 
mogelijk om de beslissing om de stimulans achteraf toe te kennen, te verantwoorden.  

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, wordt 
geweigerd door de CREG. Het doel van deze aanpak is om een projectbeheer en -opvolging te 
verzekeren van een kwaliteit die gelijkwaardig is aan die van wetenschappelijke projecten die worden 
voorgesteld voor publieke of private subsidies. De afwijzing van een project in het kader van deze 
stimulans betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat de CREG het project beoordeelt als “niet vallend 
onder innovatie”, maar kan er eerder op wijzen dat zij de beschrijving van het project als onvoldoende 
kwalitatief beoordeelt.  
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5. EVALUATIE PER PROJECT 

5.1. SPACS 3&4 and Osmose 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG geselecteerd werd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.1.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.1.1.1. Probleemstelling 

Momenteel is er geen interoperabiliteit tussen de verschillende uitrustingen in een substation 
mogelijk: de apparatuur kan enkel vervangen worden door of aangekocht worden van de fabrikant van 
het substation. 

5.1.1.2. Doelstelling  

Het doel van het SPACS 3-project en het SPACS 4-project is om: 

- een volledig substation uit te rusten met een recent ontwikkelde 
communicatiestandaard, via Ethernet in plaats van koperdraad, namelijk de tweede editie 
van de IEC61850-standaard (SPACS 3), en  

- expertise met deze standaard op te bouwen door gegevensuitwisseling te testen tussen 
beveiligingscellen en het primaire aansluitingsveld van het substation en, indien 
succesvol, dit te installeren in een substation (SPACS 4).  

Parallel daarmee wordt in het Osmose-project de interoperabiliteit van de IEC61850-standaard met 
apparatuur van verschillende fabrikanten getest.  

De CREG begrijpt dat na afloop van de SPACS3- en SPACS 4-projecten een substation in België 
herontworpen zal zijn met de IEC61850-standaard, en dat dit gegevens in reële tijd zal kunnen 
uitwisselen via deze standaard. Indien het Osmose-project succesvol is, zal dit substation apparatuur 
van verschillende fabrikanten bevatten, die onderling kan communiceren. 

5.1.2. ANTECEDENTEN 

Wat betreft de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht4: 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd. 

De CREG is van mening dat criteria 2, 3 en 4 aanvaard kunnen worden ten gevolge van de 
toevoeging van kwantitatieve gegevens.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en 
vraagt ze aan Elia om gevolg te geven aan de ondergaande opmerkingen.  

 

6 Beslissing (B)658E/69 van 17 december 2020 
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Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden 
met alle actoren, door publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de 
principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van 
mening dat in de loop van dit project effectief overleg gepleegd moet worden met de relevante 
actoren om de kosten-efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante 
actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als doel de 
relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren. De CREG verwacht dat Elia 
kan aantonen dat ze de nodige inspanningen geleverd heeft om aan de voorgaande principes 
te voldoen, en zeker indien dit project zou leiden tot een implementatie van technische 
specificaties of marktregels waar marktactoren aan zouden moeten voldoen.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan. 

5.1.3. BEOORDELING 

De update door Elia van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan voor dit project bestaat uit een 
verlenging van de looptijd van het project en een verhoging van het budget. De CREG beperkt er zich 
dan ook toe om alleen criterium 4 in haar beslissing voor het jaar 2022 opnieuw te evalueren; de 
criteria 1, 2 en 3 zijn immers vorig jaar op voldoende overtuigende wijze aangetoond.  

5.1.3.1. Criterium 4 

De CREG merkt op dat Elia geen informatie heeft gegeven over de noodzaak om de looptijd van het 
project te verlengen en over de nieuwe budgetten voor 2022 en 2023. De CREG nodigt Elia uit om die 
informatie mee te delen, samen met een update van de werkzaamheden die tot nu toe zijn verricht.  

5.1.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia gaf enige toelichting bij de voor 2022 geplande activiteiten, namelijk aanvullende tests voor SPACS 
3 en actieve deelname aan een workshop voor Osmose. Deze verklaringen lijken overtuigend. 

Elia heeft echter geen informatie verstrekt over de voor 2023 geplande activiteiten in het kader van 
Osmose en de vermelde begroting.  

5.1.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat de criteria 1, 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De tijdens de raadpleging verstrekte informatie maakt het mogelijk criterium 4 goed te keuren, maar 

alleen voor 2022. De CREG gaat er dan ook van uit dat het project in 2022 voltooid zal zijn. Behoudens 

een externe gebeurtenis waarover Elia geen controle heeft, zullen in 2023 voor dit project geen 

uitgaven in aanmerking worden genomen. Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het 

kader van de innovatiestimulans in 2022 en vraagt ze aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande 

opmerkingen.  
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Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden met alle actoren, door 
het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met als doel de principes van gelijk 
speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit 
project op doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de 
efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije 
mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de 
resultaten maximaal te verbeteren. De CREG verwacht dat Elia kan aantonen dat ze de nodige 
inspanningen geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, en zeker indien dit project 
zou leiden tot een implementatie van technische specificaties of marktregels waar marktactoren aan 
zouden moeten voldoen.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan. 

5.2. Asset Condition & Control (ACC) 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG geselecteerd werd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.2.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.2.1.1. Probleemstelling 

De huidige onderhoudsstrategie van Elia is tijdsgedreven. Elia wenst te evolueren naar een strategie 
gebaseerd op gegevens die de toestand van de activa in haar portfolio reflecteren. Deze nood werd 
geïdentificeerd binnen het AMEX-programma. 

5.2.1.2. Doelstelling 

Dit project heeft als doel een softwareplatform te ontwikkelen dat deze gegevens verzamelt en opslaat 
om per actief een ‘gezondheidsindex’ of ‘equivalente leeftijd’ te berekenen; beide geven een indicatie 
van de nog beschikbare levensduur van de activa. De index geeft het risico weer van een ongeplande 
onbeschikbaarheid. Deze index laat 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. 

5.2.2. ANTECEDENTEN 

Wat betreft de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht5: 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd.  
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De CREG is van mening dat criteria 2, 3 en 4 aanvaard zouden kunnen worden mits toevoeging 
van kwantitatieve gegevens, of mits motivering waarom de gevraagde inschattingen niet 
aangeleverd zouden kunnen worden.  

De CREG heeft in haar vorige beslissing eenmalig Elia het voordeel van de twijfel gegeven door 
ervan uit te gaan dat het project wél aan de criteria van de stimulans zou voldaan hebben 
indien Elia deze kwaliteitsvol beschreven zou hebben. De CREG betreurt dat niet volledig aan 
haar opmerkingen tegemoet gekomen werd in de actualisatie van het R&D-plan.  

De CREG blijft het project steunen ondanks de resterende onzekerheden, met als doel 
continuïteit te verschaffen. De CREG benadrukt niettemin dat het project op overtuigende wijze 
moet voldoen aan de 4 criteria bij afloop van de regulatoire periode 2020-2023.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden 
met alle actoren, door publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de 
principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van 
mening dat in de loop van dit project effectief overleg gepleegd moet worden met de relevante 
actoren om de kosten-efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante 
actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als doel de 
relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.2.3. BEOORDELING 

De update door Elia van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan voor dit project bestaat uit een nieuw 
werkpakket 3 "ACC Fase 5", dat resulteert in een verlenging van de looptijd van het project en een 
verhoging van het budget. Dit nieuwe werkpakket lijkt een toepassing te zijn van fase 4 op andere 
categorieën van activa. De CREG beperkt zich dus tot het herevalueren van alleen criterium 4 in het 
kader van haar beslissing voor 2022.  

Wat criteria 2 en 3 betreft, merkt de CREG op dat Elia geen verbeteringen heeft aangebracht in de 
beschrijving van de onzekerheden die een invloed zouden kunnen hebben op de haalbaarheid of het 
belang van het resultaat en het uiteindelijke doel van het project, noch in de beschrijving van de 
voordelen voor de eindverbruiker. De CREG vraagt Elia om deze informatie te bezorgen tijdens de 
openbare raadpleging.  

5.2.3.1. Criterium 4 

Voor 2022 werd eenzelfde budget als voor 2021 toegevoegd. Dit nieuwe budget lijkt uitsluitend 
bestemd te zijn voor het nieuwe werkpakket 3 "ACC Fase 5". Omdat de vijfde fase dezelfde taken 
omvat als de vierde fase, maar dan toegepast op andere categorieën van activa, verwacht de CREG dat 
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er synergieën tussen deze fasen zullen zijn, zodat het budget van de vijfde fase lager uit komt dan het 
budget voor de vierde fase. 

De CREG vraagt dat het budget voor 2022 gerechtvaardigd wordt en dat het gebrek aan synergie tussen 
de vierde en de vijfde fase wordt aangetoond. 

5.2.4. OPENBARE RAADPLEGING 

In haar reactie op de ontwerpbeslissing van de CREG heeft Elia bijkomende informatie verstrekt over 
de voordelen voor de gemeenschap, een overzicht van de vooruitgang die in 2021 is geboekt en een 
beschrijving van de onzekerheden van het project.  

Elia legt uit dat de doelstellingen van het ACC-project tweeledig zijn: enerzijds de hefbomen van het 
AMEX-programma toepassen en zo een op de toestand gebaseerd beheer van de activa mogelijk 
maken, en anderzijds onderhoud op afstand uitvoeren. 

Wat het beheer op basis van de toestand van de activa betreft, verklaart Elia dat ramingen van de 
voordelen zijn gemaakt op basis van de hefbomen van het AMEX-programma, maar zij verstrekt deze 
ramingen niet. Bovendien verklaart Elia dat het ACC-project niet de volledige eer kan opstrijken voor 
deze voordelen aangezien ook andere gebieden hierbij betrokken zijn (beheer van wisselstukken, 
ontwikkeling van interne competenties, digitalisering van checklists, aanpassing van concepten, 
aanpassing van onderhoudsactiviteiten, enz.). Elia wijst er evenwel op dat het ACC-project het mogelijk 
maakt voorrang te geven aan werkzaamheden en vervangingen van bepaalde activa. Hierdoor kunnen 
de risico's voor de stabiliteit van het netwerk worden beperkt door het aantal storingen of de duur van 
de onderbreking te verminderen, waardoor de gevolgen voor de aangesloten afnemers en 
producenten worden beperkt.  

Wat de onderhoudsactiviteiten op afstand betreft, geeft Elia een kwantificering van de voordelen in 
termen van vermindering van het aantal VTE's dankzij de automatisering van bepaalde tests, 
vermindering van het aantal fysieke inspecties en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.  

De CREG is verheugd over de kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de voordelen van het ACC-
project.  

Elia geeft ook een overzicht van de vooruitgang die in 2021 is geboekt (uitbreiding naar nieuwe vloten 
van activa), evenals een beschrijving van de onzekerheden waarmee Elia werd geconfronteerd bij de 
ontwikkeling van de algoritmen voor deze nieuwe vloten.  

De CREG is verheugd over de beschrijving van de vooruitgang die in 2021 is geboekt en van de 
onzekerheden.  

Elia geeft geen specifieke uitleg over de potentiële synergieën tussen de algoritme-ontwikkelingen 
voor verschillende soorten activa. De complexiteit en de specifieke kenmerken van de verschillende 
activa worden echter zodanig toegelicht dat kan worden geconcludeerd dat er uiteindelijk geen 
significante synergieën te verwachten zijn, althans niet op het niveau van de ontwikkeling van 
algoritmen, die het grootste deel van de projectkosten uitmaakt. 
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5.2.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd. 

De CREG is van oordeel dat de criteria 2 en 3 kunnen worden aanvaard na toevoeging van kwantitatieve 
gegevens en op basis van de bijkomende informatie die Elia tijdens de openbare raadpleging heeft 
verstrekt.  

De CREG is van mening dat, ondanks het gebrek aan specifieke uitleg over de budgetten, de verstrekte 
toelichtingen over de complexiteit en de onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling van de 
algoritmen rechtvaardigen dat er geen significante synergieën bestaan tussen de fasen 4 en 5 van het 
project. Zodoende is de CREG van mening dat criterium 4 aanvaard kan worden.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden met alle actoren, door 
het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met als doel de principes van gelijk 
speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit 
project op doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de 
efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije 
mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de 
resultaten maximaal te verbeteren. De CREG verwacht dat Elia kan aantonen dat ze de nodige 
inspanningen geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, en zeker indien dit project 
zou leiden tot een implementatie van technische specificaties of marktregels waar marktactoren aan 
zouden moeten voldoen.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan. 

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden tot een 
implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar de marktspelers 
aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 
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5.3. ACC 2.0 

5.3.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Dit project is een nieuw project dat binnen het kader van de stimulans wordt ingediend. 

Dit project is een ontwikkeling van het ACC-project (Asset Condition & Control). Met het ACC 2.0-
project spitst Elia zich toe op de activiteiten voor tele-onderhoud en voorspellend onderhoud op korte 
en lange termijn met de bedoeling dat het project zijn maturiteit bereikt tegen 2030-2035.  

5.3.1.1. Probleemstelling 

In het kader van het ACC-project werd de klemtoon gelegd op het beheer van de activa op basis van 
hun toestand. Dit nieuwe beheer opent de deur naar een voorspellend beheer van de activa, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van nog meer sensoren, meer gegevens en meer analyses. Bovendien hebben 
de eerste activiteiten in verband met de "controle" op de automatische tests op afstand van 
dieselgeneratoren het belang van andere tele-onderhoudsactiviteiten benadrukt.  

5.3.1.2. Doelstelling 

Het doel van het ACC 2.0-project is om Elia in staat te stellen de toestand van de activa beter te bepalen 
en een voorspellend beheer van de activa mogelijk te maken met het oog op het nemen van betere 
beslissingen.  

5.3.2. BEOORDELING 

5.3.2.1. Criterium 1 

Geen enkele TNB in Europa, zelfs niet die TNB's die als koplopers op het vlak van het beheer van activa 
worden beschouwd, heeft een compleet zicht op het tele-onderhoud of het voorspellende onderhoud. 
Dit domein blijkt bij de andere Europese TNB's nog in de verkenningsfase of in de ontwikkelingsfase te 
zitten.  

Het project heeft tot doel de toestand van de activa beter te bepalen en een nieuwe methode voor 
het beheer van de activa mogelijk te maken. Het wordt dus door de CREG als een innovatief project 
beschouwd.  

5.3.2.2. Criterium 2 

Elia heeft 4 onzekerheden geïdentificeerd die de haalbaarheid of het belang van het resultaat en de 
uiteindelijke doelstelling van het project negatief zouden kunnen beïnvloeden.  

De CREG is van mening dat de onzekerheden rond het resultaat van het project of zijn belang van 
externe oorsprong moeten zijn en buiten de controle van Elia moeten vallen. De CREG meent dus dat 
de onzekerheden in verband met de beschikbaarheid van de gegevens en de technologie om toegang 
tot te krijgen tot de gegevens relevant zijn. De CREG nodigt Elia evenwel uit om meetbare en 
realistische indicatoren te ontwikkelen die het mogelijk zullen maken om het succes van dit project te 
beoordelen wat betreft de beschikbaarheid van de gegevens en de ontwikkeling van de technologie 
en de nodige competenties om deze gegevens te exploiteren.  



 

Niet-vertrouwelijke versie  21/121 

De CREG is van mening dat de onzekerheid in verband met het identificeren van de 
toepassingsgevallen niet relevant is omdat die toepassingsgevallen door Elia worden bepaald. Deze 
onzekerheid heeft dus geen externe oorsprong en valt dus niet buiten de controle van Elia.  

De CREG begrijpt dat de voorspellende modellen door Elia zullen worden ontwikkeld. De CREG is dus 
van mening dat de onzekerheid in verband met de relevantie van de voorspellende modellen niet 
relevant is aanzien die modellen worden ontwikkeld door Elia, die dus rechtstreeks kan toezien op hun 
relevantie en toepasbaarheid. Deze onzekerheid heeft dus evenmin een externe oorsprong en valt dus 
niet buiten de controle van Elia. 

5.3.2.3. Criterium 3 

Elia heeft 3 voordelen geïdentificeerd die het resultaat zouden zijn van het welslagen van dit project.  

De CREG oordeelt dat de baten in verband met de optimalisering van de kwaliteit van het net als gevolg 
van kwaliteitsvollere en beter beschikbare monitoringgegevens relevant zijn. De CREG nodigt Elia 
evenwel uit om die baten nauwkeuriger te kwantificeren om ze te kunnen vertalen naar baten voor de 
eindverbruiker en om succesindicatoren te ontwikkelen die het mogelijk maken het succes van het 
project te beoordelen.  

De CREG begrijpt dat de uitvoering van het project zal toestaan om de veiligheid van het personeel van 
Elia te verbeteren en de milieu-impact van Elia te helpen beperken. De CREG is van mening dat deze 
impact extra voordelen oplevert voor de eindverbruiker.  

De CREG begrijpt dat de activiteiten voor het tele-onderhoud en het voorspellende onderhoud Elia in 
staat zullen stellen om efficiëntiewinsten te realiseren. De CREG nodigt Elia echter uit om de voordelen 
van die winsten te kwantificeren en om succesindicatoren te ontwikkelen die het mogelijk maken het 
succes van het project te beoordelen.  

5.3.2.4. Criterium 4 

Het ACC 2.0-programma is momenteel nog in ontwikkeling. De volledige en gedetailleerde beschrijving 
van het project zal pas eind 2021 beschikbaar zijn. Elia is momenteel bezig met het identificeren van 
de toepassingsgevallen die in het kader van het project zullen worden ontwikkeld. Zodra ze daarmee 
klaar is, zal Elia de nodige middelen en de verschillende werkpakketten kunnen bepalen.  

Het voor 2022 geplande budget van [VERTROUWELIJK] is niet in overeenstemming met de beschrijving 
van de behoeften die voorziet in 4 VTE's. Afgezien van het budget van [VERTROUWELIJK] voor 
hardware en software, wordt het bedrag voor de 4 VTE's begroot op [VERTROUWELIJK], wat uiteraard 
niet redelijk is. De CREG vraagt dus om het budget te herbekijken op basis van de 4 VTE's. 

5.3.3. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia verstrekte aanvullende informatie over de stand van het project, de onzekerheden, de voordelen 
voor de gemeenschap en de kosten.  

Elia deelt mee dat het project zich nog in de voorbereidingsfase bevindt. Het is de bedoeling om de 
verschillende use cases te identificeren die Elia in zijn asset management ten goede zouden komen en 
waarmee het zijn top-down doelstellingen voor 2035 zou kunnen halen.  

Elia preciseert dat de onzekerheid in verband met de ontwikkeling van voorspellende modellen niet 
gelegen is in de ontwikkeling van het model zelf, maar veeleer in de relevantie van de in aanmerking 
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genomen parameters en de voorspelbaarheid van het gedrag dat Elia tracht op te sporen (veroudering, 
defecten, enz.).  

Wat de voordelen voor de eindverbruiker betreft, wijst Elia erop dat de kwalitatieve voordelen van 
elke use case pas kunnen worden vastgesteld aan het einde van de analyse- en voorbereidingsfase die 
nog steeds aan de gang is. Elia preciseert eveneens dat het voor het merendeel van hen mogelijk zou 
zijn een kwantificering te geven van de verwachte voordelen. In een latere versie van het R&D-plan 
verwacht de CREG van Elia dat het de verwachte voordelen kwantitatief beschrijft voor alle use cases 
waarvoor dit mogelijk is, en aangeeft waar dit niet mogelijk is. De CREG nodigt Elia eveneens uit om 
meetbare succescriteria te ontwikkelen.  

Elia legt uit dat er in 2022 behoefte is aan minstens 5 VTE's, waaronder 1 interne VTE, zonder verdere 
toelichting over de andere kosten in 2022, de berekening van de stimulans of de budgetten voor 2023. 

5.3.4. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

De CREG is van oordeel dat de criteria 2 en 3 kunnen worden aanvaard op basis van de bijkomende 
informatie die Elia tijdens de openbare raadpleging heeft verstrekt. In een latere versie van het R&D-
plan verwacht de CREG dat Elia de verwachte voordelen voor de verschillende use cases kwantitatief 
beschrijft en meetbare succescriteria uitwerkt.  

De CREG is van mening dat aan criterium 4 niet correct tegemoetgekomen werd. De toelichting met 
betrekking tot de personeelsbehoeften en de daaraan verbonden kosten is ontoereikend. Niettemin 
stemde de CREG ermee in om [VERTROUWELIJK] VTE's tegen een eenheidsprijs van [VERTROUWELIJK] 
en [VERTROUWELIJK] aan hardware en software in aanmerking te nemen voor de stimulans. 

De CREG keurt dus een lager budget goed dan het door Elia voorgestelde budget, met een totaal voor 
2022 van [VERTROUWELIJK] en een mogelijke stimulans van [VERTROUWELIJK]. Aangezien het 
voorgestelde budget voor 2023 niet volledig en verantwoord is, beschouwt de CREG het als 
onbestaande. 

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden tot een 
implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar de marktspelers 
aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 
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5.4. Synapse (het vroegere Optiflex) 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.4.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.4.1.1. Probleemstelling 

Elia voorziet in een intensiever gebruik van haar net omwille van met name de activering van lokale 
(aan het distributienet geconnecteerde) productiefaciliteiten en de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen (verdubbeling van de in 2015 geïnstalleerde capaciteit tegen 2022). Elia verwacht dat 
dit intensievere gebruik van haar net zal leiden tot een verdubbeling van het aantal kritische 
onbeschikbaarheden tegen 2022, dat tot 10% van haar substations een Gflex contract zullen hebben, 
en het moeilijker zal zijn om een onderhoud in te plannen tijdens periodes wanneer de 
netwerkelementen niet kritisch beschikbaar moeten zijn. 

5.4.1.2. Doelstelling 

Om deze uitdaging aan te pakken, moeten er flexibiliteits- en stabiliteitscriteria in een beslissingsmatrix 
opgesteld worden. De OPSO-tool wordt momenteel ontwikkeld en laat de integratie van meerdere 
beperkingen en objectieven toe. Alle tijdshorizonten voor onderhoudsplanning (dagelijks, wekelijks, 
maandelijks en jaarlijks) en 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, dankzij onder meer een efficiëntere planning van voorbereidende werken en 
een flexibelere planning van de werken zelf. 

5.4.2. ANTECEDENTEN 

Wat betreft de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht6: 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

De CREG is van mening dat criterium 3 en 4 niet aanvaard kunnen worden ten gevolge van het 
ontbreken van kwantitatieve gegevens of een motivering waarom de gevraagde informatie 
niet aangeleverd kan worden.  

De CREG heeft in haar vorige beslissing Elia eenmalig het voordeel van de twijfel gegeven in de 
veronderstelling dat het project wél aan de criteria van de stimulans zou hebben voldaan indien 
Elia deze naar behoren zou hebben beschreven. De CREG betreurt dat niet volledig aan haar 
opmerkingen tegemoet gekomen werd in de actualisatie van het projectplan.  

Bovendien vraagt die drastische verhoging van het budget, zonder specifieke verantwoording, 
om een kosten-batenanalyse voor het project.  

De CREG vraagt dan ook om deze aspecten te verduidelijken.  

 

6 Beslissing (B)658E/69 van 17 december 2020 
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Als besluit, en niettegenstaande de bovenstaande opmerkingen, beslist de CREG het project te 
steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze aan Elia om gevolg te geven aan 
de ondergaande opmerkingen. 

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden 
met alle actoren, door publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de 
principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van 
mening dat in de loop van dit project effectief overleg gepleegd moet worden met de relevante 
actoren om de kosten-efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante 
actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als doel de 
relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken.  

5.4.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uit een actualisering van de 
begrotingstabel voor de verschillende werkpakketten.  

De CREG had in haar vorige beslissing eenmalig Elia het voordeel van de twijfel gegeven door ervan uit 
te gaan dat het project wél aan de criteria van de stimulans zou voldaan hebben indien Elia deze 
kwaliteitsvol beschreven zou hebben.  

De CREG was namelijk van mening dat criteria 3 en 4 niet aanvaard konden worden ten gevolge van 
het ontbreken van kwantitatieve gegevens of een motivering waarom de gevraagde informatie niet 
aangeleverd kan worden. De CREG betreurt dat niet aan haar opmerkingen tegemoet gekomen werd 
in de actualisatie van het R&D-plan. De CREG nodigt Elia uit om de gevraagde informatie te bezorgen 
in het kader van de openbare raadpleging.  

De CREG beperkt zich dus tot het herevalueren van alleen criterium 4 in het kader van haar beslissing 
voor 2022.  

5.4.3.1. Criterium 4 

De CREG stelt vast dat Elia geen informatie heeft bezorgd over de werkzaamheden die tot nu toe zijn 
verricht, noch over de deliverables voor 2022. De CREG vraagt Elia om deze informatie te bezorgen 
tijdens de openbare raadpleging.  

De CREG stelt een aanzienlijke verlaging van het budget vast, terwijl dit vorig jaar was verhoogd, 
opnieuw zonder gedetailleerde uitleg. De CREG vraagt dat het budget voor 2022 verantwoord wordt 
in het licht van de voorziene taken en deliverables.  
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5.4.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia heeft een schatting gegeven van de voordelen van het project voor de gemeenschap in de vorm 
van een berekening op hoog niveau. Onder de door Elia gespecificeerde voorwaarden wordt het 
voordeel in termen van kostenvermindering geraamd op meer dan 2 miljoen euro per jaar. Elia 
preciseert dat er een grondige studie moet worden uitgevoerd om een gedetailleerde berekening te 
verkrijgen.  

De CREG is verheugd over de kwantificering van de voordelen van het project en begrijpt dat deze 
rechtstreeks kunnen worden vertaald in voordelen voor de eindverbruiker.  

Elia verstrekte ook aanvullende informatie over de in 2021 behaalde resultaten in verband met de 
ontwikkeling van het OPSO-algoritme en over de onzekerheden van het project. Elia geeft aan dat de 
voornaamste onzekerheid verband houdt met het vermogen om te gaan met de complexiteit van het 
algoritme, dat rekening kan houden met enkele duizenden inputs, maar ook met vele beperkingen. 
Een andere onzekerheid is de complexiteit van de voorbereiding van de talrijke tests en de analyse van 
de resultaten. Elia heeft de OPSO-optimalisator het hele jaar door wekelijks gebruikt en getest. Elke 
testcyclus wordt geanalyseerd door verschillende Elia-experts (netwerkexperts, technici op het terrein, 
analisten, IT-ontwikkelaars, ...), wat een sterke mobilisatie van de interne teams vereist.  

Voor de verschillende werkpakketten heeft Elia ook een overzicht gegeven van de ontwikkelingen die 
in 2022 worden verwacht, naast de lijst van deliverables die al in het R&D-plan zijn gedetailleerd.  

Elia heeft tijdens de raadpleging uitleg verschaft over de ontwikkeling van de begroting. Voor 2022 zijn 
alleen de kosten die voor de stimuleringsmaatregel in aanmerking komen in de tabel opgenomen, 
d.w.z. de interne middelen. De CAPEX, voor een bedrag van ongeveer [VERTROUWELIJK], zijn niet in 
aanmerking genomen. 

5.4.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat de criteria 1 en 2 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van mening dat criterium 3 kan worden aanvaard op basis van de high-level berekening die 
Elia tijdens de openbare raadpleging heeft gemaakt.  

De CREG stelt vast dat het budget voor de kosten van interne middelen ongewijzigd is ten opzichte van 
de vorige versie van het R&D-plan. Aangezien de draagwijdte van het project ook behouden blijft, keurt 
de CREG dit budget goed voor de kosten van interne middelen. Voor toekomstige versies van het R&D-
plan eist de CREG echter dat Elia alle kosten van de projecten vermeldt, met inbegrip van de kosten 
die niet in aanmerking komen voor de incentive, om een globaal zicht te hebben op de kosten die 
kunnen worden vergeleken met de verwachte baten. De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan 
worden aanvaard op basis van de informatie die Elia heeft verstrekt in haar antwoord op de openbare 
raadpleging.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
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bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG vraagt aan Elia dat ze op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden tot een 
implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar de marktspelers 
aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken.  
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5.5. Risk-Based Approach for Grid Development Decisions 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.5.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.5.1.1. Probleemstelling 

Elia voorziet in een intensiever gebruik van haar net omwille van met name 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 de energieconsumptie.  

Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden, moet Elia nagaan in welke mate de investeringen 
die vandaag nodig zijn, in de toekomst nog zullen worden gebruikt om het risico dat activa niet gebruikt 
worden (stranded assets), te beperken. 

5.5.1.2. Doelstelling 

Om die afweging te maken, moeten de beslissingsprocessen binnen Elia veranderen, van een impliciete 
kwalitatieve risicoanalyse (zoals het N-1 criterium) naar een expliciet kwantitatief risicobeheer. 

5.5.2. ANTECEDENTEN 

Wat betreft de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht7: 

De CREG is van mening dat criteria 1, 3 en 4 voldoende overtuigend aangetoond werden. 

De CREG is van mening dat criterium 2 aanvaard kan worden ten gevolge van de bepaling van 
de specificaties binnen werkpakket 1, en hun beoordeling door een externe partij. De CREG 
verwacht transparantie over dit resultaat binnen het kader van het volgende R&D-plan van 
Elia.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en 
vraagt ze aan Elia om tevens gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden 
met alle actoren, door publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de 
principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van 
mening dat in de loop van dit project effectief overleg gepleegd moet worden met de relevante 
actoren om de kosten-efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante 
actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als doel de 
relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  
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De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.5.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uit het verkleinen van de scope van 
sommige taken en uit een nieuw werkpakket, wat een verhoging van het totale budget voor het project 
inhoudt. De CREG beperkt er zich dan ook toe om alleen criterium 4 in haar beslissing voor het jaar 
2022 opnieuw te evalueren; de criteria 1, 2 en 3 zijn immers vorig jaar op voldoende overtuigende 
wijze aangetoond.  

De CREG merkt op dat Elia een update heeft verstrekt van de werkzaamheden die ze in 2021 heeft 
verricht voor de verschillende werkpakketten. Ondanks dat de CREG dat in haar vorige beslissing had 
gevraagd, heeft Elia de resultaten van de beoordeling van de specificaties van het model door een 
externe partner niet voorgelegd. De CREG vraagt Elia om deze informatie te bezorgen in het kader van 
de openbare raadpleging.  

5.5.3.1. Criterium 4 

De CREG vraagt Elia om de potentiële impact van de kleinere scope van taak 1.6 op het welslagen van 
het project nader te bepalen.  

De CREG vraagt Elia om de termijn te preciseren gedurende dewelke ze taak 2.4 wil opschorten, 
evenals de redenen voor die opschorting. La CREG vraagt Elia ook om de potentiële impact van de 
opschorting van die taak op het welslagen van het project te preciseren.  

De CREG begrijpt dat het opzetten van het nieuwe werkpakket 4 "Quantified Risk Model" het resultaat 
is van de Proof of Concept die in het kader van werkpakket 1 werd gerealiseerd. De CREG vraagt Elia 
om aanvullende informatie te verstrekken over de doelstellingen van dit nieuwe werkpakket en om 
een gedetailleerde lijst aan te leveren van de deliverables die binnen dat pakket zullen worden 
ontwikkeld.  

De CREG merkt op dat Elia een update van het tijdschema en de deliverables van het project heeft 
aangeleverd.  

De CREG stelt vast dat het budget lichtjes werd verhoogd, vooral wat IT-middelen betreft, die niet 
aanmerking komen voor de stimulans, wat uiteindelijk een vermindering van de stimulans betekent. 
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5.5.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia heeft de beschrijving van het verbeterde risicomodel, zoals opgesteld door Elia, alsook de 
beoordeling van dit model door de academische partner verstrekt als bijlagen bij haar antwoord op de 
openbare raadpleging. In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat het verbeterde risicomodel 
een geldig model is met een passende methodologie. Er zijn evenwel mogelijkheden tot verbetering 
vastgesteld en Elia geeft aan dat sommige van deze aanbevelingen voor verbetering reeds meer in 
detail zijn geanalyseerd.  

Elia heeft ook informatie verstrekt over de doelstellingen van werkpakket 4 en de resultaten die in het 
kader van dit pakket zullen worden ontwikkeld, en heeft uitleg verschaft over de rescoping van het 
project en de gevolgen van deze rescoping voor het welslagen van het project.  

5.5.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criteria 1, 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werd. 

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden aanvaard op basis van de informatie die Elia heeft 
verstrekt tijdens de openbare raadpleging.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan. De 
CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven. 
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5.6. Consumer-Centricity Program 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.6.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.6.1.1. Probleemstelling 

Door de toename van hernieuwbare energiebronnen, decentrale productiefaciliteiten en de 
elektrificatie van energieconsumptie vergroot het aantal actoren van wie de gegevens en flexibiliteit 
via energiediensten gevaloriseerd kunnen worden.  

5.6.1.2. Doelstelling 

Om deze valorisatie van deze flexibiliteit te ondersteunen hebben Elia en de distributienetbeheerders 
het project IO.Energy gelanceerd, dat een communicatie in reële tijd van gereguleerde 
consumentengegevens faciliteert. IO.Energy heeft ook een ecosysteem gebouwd als testbed voor 
innovatieve diensten, met als resultaat verschillende gebruikersscenario’s (Sensa, Flexity, Enleash, …). 
Het doel is om deze gebruikersscenario’s te industrialiseren voor toepassing in België en daarbuiten.  

Intussen heeft Elia intern haar werkzaamheden in het kader van IO.Energy uitgebreid om het 
Consumer-Centric Program te ontwikkelen, dat nagaat hoe consumentgericht design werkt. Enkele van 
de kernaspecten zijn het testen van de middelen om toegang tot deze real-time gegevens te verlenen 
en begrijpen welke energiediensten kunnen ontstaan om bij te dragen aan de noden van het systeem.  

5.6.2. ANTECEDENTEN 

Wat betreft de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht8: 

De CREG is van mening dat criteria 1, 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

De CREG is van mening dat criterium 4 aanvaard kan worden dankzij de bijkomende informatie 
die werd geleverd over hoe de projectkosten verdeeld worden tussen de deelnemers van dit 
project.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en 
vraagt ze aan Elia om tevens gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

De CREG vraagt aan Elia om de tools en bedrijfsmodellen te ontwikkelen in samenwerking en 
in alle transparantie met alle actoren die deel wensen te nemen aan het onderzoek of ze 
levensvatbaar zouden zijn, met oog op het garanderen van een gelijk speelveld tussen alle 
actoren.  
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De CREG vraagt aan Elia om het gebruiksgemak en de kosten-efficiëntie van het gebruik van 
het gegevensuitwisselingsplatform in reële tijd te bewaken en in nauw overleg met alle 
relevante belanghebbenden de technische specificaties van het platform op te stellen.  

De CREG laat een aantal principes gelden waaraan het platform voor de gegevensuitwisseling 
een antwoord zou moeten geven. Ten eerste zouden consumenten en leveranciers van diensten 
de vrije keuze hebben om al dan niet deel te nemen aan dit platform voor de uitwisseling van 
gegevens in reële tijd. Deelname of geen deelname aan dit platform mag geenszins direct of 
indirect, aanleiding geven tot ongelijke behandeling van consumenten of leveranciers van 
diensten. Ten tweede zou de consument, bij deelname aan dit platform, eigenaar moeten 
blijven van zijn gegevens. Hij zou vrij moeten kunnen kiezen met wie deze gegevens gedeeld 
mogen worden, en niet beperkt noch verplicht worden bij deze keuze. Een deelname van een 
consument aan het platform, al dan niet via zijn leverancier van diensten, mag geenszins een 
verspreiding van zijn gegevens inhouden naar derde partijen zonder zijn expliciete goedkeuring. 
Dienaangaande verwijst de CREG ook naar de hierop van toepassing zijnde Europese 
privacyregeling, de General Data Protection Regulation (GDPR), die in Belgisch recht werd 
omgezet bij wet van 30 juli 2018. - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Ten derde zou bewaakt moeten 
worden dat er een gelijk speelveld bestaat tussen dit platform voor de uitwisseling van 
gegevens in reële tijd en andere concurrerende platformen. Onder andere zou toegang tot 
commercieel gevoelige informatie in bezit van Elia of van de distributienetbeheerders door de 
operator van dit platform vermeden moeten worden om te vermijden dat deze operator een 
concurrentieel voordeel zou hebben ten opzichte van operatoren van concurrerende 
platformen. Naast deze en mogelijks ook nog andere principes, zal de CREG aan Elia ook 
duidelijkheid vragen over de kosten-batenanalyse voor de uitrol van zulk een platform voor de 
uitwisseling van gegevens in reële tijd.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden 
met alle actoren, door publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de 
principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van 
mening dat in de loop van dit project effectief overleg gepleegd moet worden met de relevante 
actoren om de kosten-efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante 
actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als doel de 
relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.6.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uit een ontwikkeling van het project met 
twee nieuwe werkpakketten en een wijziging van de scope van de bestaande werkpakketten. Bijgevolg 
werd het project verlengd tot in 2022. De CREG beperkt zich dus tot het herevalueren van alleen 
criterium 4 in het kader van haar beslissing voor 2022.  
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De CREG begrijpt dat 3 werkpakketten draaien rond de visie van Elia in verband met het design van de 
markt, het gegevenstoegangsbeheer, de opzet van een technologisch kader en de veronderstellingen 
die getest moeten worden om die visie naar de praktijk te vertalen. De 2 andere werkpakketten 
focussen dan op de ontwikkeling en implementatie van de use cases om de visie te toetsen aan de 
hand van echte cases met partners uit de energiesector. Het EPIC-platform spitst zich tot slot toe op 
de levering van diensten aan gebruikers die rechtstreeks op het Belgische transmissienet zijn 
aangesloten. 

5.6.3.1. Criterium 4 

De CREG merkt op dat de scope van werkpakketten 1 tot 3 in deze update van het R&D-plan ingrijpend 
werd gewijzigd. De CREG begrijpt dat die wijzigingen de uitbreiding van de scope van het project en de 
evolutie naar een Consumer Centricity Program weerspiegelen. De CREG zou echter graag bijkomende 
informatie krijgen over de werkzaamheden die tot nu toe binnen die pakketten zijn verricht, evenals 
een duidelijke beschrijving van de doelstellingen die moeten worden gehaald en de deliverables die in 
2022 voor die pakketten moeten worden ontwikkeld.  

De CREG begrijpt dat een van de doelstellingen van werkpakket 1 inhoudt dat er nieuwe tools en 
processen worden ontwikkeld voor het beheren van de toestemming en van de gegevensstromen in 
overeenstemming met de GDPR-voorschriften. De CREG begrijpt in dat verband dat de resultaten die 
in het kader van het "DIDs and Solid PODS"-project worden bereikt cruciaal zijn voor dit werkpakket. 
De CREG vraagt Elia om het verband tussen beide projecten te verduidelijken en de onzekerheid te 
beoordelen omtrent de resultaten van het "DIDs and Solid PODS"-project voor de effectieve uitvoering 
van dit werkpakket.  

De CREG merkt op dat werkpakket 2 meer bepaald tot doel heeft de uitdagingen op het vlak van 
cybersecurity te onderzoeken. De CREG vraagt Elia om de vastgestelde uitdagingen in detail te 
beschrijven (bv. of die uitdagingen verband houden met de geconnecteerde apparaten aanwezig bij 
de gebruikers, met de uitwisseling van gegevens enz.?). De CREG wenst te benadrukken dat 
cybersecurity voor haar een belangrijk aandachtspunt is en juicht toe dat Elia de risico's op het vlak 
van cybersecurity voor het Consumer Centricity Program onderzoekt. De CREG vraagt Elia om aan te 
geven of Elia ook oplossingen zal onderzoeken om de vastgestelde risico's en uitdagingen te beperken.  

De CREG vraagt Elia om de lijst van use cases voor te leggen die in het kader van het IO.E v2-project 
werden opgesteld en die binnen werkpakket 3 "Factory" zullen worden onderzocht. De CREG vraagt 
Elia ook om de resultaten van de IO.E v2 Sandbox (indien die al beschikbaar zijn) tijdens de openbare 
raadpleging te delen.  

De CREG begrijpt dat het nieuwe werkpakket 5 "Consumer Centric Market Design" tot doel heeft het 
design van de consumer-centric markt te verfijnen door middel van use cases en nieuwe diensten te 
ontwikkelen. De CREG vraagt Elia om precies aan te geven welke use case binnen dit pakket zullen 
worden bestudeerd en om een lijst van de deliverables voor 2022 op te stellen.  

De CREG begrijpt dat het nieuwe werkpakket 6 "EPIC" tot doel heeft het EPIC-platform te ontwikkelen 
om nieuwe diensten aan de gebruikers te leveren. Voor zover het platform al werd uitgerold, stelt de 
CREG zich vragen bij het innovatieve karakter van dit werkpakket. De CREG nodigt Elia uit om hier 
bijkomende informatie over te verstrekken.  

De CREG merkt op dat werkpakketten 5 en 6 met terugwerkende kracht voor de stimulans worden 
voorgelegd. Die werkpakketten werden immers voorgelegd bij de update van het R&D-plan voor 2022, 
maar het lijkt erop dat Elia al in 2020 en 2021 met die werkpakketten aan de slag is gegaan. De CREG 
vraagt Elia om informatie te bezorgen over de werkzaamheden die tot nu toe zijn verricht in het kader 
van deze twee werkpakketten.  
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5.6.4. OPENBARE RAADPLEGING 

5.6.4.1. FEBELIEC 

Febeliec vraagt zich af in hoeverre het 'Consumer Centric Market Design'-project (CCMD) moet worden 
geleid door de TNB en niet door andere marktspelers. Voor Febeliec is het van het grootste belang dat 
de TNB volledig onpartijdig en neutraal blijft in haar rol als facilitator van de Belgische 
elektriciteitsmarkt, zeker gezien haar monopolie op haar gereguleerde activiteiten. Febeliec dringt in 
dit verband aan op een zeer strikte scheiding tussen deze rol van marktfacilitator en elke commerciële 
onderneming die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden is met de Belgische elektriciteitsmarkt.  

5.6.4.2. FEBEG 

In haar reactie benadrukt FEBEG dat het van essentieel belang is dat FEBEG en haar leden op een 
transparante en eerlijke manier betrokken worden bij programma's zoals het Consumer Centricity 
Program, aangezien het de leden van FEBEG zijn die in de toekomst nieuwe en innovatieve producten 
voor hun afnemers zullen lanceren.  

FEBEG heeft geantwoord dat zij de CREG eveneens wenst te steunen bij de beoordeling van het project, 
met name wat betreft de principes waaraan het platform voor gegevensuitwisseling moet 
beantwoorden, de noodzaak om de kosten-batenanalyse voor de invoering van een dergelijk platform 
te verduidelijken en de noodzaak om een doeltreffend overleg met de betrokken actoren te 
organiseren9.  

FEBEG stelt ook dat, volgens Elia, de regelgeving voor een Consumer Centric Market Design tegen 2022 
klaar zou kunnen zijn, met een implementatie op TNB-niveau tegen 2023 en op DNB-niveau tegen 
2024. FEBEG is zeer verbaasd en bezorgd over deze planning, aangezien haar leden nog geen 
onderbouwde kosten-batenanalyse hebben gezien. De verwachte baten zijn momenteel kwalitatief 
van aard, en er is nog geen studie van de verwachte kosten openbaar beschikbaar.  

FEBEG is van mening dat Elia de indruk wekt dat er slechts één weg is naar een "consumentgericht 
model". FEBEG wil erop wijzen dat er vele varianten van een consumentgericht model mogelijk zijn en 
dat het zeer snel kiezen voor een bepaalde variant, waarbij andere wegen worden uitgesloten, zeer 
grote (onnodige) risico's met zich meebrengt. Alvorens verdere concrete stappen te ondernemen, 
moeten de verschillende benaderingen met elkaar worden vergeleken, waarna de verschillende 
belanghebbenden op de energiemarkt (met de nadruk op de afnemers), na een grondige analyse en 
een breed maatschappelijk debat, gezamenlijk de best mogelijke visie op consumentgerichtheid 
kunnen ondersteunen. Deze visie moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Focus op de wensen en behoeften van de afnemer 
- Zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden op de energiemarkt 
- In overeenstemming zijn met bepaalde rechtsbeginselen, die op Belgisch of Europees niveau 

verankerd zijn: 
o De wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de GDPR 
o Vrije werking van de energiemarkt 
o Ontbundelingsbeginselen 
o Verdere afstemming en verbinding van de energiemarkten (en ondersteunende 

diensten) tussen de lidstaten van de EU. 

 

9 De CREG houdt eraan te preciseren dat deze verschillende punten aangehaald werden in haar beslissing van december 
2020.  
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FEBEG benadrukt dat de deelname van alle marktspelers die bij dit onderwerp betrokken zijn, 
essentieel is en dat het zeer belangrijk is dat Elia echt rekening houdt met hun opmerkingen en 
feedback.  

5.6.4.3. Elia 

In haar antwoord op de openbare raadpleging heeft Elia informatie verstrekt over de vooruitgang die 
in 2021 is geboekt in het kader van de werkpakketten 1 tot en met 3 en over de doelstellingen die in 
het kader van deze werkpakketten voor het jaar 2022 moeten worden bereikt.  

In het kader van werkpakket 1 "Design: data access management" meldt Elia dat in 2021 de eerste 
embryonale instrumenten en processen voor het beheer van de toestemming en de gegevensstromen 
op een GDPR-conforme manier zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen en diensten. In 2022 
zullen de pakketten worden uitgebreid of gestabiliseerd om te voldoen aan de behoeften van de 
verschillende toepassingen en diensten die met externe partijen uit verschillende sectoren worden 
getest. De pakketten inzake niet-discriminerende, transparante en veilige toegang zullen de toegang 
tot en uitwisseling van gegevens als een dienst aanbieden om de markt voor energiediensten te 
voeden. Er worden ook verschillende pakketten ontwikkeld met betrekking tot bestaande 
balanceringsproducten (bv. FCR).  

Met betrekking tot werkpakket 2 "Technological Framework" meldt Elia dat samen met een consultant 
een studie is uitgevoerd over de waarde van realtimegegevens van residentiële activa voor 
consumenten, dienstverleners en netbeheerders. Elia verklaart ook dat het besloten heeft om, op basis 
van het realtime communicatieplatform dat ontwikkeld werd voor de aFRR-Middenspanningsmarkt, 
een meer generiek realtime communicatieplatform te ontwikkelen om meerdere diensten te 
ondersteunen en communicatie tussen verschillende marktleveranciers mogelijk te maken. Het 
platform wordt momenteel gebruikt voor verschillende 'Consumer Centricity'-initiatieven zoals "Peer-
to-Peer" uitwisseling en "Green Tracking". Elia stelt dat de volgende stappen in 2022 gericht zullen zijn 
op de oprichting van een toestemmingsregister en een activaregister om de gegevensuitwisseling voor 
dienstverleners en consumenten verder te vergemakkelijken (rekening houdend met 
veiligheidsmaatregelen, GDPR, enz.). In overleg met de belanghebbenden worden ook verdere 
stappen overwogen om een operationele versie van het platform te ontwikkelen.  

Wat werkpakket 3 "Factory" betreft, geeft Elia aan dat vier use cases van het IO.E v2-project nog aan 
de gang zijn en dat de resultaten van de "sandbox" in 2022 zullen worden meegedeeld. Het is dus de 
bedoeling dat de "Factory" in 2022 de planning van het IO.E-project blijft volgen en alle use cases 
integreert die verband houden met de 'Consumer Centricity'-aanpak. Elia verklaart dat het de 
bedoeling is om voor de interne en externe belanghebbenden van het IO.E-project duidelijk te maken 
wat de rol is van de verschillende actoren, wat er is getest en welke lessen er zijn geleerd. Deze 
oefening is al begonnen en zal in 2022 worden voortgezet.  

Elia legde ook het verband uit tussen dit project en het 'DIDs and Solid PODS'-project en gaf aan dat 
dit laatste meer oplossingsgericht is, om technische en operationele moeilijkheden te overwinnen en 
toepassingen te testen. De technologie wordt ook geanalyseerd in het kader van het werkpakket 
"Technological Framework" van het 'Consumer Centricity'-programma om na te gaan hoe zij past in de 
ruimere visie van Consumer Centricity en de toegang tot gegevens, en om het potentiële effect op 
andere gebieden van het project te beoordelen.  

Met betrekking tot cyberveiligheid stelt Elia dat het de volgende uitdagingen heeft geïdentificeerd:  

- De impact en veiligheid van IoT-apparaten die zijn aangesloten op gedecentraliseerde bronnen 
zoals elektrische voertuigen, warmtepompen en zonnepanelen; 
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- De impact en veiligheid van 'Energy-as-a-Service'-leveranciers die momenteel niet gereguleerd 
zijn met grote energievolumes; 

- De veiligheid of het veiligheidsbewustzijn van de eindverbruiker zal de zwakste schakel in het 
systeem zijn.  
 

Over deze aspecten van cyberveiligheid vinden momenteel uitwisselingen plaats tussen Elia en de 
CREG.  

Elia heeft ook informatie verstrekt over de werkzaamheden die tot dusver zijn verricht in het kader 
van de werkpakketten 5 en 6 en over de doelstellingen van deze pakketten voor het jaar 2022.  

In het kader van werkpakket 5 "Consumer Centric Market Design" is in 2021 een witboek gepubliceerd, 
zijn rondetafelconferenties met belanghebbenden georganiseerd om de inhoud van dit document te 
bespreken en zijn ook verschillende use cases bestudeerd om het ontwerp van een eerste versie van 
de EoEB-hub (Exchange of Energy Blocks) te ontwikkelen. Voor het jaar 2022 is het de bedoeling om 
door middel van verschillende documenten duidelijkheid te scheppen over de uitvoering en het model 
met betrekking tot de uitwisseling van energieblokken (EoEB), de verstrekking van de nodige gegevens 
en de realtimeprijs. Elia verklaart ook dat de antwoorden van de marktspelers op de verschillende 
gestelde vragen de inhoud van deze documenten zullen vormen.  

Wat het EPIC-platform (werkpakket 6) betreft, verklaart Elia dat in 2022 (en waarschijnlijk ook in 2023), 
na de lancering van het platform in juli 2021, een ander soort initiatief zal worden gelanceerd dat erop 
gericht is elke gebruiker van het platform nuttige en relevante informatie te verstrekken. Het is de 
bedoeling de gebruikers van het netwerk "actiever" te maken met betrekking tot de manier waarop zij 
consumeren. Elia wijst er verder op dat het project zich nog in de aanloopfase bevindt en dat ze 
momenteel niet in staat is nadere bijzonderheden te verstrekken over het soort informatie dat wordt 
beoogd.  

5.6.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat de criteria 1, 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden aanvaard voor de pakketten 2 tot 5 op basis van 

de informatie die Elia heeft verstrekt tijdens de openbare raadpleging.  

Wat werkpakket 1 “Design : data access management” betreft, is de informatie die Elia tijdens de 

openbare raadpleging heeft verstrekt over de tot dusver verrichte werkzaamheden en de voor 2022 

geplande werkzaamheden niet voldoende nauwkeurig. Elia heeft geen informatie verstrekt over de 

behaalde resultaten in het kader van de in 2021 verrichte werkzaamheden, noch een lijst van te 

leveren prestaties voor het komende jaar. De CREG is daarom van mening dat dit werkpakket niet moet 

worden gesteund voor het jaar 2022.  

De CREG is van oordeel dat werkpakket 6 "EPIC" niet moet worden ondersteund aangezien het 

platform reeds in 2021 met succes werd gelanceerd en de toekomstige ontwikkelingen die voor dit 

platform worden beoogd, momenteel niet voldoende specifiek en precies zijn beschreven en niet lijken 

te beantwoorden aan de verschillende criteria van de stimulans, met name wat betreft het 

innoverende karakter van het project en de onzekerheid over de uitkomst van het project. De CREG is 

dan ook van oordeel dat het toekennen van een incentive niet noodzakelijk is voor deze opdracht.  

Concluderend beslist de CREG om in het kader van de innovatiestimulans enkel de werkpakketten 2 

tot 5 te ondersteunen en vraagt ze aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen 

(zoals reeds geformuleerd in de beslissing van december 2020).  
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De CREG vraagt aan Elia om de tools en bedrijfsmodellen te ontwikkelen in samenwerking en in alle 
transparantie met alle actoren die deel wensen te nemen aan het onderzoek of ze levensvatbaar 
zouden zijn, met oog op het garanderen van een gelijk speelveld tussen alle actoren.  

De CREG vraagt aan Elia om in real time de gebruiksvoorwaarden en de efficiëntie van het gebruik van 
de verschillende platformen (realtime communicatieplatform en EoEB-hub) op te volgen en de 
technische specificaties van deze platformen op te stellen in nauw overleg met alle relevante 
belanghebbenden.  

Wat het realtime communicatieplatform betreft, verwacht de CREG dat Elia aantoont dat het platform 
(in zijn huidige versie en in het kader van de voor 2022 geplande ontwikkelingen) beantwoordt aan de 
principes die de CREG in haar beslissing van december 2020 heeft uiteengezet. Ter herinnering: de 
CREG had een aantal beginselen naar voren geschoven waarop het realtime communicatieplatform 
een antwoord zou moeten bieden. Ten eerste zouden consumenten en leveranciers van diensten de 
vrije keuze hebben om al dan niet deel te nemen aan dit platform. Deelname of geen deelname aan 
dit platform mag geenszins direct of indirect, aanleiding geven tot ongelijke behandeling van 
consumenten of leveranciers van diensten. Ten tweede zou de consument, bij deelname aan dit 
platform, eigenaar moeten blijven van zijn gegevens. Hij zou vrij moeten kunnen kiezen met wie deze 
gegevens gedeeld mogen worden, en niet beperkt noch verplicht worden bij deze keuze. Een deelname 
van een consument aan het platform, al dan niet via zijn leverancier van diensten, mag geenszins een 
verspreiding van zijn gegevens inhouden naar derde partijen zonder zijn expliciete goedkeuring. 
Dienaangaande verwijst de CREG ook naar de hierop van toepassing zijnde Europese privacyregeling, 
de General Data Protection Regulation (GDPR), die in Belgisch recht werd omgezet bij wet van 30 juli 
2018. - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens. Ten derde zou bewaakt moeten worden dat er een gelijk speelveld bestaat 
tussen dit platform voor de uitwisseling van gegevens in reële tijd en andere concurrerende 
platformen. Onder andere zou toegang tot commercieel gevoelige informatie in bezit van Elia of van 
de distributienetbeheerders door de operator van dit platform vermeden moeten worden om te 
vermijden dat deze operator een concurrentieel voordeel zou hebben ten opzichte van operatoren 
van concurrerende platformen. Naast deze en mogelijks ook nog andere principes, zal de CREG aan 
Elia ook duidelijkheid vragen over de kosten-batenanalyse voor de uitrol van zulk een platform voor 
de uitwisseling van gegevens in reële tijd.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden met alle actoren. Dit 
kan gebeuren door de publicatie van rapporten en de organisatie van workshops, ten einde de 
beginselen van gelijke concurrentie en non-discriminatie te waarborgen. De CREG vraagt in het 
bijzonder dat de resultaten van de studie die werd uitgevoerd in het kader van werkpakket 2 over de 
waarde van realtimegegevens van residentiële activa voor consumenten, dienstverleners en 
netbeheerders op een transparante, volledige en doeltreffende manier worden gedeeld met alle 
spelers.  

Bovendien is de CREG van mening dat er tijdens de volledige duur van het project een doeltreffend 
overleg moet worden georganiseerd met de betrokken actoren en dat deze de kans moeten krijgen 
om vrij aan het project bij te dragen teneinde de relevantie en de kwaliteit van de resultaten te 
maximaliseren.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden tot een 
implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar de marktspelers 
aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken.  
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Tot slot is de CREG van mening dat dit project niet verder gaat dan de rol van de TNB als marktfacilitator 
en dat het bijgevolg verband houdt met de gereguleerde activiteiten van Elia. Dit advies is het resultaat 
van een interne reflectie binnen de CREG en weerspiegelt onder meer het belang voor de CREG dat er 
vooruitgang wordt geboekt in deze materie. De CREG ziet geen probleem in de uitvoering van dit 
project door Elia, maar waakt erover dat de activiteiten van Elia niet concurreren met die van de 
marktspelers in de zones waar deze laatste aanwezig zijn. De CREG staat ter beschikking van de 
marktspelers die formeel of informeel hun twijfels en/of vrees willen delen over het verband tussen 
dit project en de gereguleerde activiteiten van Elia.  
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5.7. Digital Backbone 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.7.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.7.1.1. Probleemstelling 

De huidige IT-infrastructuur van Elia is verouderd en leidt tot inefficiënties. Ten eerste is het 
ontwikkelen van operationele processen die meerdere datasets zoeken en integreren een zeer 
tijdrovend proces. Ten tweede worden sommige gegevens verwijderd omwille van een beperkte 
opslagruimte waardoor projecten vertraagd worden. Ten derde is de consolidatie van historische en 
recente gegevens complex binnen de huidige IT infrastructuur. Ten vierde neemt het foutenbeheer 
meer en meer tijd in beslag waardoor dit in de nabije toekomst het merendeel van de tijd zal innemen. 
Ten vijfde wordt de integratie van real-time gegevens verzameld door Elia met derde partijen en 
klanten op een case-by-case basis beheerd in plaats van via een geautomatiseerd proces. 

5.7.1.2. Doelstelling 

Elia wil haar IT-systeem moderniseren door een nieuw ecosysteem te implementeren waarbij 
datakwaliteit prioritair is. Dit systeem zou het gebruik van deze data mogelijk moeten maken doorheen 
de onderneming en zou voldoende schaalbaar zijn om de toevloed aan toekomstige nieuwe data aan 
te kunnen. Dit nieuwe databeheer bestaat uit 2 oplossingen: Internet of Things dat toegang geeft tot 
tools ter ondersteuning van beslissingen, automatisering, en uitwisseling van gegevens in reële tijd, en 
Open Data die alle relevante belanghebbenden toegang bieden tot relevante gegevens. 

5.7.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht10: 

De CREG is van mening dat criterium 1, 2 en 4 op voldoende overtuigend wijze aangetoond 
werden.  

De CREG is van mening dat criterium 3 niet aanvaard kan worden door gebrek van toevoeging 
van kwantitatieve gegevens of een motivering waarom de gevraagde inschattingen niet 
aangeleverd kunnen worden.  

De CREG heeft 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, accuraatheid en 
betrouwbaarheid. Het doel van die stimulans overlapt sterk met het een deel van het doel dat 
het projectvoorstel wenst te behalen. Het projectvoorstel ontbreekt nog steeds 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 

 

10 Beslissing (B)658E/69 van 17 december 2020 
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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.  

Om elk risico op een dubbele stimulans te vermijden besluit de CREG om, net zoals vorig jaar, 
enkel werkpakketten 5 tot en met 7 te steunen en vraagt ze aan Elia om ook gevolg te geven 
aan onderstaande verzoeken. 

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project op doeltreffende wijze overleg moet worden 
gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot 
moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project 
met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.7.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uitsluitend uit het wijzigen van de 
begrotingstabellen van de verschillende werkpakketten. De CREG beperkt zich dus tot het opnieuw 
evalueren van alleen criterium 4 in het kader van haar beslissing voor 2022.  

De CREG betreurt dat Elia bij de update van het R&D-plan geen rekening heeft gehouden met de 
opmerkingen bij haar eerdere beslissing, met name wat betreft de toevoeging van kwantitatieve 
gegevens om de voordelen inzake impact op de eindverbruiker te kwantificeren.  

5.7.3.1. Criterium 4 

De CREG begrijpt dat werkpakketten 1 tot 4 al zijn afgewerkt of dat zullen zijn tegen december 2021, 
hoewel Elia geen informatie heeft verstrekt over de werkzaamheden die tot nu toe zijn verricht.  

De CREG stelt vast dat werkpakket 5 “Open-Data API's” werd uitgebreid om de mogelijkheid te bieden 
tot uitwisseling van grote datasets die zijn gelabeld met een bepaalde versie, wat de mogelijkheid 
schept tot samenwerking op dezelfde dataset met deelnemers op afstand, en wat het gedeeltelijk 
updaten van deze dataset met nieuw toegevoegde data vergemakkelijkt. De CREG vraagt Elia om 
informatie te bezorgen over de werkzaamheden die tot nu toe zijn verricht in het kader van dit pakket 
en om te verduidelijken waarom het nodig is het toepassingsgebied van dit pakket uit te breiden.  

De CREG stelt vast dat werkpakket 6 “Data Lake shared with external parties” werd opgeschort voor 
2022, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de onderliggende technologieën en in de literatuur 
over dit onderwerp. De CREG vraagt Elia om te verduidelijken welke risico's deze vertraging inhoudt 
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bij de uitvoering van het project en ook in hoeverre de uitbreiding van werkpakket 5 zal toestaan om 
deze vertraging te milderen.  

De CREG noteert dat Elia een update heeft bezorgd van werkpakketten 7 en 8 en hun respectieve 
tijdschema's. Elia heeft daarentegen geen informatie bezorgd over de tot dusver uitgevoerde 
werkzaamheden voor dit werkpakketten. De CREG vraagt Elia om deze informatie te bezorgen tijdens 
de openbare raadpleging. De CREG merkt ook op dat werkpakket 7 “Master Data Management” werd 
verlengd tot in december 2022.  

De CREG merkt op dat Elia geen lijst van deliverables heeft bezorgd voor de verschillende 
werkpakketten voor het jaar 2022. De CREG vraagt Elia om deze informatie te bezorgen tijdens de 
openbare raadpleging.  

Ten slotte stelt de CREG vast dat de budgetten niet werden aangepast ten opzichte van de eerdere 
versie van het innovatieplan, ondanks de hierboven vermelde aanpassingen aan het project. Het 
pauzeren van werkpakket 6, bijvoorbeeld, zou het budget voor 2022 met [VERTROUWELIJK] moeten 
doen dalen. De CREG vraagt daarom om een update van de budgetten voor werkpakketten 5 t/m 8 in 
het kader van de openbare raadpleging.  

5.7.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia verstrekte aanvullende informatie over de tot dusver verrichte werkzaamheden in de 
werkpakketten 5 tot en met 8 en bijgewerkte begrotingen voor de werkpakketten 5 en 6.  

Wat werkpakket 5 betreft, gaf Elia aan dat de volgende stappen die gepland zijn voor het OpenData-
platform (gelanceerd in juli 2021) de uitbreiding naar een push-benadering van gegevens is, alsook de 
uitvoering van het concept "Data Packaging". Elia geeft aan dat de uitbreiding van het 
toepassingsgebied van dit pakket tot de tenuitvoerlegging van het 'Data Packaging'-concept 
noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen te verzoeken om vaste datasets of om 'delta update'-
benaderingen van de informatie.  

Doel van werkpakket 6 is gegevens te delen, te vereenvoudigen en functioneler te maken voor de 
buitenwereld. De verwezenlijking van deze doelstelling is vandaag echter niet mogelijk omdat de 
momenteel voorgestelde technologieën Elia niet in staat stellen de facturering van de dienst naar 
behoren te beheren zonder de gegevens te moeten dupliceren en verplaatsen. Dit doet geen afbreuk 
aan de visie van Elia, die deze technologieën in 2022 verder zal onderzoeken. Elia geeft ook aan dat 
parallel hiermee de uitvoering van het 'Data packaging'-concept in het kader van werkpakket 5 het 
mogelijk moet maken de verplaatsing van gegevens te vereenvoudigen.  

Wat werkpakket 7 betreft, deelt Elia mee dat tegen eind juni 2022 een witboek over de implementatie 
en de topologie beschikbaar zal zijn. Elia heeft echter niet aangegeven of de verschillende in het R&D-
plan beschreven resultaten al zijn bereikt.  

Elia heeft ook een stand van zaken gegeven van de werkzaamheden in het kader van werkpakket 8.  

Elia heeft geen ramingen of kwantitatieve gegevens verstrekt om de voordelen in termen van impact 
voor de eindverbruiker te kwantificeren.  

Elia heeft op maat gemaakte budgetten per werkpakket verstrekt die effectief overeenstemmen met 
de ontwikkelingen van het toepassingsgebied zoals beschreven in het antwoord op de raadpleging.  
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5.7.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criteria 1 en 2 voldoende overtuigend aangetoond werden. De CREG is van 
oordeel dat criterium 3 niet kan worden aanvaard wegens het ontbreken van een kwantificering van 
de verschillende voordelen die Elia opsomt in termen van voordelen voor de eindverbruiker of van een 
rechtvaardiging waarom de gevraagde ramingen niet kunnen worden verstrekt.  

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden gevalideerd op basis van de informatie die verstrekt 
werd tijdens de openbare raadpleging. De CREG stelt echter vast dat enkel de budgetten voor 2022 
aangepast zijn. Er bestaat dus een risico dat de begrotingen voor 2023 niet correct zullen zijn. De CREG 
beslist dan ook, in afwachting van een aangepast Plan voor 2023, om het budget voor 2023 te herleiden 
tot € 0. 

In haar eerdere beslissingen van 2019 en 2020 besloot de CREG alleen werkpakketten 5 tot en met 7 
te steunen om elk risico van dubbele stimulansen te vermijden.  

Aangezien de update van het R&D-plan nog steeds geen duidelijke beschrijving bevat van het verschil 
(op het niveau van de doelstelling of het toepassingsgebied) met de reeds toegekende stimulans en 
het huidige voorstel, heeft de CREG, zoals de voorgaande jaren, beslist om alleen de werkpakketten 5 
tot 7 te ondersteunen om elk risico op een dubbele stimulans te vermijden. De CREG heeft ook beslist 
om werkpakket 8 te ondersteunen, dat erin bestaat een IoT-platform te ontwikkelen dat de toegang 
tot het IoT-ecosysteem zal bevorderen. 

De CREG vraagt aan Elia om tevens gevolg te geven aan onderstaande opmerkingen. Aangezien dit 
project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, de resultaten, 
de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het project op 
transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door publicatie van 
rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld en non-
discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 

geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden tot een 

implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar de marktspelers 

aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 
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5.8. Automation of Voltage Control 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.8.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.8.1.1. Probleemstelling 

In de toekomst zal het steeds moeilijker worden om de spanning te regelen. Daar zijn verschillende 
redenen voor: 

- De vermindering van de capaciteit van grote eenheden als gevolg van de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de activering van plaatselijke gedecentraliseerde 
opwekkingsfaciliteiten,  

- de toegenomen spanningsregelingsvereisten ten gevolge van de toename van 
ondergrondse hoogspanningslijnen, en  

- de toename van actieve stroomuitwisselingen op het net.  
Momenteel worden 50% tot 60% van de noden gedekt door nucleaire eenheden die waarschijnlijk 
zullen verdwijnen. De uitdagingen vertalen zich in een toename van aantal eenheden die de dienst 
moeten leveren (inclusief toename aan gegevensuitwisseling) en een toename van de vraag voor 
MVar-diensten. Dat deze eenheden beschikbaar zullen zijn in de toekomst en de nodige MVar-diensten 
kunnen leveren om de toekomstige vraag te dekken, is onzeker. 

5.8.1.2. Doelstelling 

Een mogelijke oplossing om het probleem het hoofd te bieden is om nieuwe vermogenselektronica te 
installeren (STATCOMs). Deze oplossing is evenwel zeer duur. Daarom stelt dit project voor om de inzet 
van bestaande activa die spanning kunnen regelen (bijvoorbeeld shunts en condensatorbanken) te 
optimaliseren door onder andere hun gedrag autonoom en dynamisch te maken. Bovendien heeft het 
project tot doel de dispatchers te helpen bij het beheer van het spanningsschema en de Mvar-
distributie op het net, om zich voor te bereiden op een energiesysteem met een hoog aandeel van 
hernieuwbare energie. 

5.8.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht11: 

De CREG is van mening dat criterium 1, 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

De CREG betreurt dat de bijkomende gevraagde informatie over de externe kosten niet werd 
overgemaakt in het kader van de raadpleging. De CREG is van oordeel dat dit echter geen reden 
is om het project te verwerpen. In haar toekomstige beslissingen zal de CREG hier bijzondere 
aandacht aan besteden.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en 
vraagt ze aan Elia om tevens gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen. 

 

11 Beslissing (B)658E/69 van 17 december 2020 
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Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project op doeltreffende wijze overleg moet worden 
gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot 
moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project 
met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.8.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan voor dit project bestaat uit een verlenging van 
de looptijd van het project, wat resulteert in een verhoging van het totale budget. De CREG beperkt 
zich dus tot het opnieuw evalueren van alleen criterium 4 in het kader van haar beslissing voor 2022.  

5.8.3.1. Criterium 4 

De CREG merkt op dat er bij de update van het R&D-plan aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht in 
de projectbeschrijving. De CREG vraagt Elia om te verduidelijken of werkpakket 1 (zoals gedefinieerd 
in de vorige versie van het R&D-plan) wel degelijk werd afgewerkt en of de aangebrachte wijzigingen 
het gevolg waren van het afwerken van dit gedeelte van het project.  

In zijn update van de werkzaamheden die in 2021 werden verricht, gaf Elia aan dat het vooruitgang 
heeft geboekt op het gebied van de tool voor spanningsregeling. De CREG vraagt Elia om aan te geven 
of ze hier verwijst naar de tool die gedecentraliseerde controle mogelijk maakt (zoals beschreven in de 
versie 2020 van het R&D-plan - de CREG verwijst hier naar het eerste deel van het project) of naar de 
tool die een optimalisatie van de dispatching mogelijk maakt (zoals beschreven in de versie 2020 van 
het R&D-plan - de CREG verwijst hier naar het tweede deel van het project).  

Hoewel Elia een update heeft bezorgd over de in 2021 voltooide werkzaamheden, nodigt de CREG Elia 
uit om in het kader van de openbare raadpleging de wijzigingen te verduidelijken die in dit project zijn 
aangebracht in termen van tijdschema's, werkpakketten, deliverables voor 2022 en budget, en 
daarnaast ook eventuele wijzigingen in het toepassingsgebied van het project.  

De CREG nodigt Elia ook uit om de werkpakketten voor dit project te (her)definiëren.  
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5.8.4. OPENBARE RAADPLEGING 

5.8.4.1. Elia 

Elia heeft bevestigd dat werkpakket 1 is afgerond. De gedetailleerde informatie in de update van de 
werkzaamheden voor 2021 heeft betrekking op werkpakket 2. Elia heeft echter geen lijst van te leveren 
prestaties voor 2022 of een bijgewerkt tijdschema na de verlenging van de duur van het project 
verstrekt.  

Elia heeft in het kader van de openbare raadpleging een aangepaste begroting ingediend. De geplande 
uitgaven in 2022 worden gedeeld door een factor 4 en beperkt tot interne middelen. De 
werkzaamheden zullen beperkt blijven tot het testen van het in 2021 ontwikkelde POC. 

5.8.4.2. FEBEG 

FEBEG is van mening dat het in de toekomst voor de marktdeelnemers steeds moeilijker zal worden 
om aan de (waarschijnlijk groeiende) vraag naar MVAR's te voldoen. In dit verband is het van essentieel 
belang dat de markt beschikt over een stabiel, eerlijk, betrouwbaar en vooral op de markt gebaseerd 
regelgevingskader om nieuwe investeringen aan te trekken en aldus een toereikend aanbod te 
waarborgen. In tegenstelling tot een dergelijke aantrekkelijke markt (zoals hierboven beschreven) zou 
een top-down en sterk gereguleerde aanpak de markt sterk verstoren en investeerders niet 
aanmoedigen deel te nemen aan de MVAR-markt (integendeel). Een dergelijk scenario moet dan ook 
absoluut worden vermeden.  

De CREG neemt nota van de opmerking van FEBEG over het MVAR-marktontwerp, maar is van mening 
dat dit niet relevant is voor de analyse van het project met het oog op de toekenning van de stimulans.  

5.8.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criteria 1, 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG betreurt het dat Elia geen bijkomende informatie heeft verschaft over de te leveren prestaties 
voor het jaar 2022 of over een actualisering van het tijdschema van het project. Zodoende is de CREG 
van mening dat criterium 4 niet gevalideerd kan worden.  

Het voor 2022 in aanmerking komende budget is beperkt tot [VERTROUWELIJK] en is, zonder 
informatie van Elia over de te leveren prestaties voor het jaar 2022, afhankelijk van een gedetailleerde 
rapportage over de vooruitgang en de in 2022 behaalde resultaten. 

Als besluit beslist de CREG, ondanks de bedenkingen met betrekking tot criterium 4, het project binnen 
de bovenvermelde budgetlimieten te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze aan 
Elia om tevens gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  
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De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan. De 
CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven. 
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5.9. Understanding of New Grid Dynamics 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.9.1. ANTECEDENTEN 

De CREG, die dit project al in 2019 heeft geëvalueerd en van mening was dat er voldoende indicaties 
waren dat werd voldaan aan de voorwaarden voor de stimulans, heeft in 2020 geen nieuwe evaluatie 
van het project uitgevoerd. 

5.9.2. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

De update door Elia van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan voor dit project bestaat uit een nieuwe 
studie en een nieuw pilootproject, waardoor de duur van het project wordt verlengd en het budget 
wordt verhoogd. Zo evalueert de CREG de verschillende criteria voor de nieuwe studie “Grid Dynamics” 
en het nieuwe pilootproject “Grid forming moonshot” in het kader van haar beslissing voor het jaar 
2022. 

De CREG merkt echter op dat de beschrijving van de werkpakketten voor de studies “Local inertia”, 
“InnoDC” en “HVDC Inertia Provision” niet langer een tijdschema bevat. De CREG vraagt Elia om 
informatie te bezorgen over de voortgang van deze studies en in het bijzonder om te specificeren of 
de werkzaamheden die werden verricht in het kader van deze studies eind 2021 zullen worden 
afgerond, zoals de verschillende begrotingstabellen laten veronderstellen.  

De CREG merkt ook op dat Elia geen tabel heeft bezorgd met het totale projectbudget. De CREG vraagt 
Elia om deze informatie te bezorgen tijdens de openbare raadpleging.  

5.9.2.1. Probleemstelling 

De visie om de huidige kustzone uit te breiden met multi-terminal HVDC-voorzieningen met hoge 
dichtheid en vermogenselektronische voorzieningen van meerdere leveranciers (MOG2, Ventilus, 
Boucle de Hainaut en Nautilus) vergroot de noodzaak en urgentie om een beter inzicht te verwerven 
in de interacties tussen de controllers en de harmonische stromen.  

5.9.2.2. Doelstelling 

Het doel van de studie "Grid Dynamics" is het ontwikkelen van de competenties en methodologieën 
die nodig zijn om de stabiliteit van het systeem te kunnen beoordelen in zones met een zeer sterke 
integratie van vermogenselektronica op basis van softwareprogramma's van het EMT-type.  

Het doel van het "Grid Forming"-pilootproject is het ontwikkelen van een demonstratiemodel op 
commerciële schaal, op basis van hernieuwbare energie en opslag, dat zal toestaan om het net te 
stabiliseren onder omstandigheden van zwakte.  
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5.9.3. BEOORDELING 

5.9.3.1. Criterium 1 

Hoewel Elia het innovatieve karakter van de nieuwe studie “Grid Dynamics” en het pilootproject “Grid 
Forming moonshot” niet gedetailleerd heeft toegelicht, begrijpt de CREG dat deze projecten Elia in 
staat zullen stellen om nieuwe kennis en expertise te verwerven over het potentieel van 
vermogenselektronica om het netwerk te stabiliseren op het vlak van spanning, frequentie en inertie.  

5.9.3.2. Criterium 2 

Elia heeft geen informatie bezorgd over de onzekerheden die een ongunstige invloed zouden kunnen 
uitoefenen op de haalbaarheid of het belang van het resultaat en de uiteindelijke doelstelling van het 
project "Grid Dynamics" en het pilootproject "Grid forming moonshot". De CREG vraagt Elia om deze 
informatie te bezorgen tijdens de openbare raadpleging.  

5.9.3.3. Criterium 3 

Hoewel Elia geen informatie heeft bezorgd over de voordelen die zouden voortvloeien uit het succes 
van het project “Grid Dynamics” en het proefproject “Grid Forming moonshot”, begrijpt de CREG dat 
deze projecten deel uitmaken van dezelfde doelstelling als de studies die al in het kader van dit project 
zijn uitgevoerd en dat ze het dus mogelijk maken om dezelfde voordelen te creëren als degene 
beschreven in de eerdere versies van het R&D-plan.  

De CREG vraagt Elia informatie te bezorgen over eventuele bijkomende voordelen voor de 
eindgebruiker als gevolg van de ontwikkeling van deze twee projecten.  

5.9.3.4. Criterium 4 

Voor het Grid Dynamics-project worden de werkpakketten in voldoende detail beschreven. Elia heeft 
echter geen duidelijk tijdschema voor dit project bezorgd, en evenmin een lijst met deliverables die 
tijdens het project moeten worden ontwikkeld.  

Voor het pilootproject “Grid Forming moonshot” worden de werkpakketten kort beschreven, met een 
indicatief tijdschema. De beschrijving bevat geen lijst van deliverables die tijdens het project moeten 
worden ontwikkeld.  

De CREG vraagt Elia om deze informatie te bezorgen tijdens de openbare raadpleging. 

Er zijn budgetten bezorgd voor 2022 en 2023 voor de werkpakketten "Grid Dynamics" en "Grid forming 
assessment" (waarvan de CREG veronderstelt dat dit het werkpakket is dat ook wordt genoemd in het 
plan "Grid forming moonshot" of "Grid forming demonstrator".) De budgetten zijn dezelfde voor de 
twee werkpakketten. Ze kunnen niet naar behoren worden beoordeeld omdat ze niet zijn gelinkt aan 
een duidelijk beschreven planning/deliverables. Bovendien lijkt het plan aan te geven dat het 
programma voor 2022 in het kader van het werkpakket "Grid forming 
assessment/demonstrator/moonshot" bestaat uit het in kaart brengen van de externe leveranciers en 
het bepalen van scenario's. Als dit het geval is, is het budget van [VERTROUWELIJK] vermoedelijk 
onredelijk. 



 

Niet-vertrouwelijke versie  48/121 

5.9.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia heeft informatie verstrekt over de onzekerheden en de planning van het proefproject “Grid 
forming moonshot”. De CREG betreurt het dat Elia de gevraagde informatie voor het werkpakket “Grid 
dynamics” niet heeft verstrekt.  

Wat de onzekerheden betreft, geeft Elia aan dat de “grid forming” technologie geacht wordt zich op 
'TRL 4'-niveau te bevinden, wat betekent dat er nog grote uitdagingen overblijven (fault ride through, 
interacties van de verschillende implementaties en omvormers, aanpassing van de hardware, optimale 
plaatsing en markt) en dat antwoorden moeten worden gegeven om het demonstratiemodel te 
realiseren.  

Elia geeft ook aan dat de kosten en de betrokkenheid van de fabrikanten (die weinig belangstelling 
hebben getoond om aan onderzoeksprojecten mee te werken) zeer belangrijke onzekerheden zijn. De 
exacte kosten van het demonstratiemodel moeten nog worden verfijnd, maar Elia geeft aan dat 
soortgelijke demonstratiemodellen enkele miljoenen euro kosten.  

Wat de planning en het budget betreft, geeft Elia aan dat het momenteel nog niet in staat is de precieze 
tijdschema's en budgetten vast te stellen omdat het nog partners aan het selecteren is om de precieze 
scenario's te helpen definiëren. Elia heeft evenwel een overzicht verstrekt van het tijdschema en een 
lijst van de deliverables van het project.  

Elia heeft geen verdere informatie bezorgd over de begroting voor 2022. 

5.9.5. STIMULANS 

Hoewel Elia geen informatie heeft bezorgd over het innovatieve karakter van deze projecten, beslist 
de CREG dat criterium 1 kan worden geaccepteerd.  

De CREG is van oordeel dat de criteria 2 en 4 kunnen worden gevalideerd voor het proefproject "Grid 
forming" op basis van de bijkomende informatie die Elia tijdens de openbare raadpleging heeft 
verstrekt.  

De CREG is van mening dat criterium 3 voldoende overtuigend aangetoond werd voor de twee 
projecten. Gezien het gebrek aan informatie over het werkpakket "Dynamics" is de CREG niet in staat 
een volledige evaluatie van dit werkpakket uit te voeren en is zij bijgevolg van oordeel dit werkpakket 
niet te steunen in het kader van de innovatiestimulans voor het jaar 2022. De CREG is echter overtuigd 
van de waarde van dit werkpakket en meent dat het in aanmerking zou kunnen komen voor de 
stimulans indien de gevraagde elementen door Elia worden voorzien in een latere versie van haar R&D-
plan.  

Als besluit beslist de CREG uitsluitend het werkpakket "Grid forming moonshot" te steunen in het kader 
van de innovatiestimulans en vraagt ze aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  
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De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan. De 
CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven. 
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5.10. BVLOS Drones for Automate Inspection 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.10.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.10.1.1. Probleemstelling 

Hoogspanningslijnen moeten regelmatig – één à twee 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 in parallel 
om de 1 tot 3 jaar uitgevoerd via helikopter uitgerust met camera’s, thermografie of LIDAR technologie 
(om vegetatie in kaart te brengen), maar deze manier van werken is duur ([VERTROUWELIJK]). Na een 
incident wordt ook een inspectie uitgevoerd, per auto of te voet, wat ook tijd vraagt. 

5.10.1.2. Doelstelling 

Een alternatieve manier voor hierboven beschreven gebruikersscenario’s is om onbemande, 
autonome luchtvaartsystemen in te zetten, zoals drones. Drones vermijden dat experten in de 
hoogspanningsmast moeten klimmen voor inspecties (veiligheid), verlagen de kosten en milieu-impact 
ten opzichte van helikoptervluchten en verminderen de duurtijd van de inspectie. Drones worden 
reeds in VLOS (Visual Line of Sight) toegepast. Het doel van dit project is dan in de eerste plaats de 
ontwikkeling van een algoritme met automatische detectie van fouten/incidenten aan de hand van de 
foto’s die de drones nemen (grafisch, Lidar, fotogrammetrie en thermografie). Deze automatische 
detectie kan de detectiegraad verbeteren ten opzichte van een menselijke inspectie. Verschillende 
modellen worden gecreëerd waarna het meest performante gekozen wordt. Nadat een model gekozen 
werd, wordt dit model toegepast met een BVLOS (Beyond VLOS) dronevlucht. 

5.10.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht12: 

De CREG is van mening dat criterium 1 en 4 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van mening dat criterium 3 niet aanvaard kan worden door gebrek aan toevoeging 
van kwantitatieve gegevens, of motivering waarom de gevraagde inschattingen niet 
aangeleverd zouden kunnen worden.  

De CREG is van mening dat criterium 2 voldoende overtuigend aangetoond werd voor de inzet 
van BVLOS drones, maar stelt vast dat de projectbeschrijving geen onzekerheden vermeld voor 
het ontwerp van de tool op basis van artificiële intelligentie om incidenten automatisch te 
detecteren aan de hand van de gegevens die verzameld worden door de drones.  

De CREG heeft in haar vorige beslissing Elia eenmalig het voordeel van de twijfel gegeven in de 
veronderstelling dat het project wél aan de criteria van de stimulans zou hebben voldaan indien 

 

12 Beslissing (B)658E/69 van 17 december 2020 
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Elia deze naar behoren zou hebben beschreven. De CREG betreurt dat niet aan haar 
opmerkingen tegemoet gekomen werd in de update van het projectplan.  

De CREG blijft het project steunen ondanks de resterende onzekerheden, met als doel 
continuïteit te verschaffen. De CREG benadrukt niettemin dat het project op overtuigende wijze 
moet voldoen aan de vier criteria bij afloop van de regulatoire periode 2020-2023. 

Aangezien de stimulans vorig jaar verleend werd, 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 

 Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project op doeltreffende wijze overleg moet worden 
gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot 
moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project 
met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.10.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uit een nieuw werkpakket. In het kader 
van haar beslissing voor 2022 beperkt de CREG zich dus tot het opnieuw evalueren van de 4 criteria 
voor het nieuwe werkpakket en tot criterium 4 alleen voor de reeds bestaande pakketten.  

Het nieuwe werkpakket “BVLOS flights and data capturing for post OHL incident verification” bestaat 
uit een aanzienlijke uitbreiding van het toepassingsgebied van het project dat zich aanvankelijk 
concentreerde op de automatisering van inspecties.  

De CREG merkt op dat de update van het R&D-plan een beschrijving bevat van de voortgang die in 
2021 is geboekt en verheugt zich over het feit dat Elia toestemming heeft gekregen om vluchten uit te 
voeren. De CREG betreurt evenwel dat niet tegemoet werd gekomen aan haar opmerkingen 
aangaande criterium 3 in de update van het R&D-plan voor 2022.  

5.10.3.1. Criterium 1 

De CREG merkt op dat Elia geen informatie heeft bezorgd over het innovatieve karakter van de 
inspectie van incidenten met BVLOS-drones. De CREG nodigt Elia uit om deze informatie te bezorgen 
in het kader van de openbare raadpleging.  
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5.10.3.2. Criterium 2 

De CREG merkt op dat Elia geen informatie heeft bezorgd over de onzekerheden die een ongunstige 
invloed kunnen uitoefenen op de haalbaarheid of het belang van het resultaat en de uiteindelijke 
doelstelling van het project. De CREG vraagt Elia om deze informatie te bezorgen in het kader van de 
openbare raadpleging.  

5.10.3.3. Criterium 3 

De CREG begrijpt dat het gebruik van BVLOS-drones bij de inspectie van incidenten een snellere reactie 
van Elia mogelijk maakt en dus een beperking van verliezen in het geval van een incident, wat een 
directe invloed heeft op de geleverde energie. De CREG vraagt Elia om de voordelen van het beperken 
van verliezen in te schatten en om succesindicatoren te ontwikkelen die zouden toestaan om het 
welslagen van het project te evalueren. De CREG zou deze voordelen kunnen aanvaarden als ze zich 
vertalen in voordelen voor de eindgebruiker.  

De CREG nodigt Elia echter uit om de voordelen van die winsten te kwantificeren en om 
succesindicatoren te ontwikkelen die het mogelijk maken het succes van het project te evalueren.  

5.10.3.4. Criterium 4 

Het werkpakket “BVLOS flights and data capturing for post OHL incident verification” wordt kort 
beschreven en er werd geen lijst bezorgd van deliverables voor 2022 en 2023. De CREG vraagt Elia om 
deze informatie te bezorgen tijdens de openbare raadpleging.  

De CREG merkt op dat het budget voor het werkpakket “Application for permission of corridors to fly 
with BVLOS drones” werd verlengd tot 2022. De CREG vraagt Elia om de noodzaak tot verlenging van 
dit werkpakket te rechtvaardigen.  

Het budget van alleen al het werkpakket "BVLOS flights and data capturing for post OHL incident 
verification" is bijna net zo hoog als de kosten van alle andere werkpakketten sinds de start van het 
project. Het budget voor het nieuwe werkpakket lijkt daarom onevenredig in verhouding tot de 
doelstellingen van 2022, gezien het feit dat deze berusten op het gedane werk binnen de andere 
werkpakketten van het project. De CREG vraagt dan ook dat de band met de andere werkpakketten 
duidelijk wordt gemaakt en dat de begroting naar beneden wordt bijgesteld of op zijn minst beter 
wordt gedetailleerd in verhouding tot de doelstellingen. 

5.10.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia verstrekte informatie over het nieuwe werkpakket "BVLOS flights and data capturing for post OHL 
incident verification" wat betreft het innovatieve karakter ervan, de kwantificering van de voordelen 
van dit project, een overzicht van het tijdschema van het project en een lijst van deliverables.  

Wat het innoverende karakter van het project betreft, verklaart Elia dat drones tot dusver niet zijn 
getest voor de verificatie van incidenten, wat de ontwikkeling in een volledig onontgonnen gebied zou 
duwen. Als Elia kan testen en aantonen dat BVLOS-drones ook nuttig kunnen zijn in meer dringende 
situaties (d.w.z. in real time reageren op een incident), zal dit de activiteiten op het vlak van incident 
management naar een geheel nieuwe aanpak tillen en toegevoegde waarde creëren door informatie 
te verschaffen over de oorzaak van het incident, die momenteel in de meeste gevallen onbekend is.  
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Elia geeft aan dat het kwantificeren van de voordelen van een snellere reactie op een incident gepland 
is als een volgende stap in het werkpakket. Elia vermeldt ook dat incidenten met onbekende oorzaak 
61% (gegevens van 2020) van de incidenten op het Elia-net vertegenwoordigen. Het doel van dit 
werkpakket is zich te concentreren op incidenten met onbekende oorzaak en realtime visuele 
informatie over deze incidenten te verzamelen aan de hand waarvan de oorzaken kunnen worden 
vastgesteld. Door het percentage incidenten met onbekende oorzaak die ENS/ENI genereren te 
kwantificeren, zal Elia vervolgens de impact in euro's voor de eindafnemer kunnen inschatten.  

De CREG verwelkomt de hierboven beschreven aanpak en nodigt Elia uit om deze kwantificering van 
de voordelen mee te delen in de volgende versie van haar R&D-plan.  

Elia heeft enige informatie verstrekt over de begroting voor het werkpakket "VLOS flights and data 
capturing for post OHL incident verification".  

5.10.5. STIMULANS 

Voor de werkpakketten 1 tot 6 is de CREG is van mening dat criterium 1, 2 en 4 op voldoende 
overtuigend wijze aangetoond werden. De CREG is van oordeel dat criterium 3 niet kan worden 
aanvaard wegens het ontbreken van een kwantificering van de voordelen in termen van voordelen 
voor de eindverbruiker of van een rechtvaardiging waarom de gevraagde ramingen niet kunnen 
worden verstrekt. De CREG betreurt dat Elia deze informatie niet heeft verstrekt in haar antwoord op 
de openbare raadpleging, ondanks het verzoek van de CREG in haar ontwerpbeslissing.  

Voor het nieuwe werkpakket 7 "BVLOS flights and data capturing for post OHL incident verification", 
is de CREG van mening dat de criteria 1 en 3 kunnen worden aanvaard op basis van de informatie die 
Elia tijdens de openbare raadpleging heeft verstrekt. De CREG is van mening dat criterium 2 niet kan 
worden aanvaard wegens het gebrek aan informatie over de onzekerheden die een negatieve invloed 
zouden kunnen hebben op het welslagen van het project. De CREG betreurt dat Elia in haar antwoord 
op de openbare raadpleging geen rekening heeft gehouden met haar opmerkingen.  

De CREG heeft in haar vorige beslissing Elia eenmalig het voordeel van de twijfel gegeven in de 
veronderstelling dat het project wél aan de criteria van de stimulans zou hebben voldaan indien Elia 
deze naar behoren zou hebben beschreven.  

De CREG blijft het project steunen ondanks de resterende onzekerheden, met als doel continuïteit te 
verschaffen. De CREG benadrukt niettemin dat het project op overtuigende wijze moet voldoen aan 
de vier criteria bij afloop van de regulatoire periode 2020-2023 en verzoekt Elia te voldoen aan de 
onderstaande verzoeken.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  
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De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven. 

5.11. Blockchain to Facilitate Investment in Decentralized Flexibility 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG geselecteerd werd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.11.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.11.1.1. Probleemstelling 

De komende decennia wordt een toename verwacht van behind-the-meter ("behind the meter")-
capaciteiten, aangesloten op het internet, en van opslagsystemen, zoals elektrische voertuigen. Naar 
schatting zullen er tegen 2030 33 miljoen elektrische voertuigen zijn in Europa, terwijl de 
gedecentraliseerde flexibele capaciteit wordt geraamd op 5 GW.  

Op dit moment worden ondersteunende diensten via een aanbestedingsproces gecontracteerd. De 
TSO onderneemt een technische prekwalificatie van eenheden verbonden op het vlak van distributie 
waarna, bij succes, een overeenkomst gesloten wordt met de leverancier om ondersteunende 
diensten te leveren. Deze aanpak is adequaat bij een klein aantal grote eenheden. Maar, in de 
toekomst, met een groter aantal kleine eenheden die in staat zullen zijn om diensten te leveren, zal de 
informatieoverdracht tussen TNB's en DNB's toenemen, en zullen de technische pre-kwalificatie en de 
gunning van overheidsopdrachten meer intensieve middelen vragen. De huidige manier van werken is 
niet schaalbaar en zal leiden tot exploitatiekosten die de business case voor decentrale flexibiliteit 
onaantrekkelijker zal maken. 

5.11.1.2. Doelstelling 

Dit project heeft als doel het potentieel van blockchain te begrijpen als schaalbare, transparante en 
veilige tool voor de pre-kwalificatie van, en verificatie van de beschikbaarheid van capaciteit en 
levering van balanceringsenergie door decentrale energiemiddelen, op basis van de relevante 
marktresultaten. Eventueel kan de tool gebruikt worden om de eenheid/het toestel toegang te geven 
tot andere diensten. De technologie geeft volledige controle van het toestel aan de eigenaar ervan, 
die zelf de kiest met wie hij de gegevens deelt.  

Het project zal ook toestaan om tests uit te voeren inzake de mogelijke implementatie, interfacing met 
bestaande infrastructuur, en het vertrouwen in blokchaintechnologie voor het leveren van primaire en 
secundaire reserves. De toestellen waarmee getest zal worden zijn elektrische voertuigen. 

5.11.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht13: 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

 

13 Beslissing (B)658E/69 van 17 december 2020 
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De CREG is van mening dat criterium 2, 3 en 4 niet aanvaard kunnen worden door gebrek aan 
succescriteria waaraan de schaalbaarheid, onveranderlijkheid en transparantie (mits naleving 
van de GDPR-wetgeving) geëvalueerd zal worden, aan concretisering en kwantificering van 
baten met betrekking tot de reductie van interne middelen, en aan specificaties van de 
budgetten voor externe kosten worden, meer bepaald ten aanzien van de verschillende 
verwachte resultaten. 

Daarenboven stelt de CREG vast dat de eventuele kosten van de toepassing van de blockchain-
technologie niet vermeld worden. Een in de literatuur gekende kost is bijvoorbeeld de milieu-
impact, want een geschaalde blockchain heeft veel energie nodig om een extra blockchain-blok 
toe te voegen. De CREG vraagt Elia om eventuele kosten op te nemen in criterium 3 of te 
motiveren waarom eventuele kosten geen impact zouden hebben op de eindconsument.  

De CREG heeft in haar eerdere beslissing Elia eenmalig het voordeel van de twijfel gegeven in 
de veronderstelling dat het project wél aan de criteria van de stimulans zou hebben voldaan 
indien Elia het naar behoren zou hebben beschreven. De CREG betreurt dat niet aan haar 
opmerkingen tegemoet gekomen werd in de update van haar projectplan.  

De CREG blijft het project steunen ondanks de resterende onzekerheden, met als doel 
continuïteit te verschaffen. De CREG benadrukt niettemin dat het project op overtuigende wijze 
moet voldoen aan de vier criteria bij afloop van de regulatoire periode 2020-2023. 

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project op doeltreffende wijze overleg moet worden 
gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot 
moeten de betrokken actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project 
met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
markttactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.11.3. BEOORDELING 

CREG begrijpt dat de use cases omtrent het activeren van het balanceringsvermogen en de 
automatisering van veilingen werden stopgezet in het kader van dit project. De focus van het project 
ligt nu op het monitoren van de herkomst van elektriciteit voor een “groene” herlading, en ook op het 
proces van het veranderen van leverancier voor wat betreft het demonstratiemodel. Als gevolg 
daarvan werd de looptijd van het project verlengd tot 2022 en werd het budget verhoogd. De CREG 
beperkt zich dus tot het opnieuw evalueren van alleen criterium 4 in het kader van haar beslissing voor 
2022.  
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De CREG betreurt het dat haar opmerkingen over de evaluatie van criteria 2 en 3 niet in overweging 
zijn genomen in de update van het R&D-plan. De CREG vraagt Elia om de gevraagde informatie te 
bezorgen in het kader van de openbare raadpleging.  

5.11.3.1. Criterium 4 

De CREG vraagt Elia om meer uitvoerige informatie te bezorgen over de redenen voor de verandering 
van focus en de gevolgen die deze verandering kan hebben voor de uitvoering van use cases die 
verband houden met de activering van het balanceringsvermogen en de automatisering van veilingen.  

Het budget voor het vijfde werkpakket werd naar beneden bijgesteld na de verandering in focus. In dit 
stadium, en in afwachting van de hierboven gevraagde informatie, heeft de CREG geen opmerkingen 
te maken. De CREG nodigt Elia echter uit om in zijn bijkomende informatie de kosten en stakeholders 
van de verschillende doelstellingen van 2022 op te nemen. 

5.11.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia heeft informatie verstrekt over de voordelen voor de eindverbruiker, de risico's en onzekerheden 
van het project, de redenen voor de verlegging van het zwaartepunt en de gevolgen daarvan, en de 
partners en kosten die bij werkpakket 5 betrokken zijn.  

Wat de voordelen voor de eindverbruiker betreft, stelt Elia dat het project de consumenten in staat 
zal stellen de volledige controle over hun gegevens te krijgen. Zij zullen zelf kunnen kiezen welke 
informatie zij willen delen, met wie en wanneer. Het project zal ook de verplaatsbaarheid mogelijk 
maken, wat betekent dat de consumenten hun identificatiemiddelen voor verschillende doeleinden in 
verschillende sectoren (mobiliteit, energie, openbare sector, enz.) zullen kunnen gebruiken, waardoor 
de registratie-inspanningen aan beide zijden (afnemer en verkoper, gebruiker en administratie, enz.) 
zullen worden verminderd. Elia wijst er ook op dat deze besparingen van tijd en moeite van persoon 
tot persoon verschillen, waardoor het onmogelijk is er een economische waarde aan toe te kennen.  

Wat de onzekerheden van het project betreft, wijst Elia erop dat het grootste risico de aanvaarding 
van de technologie door een breed publiek is.  

Wat de verschuiving van het zwaartepunt betreft, wijst Elia erop dat de activering van 
balanceringsvermogen een volledig ander proces is dan DID/SSI, aangezien daarvoor geen identificatie, 
authenticatie en machtiging vereist zijn, maar veeleer andere communicatiemiddelen met de auto/het 
oplaadstation. Elia heeft daarom besloten om de pauzeknop in te drukken voor deze use case en zich 
te concentreren op de andere use cases (verandering van leverancier, contractering en relatieplanning) 
die een groot potentieel hebben.  

Elia heeft kostenramingen verstrekt voor 2021 en 2022, maar zonder enige toelichting. 

In haar reactie op de ontwerpbeslissing wenst FEBEG zich aan te sluiten bij de opmerking die de CREG 
in haar besluit van december 2020 heeft gemaakt over de kosten en baten.  

Daarenboven stelt de CREG vast dat de eventuele kosten van de toepassing van de blockchain-
technologie niet vermeld worden. Een in de literatuur gekende kost is bijvoorbeeld de milieu-
impact, want een geschaalde blockchain heeft veel energie nodig om een extra blok toe te 
voegen. De CREG vraagt Elia om de eventuele kosten op te nemen in criterium 3 of om te 
rechtvaardigen waarom de eventuele kosten geen impact zouden hebben op de eindverbruiker. 

FEBEG is van mening dat het belangrijk is een kosten-batenanalyse uit te voeren die aantoont dat 
dergelijke projecten ook op lange termijn rendabel kunnen zijn. FEBEG wil ook wijzen op de 
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opmerkingen in verband met privacy en de GDPR en hoopt dat deze technologie in de toekomst kan 
bijdragen tot een betere aanpak van privacy- en GDPR-gevoeligheden. 

5.11.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

De CREG is van mening dat criterium 2 niet kan worden aanvaard wegens het gebrek aan succescriteria 
waaraan de schaalbaarheid, de onveranderlijkheid en de transparantie (onder voorbehoud van de 
naleving van de GDPR-wetgeving) zullen worden getoetst. De CREG betreurt dat Elia in haar antwoord 
op de openbare raadpleging geen rekening heeft gehouden met haar opmerkingen. 

De CREG is van oordeel dat criterium 3 kan worden aanvaard op basis van de informatie die Elia heeft 
verstrekt tijdens de openbare raadpleging.  

Aan criterium 4 wordt niet correct voldaan, maar wel in voldoende mate, zodat de CREG het in het 
Plan ingediende budget voor 2022, d.w.z. [VERTROUWELIJK], kan goedkeuren. 

De CREG heeft in haar vorige beslissing Elia eenmalig het voordeel van de twijfel gegeven in de 
veronderstelling dat het project wél aan de criteria van de stimulans zou hebben voldaan indien Elia 
deze naar behoren zou hebben beschreven.  

De CREG blijft het project steunen ondanks de resterende onzekerheden, met als doel continuïteit te 
verschaffen. De CREG benadrukt niettemin dat het project op overtuigende wijze moet voldoen aan 
de vier criteria bij afloop van de regulatoire periode 2020-2023 en verzoekt Elia te voldoen aan de 
onderstaande verzoeken.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht van Elia dat ze op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden tot een 
implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar de marktspelers 
aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 
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5.12. Robotics for Inspection 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.12.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.12.1.1. Probleemstelling 

Het uitvoeren van inspecties op afgelegen (zoals offshore windparken) of gevaarlijke locaties (zoals 
HVDC converter stations) is tijdsintensief, gevaarlijk en duur. Bij windmolenparken heeft Elia 24 uur 
nodig om experten ter plaatse te brengen (afhankelijk van de toestand van het weer) en de 
verplaatsing gebeurt via helikopter, wat kosten met zich meebrengt. De ALEGro kabeltunnel en NEMO 
convertorruimtes zijn gevaarlijk. 

5.12.1.2. Doelstelling 

In gevaarlijke situaties zoals de ALEGrO kabeltunnel is een inspectie met een robot veiliger dan in 
persoon en minder duur dan de tunnel uit te rusten met sensoren. Een raming van de uitrusting van 
de NEMO convertorruimte met thermische camera’s om falingen op te sporen komt op 
[VERTROUWELIJK], ten opzichte van [VERTROUWELIJK] bij de CAPEX kost van een robot. Vaste 
sensoren hebben ook een beperkte flexibiliteit of een hoge kost. Robots kunnen ook ter plaatse blijven 
met een snelle responstijd als gevolg. 

5.12.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht14: 

De CREG is van mening dat criterium 1 en 4 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van mening dat criterium 2 en 3 niet aanvaard kunnen worden door gebrek aan 
vervollediging van de succescriteria en aan aanvulling van de baten.  

De CREG heeft in haar eerdere beslissing Elia eenmalig het voordeel van de twijfel gegeven in 
de veronderstelling dat het project wél aan de criteria van de stimulans zou hebben voldaan 
indien Elia het naar behoren zou hebben beschreven. De CREG betreurt dat niet aan haar 
opmerkingen tegemoet gekomen werd in de update van haar projectplan.  

De CREG blijft het project steunen ondanks de resterende onzekerheden, met als doel 
continuïteit te verschaffen. De CREG benadrukt niettemin dat het project op overtuigende wijze 
moet voldoen aan de vier criteria bij afloop van de regulatoire periode 2020-2023. 

Aangezien de stimulans verleend werd, 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.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
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waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project op doeltreffende wijze overleg moet worden 
gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot 
moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project 
met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan. 

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.12.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uit een update van de werkzaamheden 
die in 2021 zijn uitgevoerd in het kader van de verschillende werkpakketten. Werkpakket 3 werd 
verlengd tot 2022 en 2023, wat resulteert in een verhoging van het budget. De CREG beperkt zich dus 
tot het opnieuw evalueren van alleen criterium 4 in het kader van haar beslissing voor 2022.  

De CREG betreurt het dat haar opmerkingen geformuleerd in haar eerdere beslissing betreffende het 
gebrek aan exhaustiviteit van de succescriteria voor succes en voor het realiseren van winsten, niet in 
overweging zijn genomen in de update van het R&D-plan. De CREG vraagt Elia om deze informatie te 
bezorgen in het kader van de openbare raadpleging.  

5.12.3.1. Criterium 4 

De CREG vraagt Elia om de status van werkpakket 2 “Robotics for tunnel inspection" te verduidelijken.  

Op basis van de begrotingstabel voor werkpakket 4, “Robotics for substation inspection”, begrijpt de 
CREG dat dit pakket werd stopgezet. De CREG vraagt Elia om dit punt te bevestigen en informatie te 
bezorgen over de redenen voor deze stopzetting.  

Met betrekking tot werkpakket 3 “Robots for converter Hall Inspection” nodigt de CREG Elia uit om de 
noodzaak van samenwerking met nieuwe externe partners te verduidelijken.  

De CREG merkt ook op dat de kosten van interne hulpbronnen voor 2022 en 2023 op [VERTROUWELIJK] 
worden geschat. De CREG vraagt Elia om met betrekking tot dit punt uitleg te geven.  
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5.12.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia verstrekte informatie over de voordelen, onzekerheden en partners van werkpakket 3 “Robots for 
converter hall inspection” alsook een stand van zaken voor de werkpakketten 2 en 4.  

Voor werkpakket 3 heeft Elia 4 voordelen geïdentificeerd: 
- Een grotere betrouwbaarheid van het netwerk door een vermindering van het aantal 

ongeplande onderbrekingen. Door frequente inspecties zullen risico's eerder worden 
opgespoord en zullen ongeplande onderbrekingen worden omgezet in geplande 
onderbrekingen, waardoor de exploitatiekosten van het systeem en de markt worden 
beperkt; 

- Een vermindering van de uitvaltijd die nodig is voor ad-hoc herstellingsinterventies; 
- Besparingen op materialen 
- Een betere voorbereiding van de werkzaamheden voor jaarlijkse onderbrekingen, 

waardoor de duur van deze onderbrekingen wordt verkort.  
 
Elia heeft 4 onzekerheden geïdentificeerd met betrekking tot werkpakket 3:  

- De ontwikkeling van een aangepast product dat voldoet aan de elektromagnetische 
omgeving (het is moeilijk de omgeving in een testfaciliteit na te bootsen). Elia geeft aan 
dat dit het belangrijkste risico is dat voor pakket 3 is vastgesteld.  

- De assemblage van de sensoren, het platformontwerp en alle onderdelen binnen het 
elektromagnetisch schild. 

- Het langetermijneffect van het elektromagnetische veld op de robot 

- De beveiliging van de ontlading van de robot in de conversiehal.  

Elia geeft aan dat er, afgezien van de beslissing om [VERTROUWELIJK] en niet [VERTROUWELIJK] als 
leverancier te blijven gebruiken, geen wijzigingen waren in de externe partners die betrokken waren 
bij werkpakket 3. Elia had echter in zijn update van het R&D-plan aangegeven dat de use case rond de 
conversiehal was uitgebreid naar andere externe en interne Elia-partners [VERTROUWELIJK] die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de robot. Elia preciseert dat zij dankzij deze partnerschappen 
kan profiteren van een gedeelde technische expertise inzake de bouw en exploitatie van HVDC-
conversiehallen en dat de goedkeuring van NemoLink en ALEGrO (waarvan de conversiehallen door 
[VERTROUWELIJK]zijn gebouwd) hoe dan ook vereist zou zijn geweest, met of zonder hun 
betrokkenheid bij het project.  

Elia geeft aan dat de werkpakketten 2 en 4 niet zijn opgegeven, maar dat de inspanningen in 2021 zijn 
gericht op werkpakket 3. Wat werkpakket 4 betreft, dit werd in oktober 2021 nieuw leven ingeblazen 
(als gevolg van recente substantiële ontwikkelingen in de technologie van Boston Dynamics) en er 
wordt gewerkt aan de scope van deze use case om in 2022 vooruitgang te boeken. Elia vermeldt ook 
dat deze werkzaamheden plaatsvonden na de indiening van het R&D-plan bij de CREG in juli 2021 en 
geeft een lijst van de activiteiten die in het kader van dit werkpakket reeds zijn voltooid. Elia heeft niet 
aangegeven of het in 2022 aan werkpakket 2 zal werken.  
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5.12.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

De CREG is verheugd over de kwalitatieve beschrijving van de onzekerheden en voordelen met 
betrekking tot werkpakket 3. De CREG betreurt echter dat Elia geen kwantificering van deze voordelen 
heeft verstrekt en dat deze niet werden vertaald in voordelen voor de eindverbruiker. De CREG is 
bijgevolg van oordeel dat criterium 2 niet kan worden gevalideerd en vraagt Elia om deze informatie 
mee te delen in de volgende versie van haar R&D-plan.  

Bovendien wenst de CREG erop te wijzen dat haar opmerkingen, geformuleerd in haar beslissing van 
2020 en herhaald in haar ontwerpbeslissing, betreffende het gebrek aan volledigheid van de criteria 
inzake succes en verwezenlijking van voordelen, van toepassing waren op het volledige project en niet 
enkel op werkpakket 3. De CREG is bijgevolg van oordeel dat criterium 3 enkel kan gevalideerd worden 
voor werkpakket 3.  

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden aanvaard op basis van de informatie die tijdens de 
openbare raadpleging werd verstrekt, hoewel Elia niet heeft gepreciseerd of zij van plan is om in 2022 
opnieuw van start te gaan met werkpakket 2. 

De CREG heeft in haar vorige beslissing Elia eenmalig het voordeel van de twijfel gegeven in de 
veronderstelling dat het project wél aan de criteria van de stimulans zou hebben voldaan indien Elia 
deze naar behoren zou hebben beschreven. De CREG betreurt dat niet aan haar opmerkingen 
tegemoet gekomen werd in de update van haar projectplan.  

Gezien de beperkte informatie die Elia heeft verstrekt over de andere werkpakketten, besluit de CREG 
om, ondanks de resterende onzekerheden, enkel werkpakket 3 te ondersteunen in het kader van de 
innovatiestimulans, omwille van de continuïteit. De CREG benadrukt niettemin dat het project op 
overtuigende wijze moet voldoen aan de vier criteria bij afloop van de regulatoire periode 2020-2023 
en verzoekt Elia te voldoen aan de onderstaande verzoeken.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven. 

  



 

Niet-vertrouwelijke versie  62/121 

5.13. New Steel 

5.13.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.13.1.1. Probleemstelling 

Tegen 2030 zal de transportcapaciteit van het Belgische hoogspanningsnet naar verwachting 
verdubbelen. De redenen zijn onder meer de elektrificatie van belangrijke sectoren zoals transport en 
verwarming en het koolstofarm maken van het energiesysteem, waarbij vervoer over lange afstanden 
nodig is om elektriciteit van afgelegen gebieden met aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen naar 
vraagcentra te brengen. 

De benodigde verhoging van de transportcapaciteit leidt tot zwaardere conductoren. Op hun beurt 
verhogen deze de belasting van de masten van 100 naar 180 ton. Bovendien heeft de 
klimaatverandering geleid tot een 20% hogere windnormalisatie dan in 1970. Evenzo zijn de 
windomstandigheden waarmee bij het ontwerp van masten rekening moet worden gehouden, 
gewijzigd van eenmaal per 500 jaar in eenmaal per 50 jaar. Ten slotte moeten de nieuwe lijnen en 
masten vanwege de hoge bebouwingsdichtheid in België om veiligheidsredenen tot 20 m hoger 
worden ontworpen dan in 1970. Deze gecombineerde elementen overschrijden aanzienlijk de 
aanvaardbare belastingslimiet voor bestaande masten (allemaal gemaakt van S355-staal) en hebben 
daarom een impact op hun structurele stabiliteit. 

Momenteel gebruiken alle hoogspanningsmasten S355-staal, geïntroduceerd in het begin van de jaren 
zestig en vandaag de dag nog steeds gebruikt in nieuwe masten. De kwaliteit ervan is echter niet langer 
voldoende om aan nieuwe structurele prestatie-eisen te voldoen. 

5.13.1.2. Doelstelling 

Het doel is om ontwerpregels te creëren voor het gebruik van hoogwaardig S460-staal bij de bouw van 
elektriciteitsmasten. Deze ontwerpregels moeten voldoen aan de geldende normen. Met name de 
vakwerkcomponenten van hoogspanningsmasten (vlinderframes en vakwerkverbindingen/hoeken) 
zullen getoetst worden aan de Europese norm voor staalconstructies van bovengrondse 
hoogspanningslijnen (EN50341). Zo zal het project het mogelijk maken om de S460-staal te gebruiken 
voor de versterking van het Belgische hoogspanningsnet binnen een periode van minder dan twee jaar. 

5.13.2. BEOORDELING 

5.13.2.1. Criterium 1 

Dit innovatieproject is een voortzetting van het Europese ANGELHY-project dat het potentieel bewees 
van S460 stalen hoeken van vakwerkconstructies voor een specifiek torenontwerp. Het project 
ontwikkelde echter geen ontwerpregels om S460-staal toe te passen in andere, meer algemene 
vakwerkmasten. Er bestaan vandaag geen ontwerpregels voor vakwerkmasten in overeenstemming 
met de Europese norm EN50341. 

De CREG beschouwt dit project dan ook als innovatief. 



 

Niet-vertrouwelijke versie  63/121 

5.13.2.2. Criterium 2 

Elia heeft vier risico's geïdentificeerd die aan dit project verbonden zijn. Met uitzondering van de 
risico's qua timing verbonden aan COVID, zijn de geïdentificeerde risico's technisch van aard, 
waaronder onverwachte faalwijzen, problemen met de boutkwaliteit en problemen met 
standaardisatie en ratificatie. Voor deze technische risico's heeft Elia risicobeperkende maatregelen 
geïdentificeerd die het succes van het project moeten garanderen. 

De CREG is van oordeel dat de geïdentificeerde technische risico's relevant zijn en dat de bijbehorende 
risicobeperkende maatregelen geloofwaardig zijn. 

De CREG begrijpt dat COVID een vertragingsrisico voor het project kan inhouden. Aangezien een tijdige 
uitvoering van de projecten in verband met de haven van Antwerpen als een voordeel van dit project 
werd beschouwd, vraagt de CREG aan Elia om te verduidelijken wat de uiterste aanvaardbare termijn 
is om de vereiste accreditatie te verkrijgen voor het gebruik van S460 staal in het vakwerk van de 
masten.  

5.13.2.3. Criterium 3 

Elia heeft zes voordelen van dit innovatieproject geïdentificeerd: (1) een alternatieve oplossing voor 
het upgraden van de masten, (2) tijdwinst bij het ontwerp van de masten, (3) een positieve impact op 
de snelheid van de versterking van het elektriciteitsnet, (4) de tijdige inwilliging van het verzoek van 
de haven van Antwerpen, (5) dunnere masten in vergelijking met stalen masten van S355J2 en (6) een 
eenvoudiger ontwerp dat lagere productiekosten betekent.  

De CREG begrijpt dat deze voordelen worden geïdentificeerd met de upgrade van masten met staal 
S355J2 als referentie. De CREG begrijpt dat in dit basisscenario met S355J2-staal, nieuwe 
mastontwerpen nodig zouden zijn om de vereiste structurele kenmerken te bereiken, en dat dit zowel 
kostbaar als tijdrovend zou zijn, alsook structureel zwaarder (en dus visueel meer impactvol). 

De CREG begrijpt dat de vastgestelde voordelen kunnen worden gerealiseerd als het project kan 
aantonen dat het gebruik van S460-staal in plaats van S355J2 – met een identiek mastontwerp - toelaat 
om te voldoen aan de verhoogde eisen op ontwerpniveau en de normatieve voorschriften. Dit zou 
betekenen, als de CREG het goed begrijpt, dat het gebruik van S460 in plaats van S355J2 met een 
identiek mastontwerp, naar verwachting voldoende zou zijn om de genoemde uitdagingen aan te gaan 
gelinkt aan een verhoogde belasting en toename van de windsnelheid. De CREG vraagt Elia om 
bevestiging van haar juiste begrip. 

De CREG begrijpt dat een aanpassing of verbetering van het ontwerp van de mast bijgevolg niet binnen 
het toepassingsgebied van deze studie wordt geacht te vallen. De CREG vraagt aan Elia om dit te 
bevestigen. De CREG vraagt Elia ook om te verduidelijken of een actualisering van het ontwerp van de 
mast op middellange of lange termijn is gepland, en zo ja, wat de aanleiding voor deze actualisering 
zou zijn. Het is met name niet duidelijk of en wanneer het ontwerp van masten met een hoogte van 
20 meter hoger dan vandaag wordt overwogen. De CREG vraagt Elia om dit punt te verduidelijken.  
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5.13.2.4. Criterium 4 

De projectbeschrijving bevat de beschrijving van de werkpakketten met de deeltaken en de 
identificatie van de werkpakketverantwoordelijken. De CREG acht deze beschrijving voldoende 
duidelijk en stelt vast dat Elia de rol van projectmanager op zich neemt, wat de CREG ondersteunt. De 
Universiteit van Luik neemt de leiding over de technische werkpakketten en [VERTROUWELIJK] neemt 
de leiding over het werkpakket inzake economische valorisatie. 

Het is echter niet duidelijk in welk werkpakket de ratificatie van S460 voor het gebruik van 
elektriciteitsmasten zal worden uitgevoerd en wie daarvoor de verantwoordelijkheid zal opnemen. 
Evenzo is het niet duidelijk wanneer en waar de verwachte voordelen (zie criterium 3) zullen worden 
gevalideerd. De CREG vraagt Elia om deze gegevens te verstrekken. Daarnaast vraagt de CREG om de 
afkorting "NMT" te verduidelijken. 

De projectbeschrijving bevat geen planning of een lijst van deliverables. De CREG vraagt Elia om de 
beschrijving van het project aan te vullen met een lijst van deliverables en bijhorende tijdschema's. In 
deze context gaat de CREG ervan uit dat de ratificatie van het gebruik van staal van de staalkwaliteit 
S460 voor hoogspanningsmasten één van de eindresultaten van het project is. 

De CREG is van oordeel dat het budget toereikend is om het project uit te voeren. 

5.13.3. CONSULTATION PUBLIQUE 

Elia heeft bijkomende informatie gegeven over het risico van een vertraging van het onderzoeksproject 
voor de infrastructuurprojecten aan de haven van Antwerpen. De uiterste datum voor de ratificatie 
van het gebruik van S460-staal in het vakwerk van de masten is 1 november 2021.  

Elia bevestigt dat er niet van uitgegaan wordt dat de aanpassing of de verbetering van het ontwerp 
van de mast zelf (nieuwe structuur van de mast) deel uitmaakt van het toepassingsgebied van dit 
innovatieproject. De studie rond de wijziging van het ontwerp van de masten zal echter in december 
2021 starten en, in afwachting van de resultaten van het project, zal de studie van de elementen 
voorlopig gebeuren in S460-staal.  

Elia heeft verduidelijking gegeven over het doeleinde van de werkpakketten. Na module 2 zal er een 
beslissing genomen worden (go/no-go) voor de masten van 230 m hoog die bestemd zijn voor de haven 
van Antwerpen. De werkzaamheden zijn van dien aard dat de resultaten kunnen worden beschouwd 
als gefundeerd empirisch onderzoek die, als zodanig, kunnen worden toegepast in afwachting van een 
opname in de normen (normaal duurt dat ongeveer 10 jaar). Na module 4 zal dit staal meer worden 
gebruikt over het hele net, nog altijd met als doel sneller en doeltreffender te kunnen reageren op de 
groeiende vraag om het net te moderniseren. 

Elia heeft bijkomende informatie gegeven over de uitvoering van de verschillende werkpakketten en 
bijhorende taken. Elia legt uit dat de werkpakketten parallel zullen worden uitgevoerd terwijl de taken 
in elk werkpakket in de beschreven volgorde moeten worden uitgevoerd, d.w.z. eerst de taken met 
maturiteitsniveau (NMT) 1  en vervolgens de taken met NMT 1/3. 
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5.13.4. STIMULANS 

De CREG is van mening dat de criteria 1, 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden aanvaard op basis van de bijkomende informatie 
die Elia heeft verstrekt tijdens de openbare raadpleging.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen 

heeft geleverd om de bovenvermelde principes na te leven.   
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5.14. Training and Collaboration in Virtual and Mixed Reality 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.14.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.14.1.1. Probleemstelling 

Elia onderzoekt al enige tijd de mogelijke inzet van mixed reality en virtual reality binnen Elia om de 
verschillende aspecten (samenwerking, begrip van de omgeving, training van expert in onveilige 
situaties simuleren) van dagdagelijkse taken, te trainen. 

5.14.1.2. Doelstelling 

Een vroeger onderzoek identificeerde de kwaliteit van de hardware en software, de 
configuratieprocedure en de lage kwaliteit van de beelden als probleempunten. Recente 
ontwikkelingen (Hololens 2, Oculus Quest,…) hebben deze problemen weggehaald. Daarom wilt Elia 
opnieuw de mogelijkheid onderzoeken om aan de hand van mixed of virtual reality experten te trainen 
in verschillende situaties. 

5.14.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht15: 

De CREG is van mening dat criterium 1 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van mening dat criterium 2 en 4 niet aanvaard kunnen worden door gebrek aan 
toevoeging van meetbare succescriteria en de expliciete toewijzing van externe kosten aan de 
verschillende opleveringen en interventies.  

In haar eerdere beslissing heeft de CREG Elia eenmalig het voordeel van de twijfel gegeven in 
de veronderstelling dat het project wél aan de criteria van de stimulans zou hebben voldaan 
indien Elia het naar behoren zou hebben beschreven. De CREG betreurt dat niet aan haar 
opmerkingen tegemoet gekomen werd in de update van haar projectplan.  

De CREG blijft het project steunen ondanks de resterende onzekerheden, met als doel 
continuïteit te verschaffen. De CREG benadrukt niettemin dat het project op overtuigende wijze 
moet voldoen aan de vier criteria bij afloop van de regulatoire periode 2020-2023. 

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project op doeltreffende wijze overleg moet worden 
gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot 
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moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project 
met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

 

5.14.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- & ontwikkelingsplan bestaat in een verlenging van de looptijd van het 
project tot in 2022. De CREG beperkt zich dus tot het opnieuw evalueren van alleen criterium 4 in het 
kader van haar beslissing voor 2022.  

De CREG betreurt dat Elia in de update van het R&D-plan geen meetbare criteria voor welslagen heeft 
toegevoegd en de budgetten voor externe kosten niet heeft duidelijk gemaakt, vooral met betrekking 
tot de verschillende interventies en verwachte leveringen. De CREG vraagt Elia om deze informatie te 
bezorgen in het kader van de openbare raadpleging.  

5.14.3.1. Criterium 4 

Elia heeft geen updates bezorgd over de werkzaamheden voltooid in 2021 als onderdeel van de 
verschillende werkpakketten en ook geen lijst van deliverables voor 2022. Aan de andere kant werd 
voor 2022 een budget van [VERTROUWELIJK] toegevoegd, zonder uitleg over het nut hiervan. De CREG 
verzoekt Elia om deze informatie te verschaffen tijdens de openbare raadpleging.  

5.14.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia heeft een overzicht gegeven van de in 2021 verrichte werkzaamheden in de verschillende 
werkpakketten en een toelichting gegeven bij de verhoging van het budget voor het jaar 2022. De 
CREG betreurt het dat Elia in zijn antwoord op de openbare raadpleging geen meetbare succescriteria 
heeft toegevoegd.  

De CREG verwelkomt de informatie over de vooruitgang die in 2021 is geboekt in de verschillende 
werkpakketten, maar betreurt het dat Elia het werkprogramma niet heeft gepreciseerd en geen lijst 
met te leveren prestaties voor het jaar 2022 heeft verstrekt. Bovendien stelt de CREG vast dat Elia geen 
informatie heeft verstrekt over werkpakket 3 en dat de update van de werkzaamheden die in het kader 
van werkpakket 4 werden uitgevoerd, slechts betrekking heeft op twee van de drie use cases.  

Elia legt uit dat het nieuwe budget voor 2022 nodig is voor de ontwikkeling van MVP's (Most Valued 
Project) op basis van de in 2021 gevalideerde POC's (Proof of Concept). De ontwikkeling van MVP's 
door het bedrijfsleven is gedetailleerder, en dus duurder, dan de ontwikkeling van POC's, wat het 
relatief grote budget voor 2022 verklaart. 
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5.14.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van mening dat criterium 2 niet kan worden aanvaard wegens het ontbreken van de 
toevoeging van meetbare succescriteria. De CREG wenst erop te wijzen dat zij deze informatie 
tweemaal heeft gevraagd, in haar beslissing van december 2020 en in haar ontwerpbeslissing van 
november 2021.  

De CREG is van mening dat criterium 4 onvoldoende vervuld is door het ontbreken van een 
werkprogramma en een lijst van te leveren prestaties voor het jaar 2022. De CREG is dus niet in staat 
om de noodzaak van de verlenging van het project tot 2022 of de redenen voor deze verlenging te 
beoordelen.  

De CREG erkent echter dat de ontwikkeling van MVP's op basis van de gevalideerde POC's 
waarschijnlijk gunstig zal zijn voor de consument. Aangezien het om een door de Business uitgevoerde 
stap gaat, beslist de CREG om het project in 2022 goed te keuren, maar dan wel als een 
innovatieactiviteit in de zin van artikel 26 van de tariefmethodologie, waardoor Elia een stimulans van 
25% op de in aanmerking komende kosten kan genieten, en vraagt zij aan Elia om gevolg te geven aan 
de onderstaande verzoeken.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven.  
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5.15. Decision Support for the Dispatching 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.15.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.15.1.1. Probleemstelling 

Door het steeds complexer wordende energielandschap wordt ook het werk van de dispatcher 
complexer: de dispatcher moet meer en meer rekening houden met verschillende types van 
beperkingen in het net en de daarbij horende onzekerheid (bijvoorbeeld weersvoorspellingen) tijdens 
momenten van piekactiviteit. Daarnaast is het werk van de dispatcher van een collaboratieve aard. Er 
wordt verwacht dat veel meer beslissingen genomen moeten worden. Als gevolg bekijkt Elia een slim 
dispatchsysteem dat in het begin de netoperator helpt met zijn beslissingen, en zoveel mogelijk van 
deze beslissingen kan automatiseren. 

5.15.1.2. Doelstelling 

Dit project onderzoekt de mogelijkheid om de dispatcher aan de hand van artificiële intelligentie 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 het systeemonevenwicht. Deze fase 
is afgerond en de tool wordt toegepast via een discretionaire stimulans.  

Ook zal de slimme dispatching automatisch switching notes opmaken, een werk dat momenteel 
manueel door de dispatcher wordt gedaan en dat vele updates vereist. 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. Ook andere gebruikersscenario’s worden binnen het 
project geïdentificeerd. 
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5.15.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht16: 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend is aangetoond, behalve voor het 
gedeelte "Future" van work package 1 als gevolg van een overlapping met een andere 
stimulans.  

De CREG is van mening dat criterium 2 aanvaard kan worden ten gevolge van de toevoeging 
van de intentie om meetbare criteria op te stellen in de loop van het project en de 
verduidelijking dat de onzekerheid van het resultaat niet afhangt van de beschikbare gegevens 
en hun kwaliteit.  

De CREG is van mening dat criterium 3 aanvaard kan worden ten gevolge van de toevoeging 
van een numerieke inschatting van de baten van elk projectdoel.  

De CREG betreurt dat de bijkomende gevraagde informatie over de externe kosten niet werd 
overgemaakt in het kader van de raadpleging. De CREG is van oordeel dat dit echter geen reden 
is om het project te verwerpen. In haar toekomstige beslissingen zal de CREG hier bijzondere 
aandacht aan besteden.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en 
vraagt ze aan Elia om tevens gevolg te geven aan onderstaande opmerkingen. 

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project op doeltreffende wijze overleg moet worden 
gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot 
moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project 
met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken.  

De CREG stelt vast dat het resultaat van het eerste doel afgewerkt is binnen het kader van deze 
stimulans en vraagt Elia om dit resultaat voor te stellen aan belanghebbenden via de relevante 
werkgroepen. 

  

 

17 Beslissing (B)658E/69 van 17 december 2020 
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5.15.3. BEOORDELING 

Elia’s update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uit een nieuw werkpakket en een 
verlenging van een aantal werkpakketten die al werden voorgesteld in de eerdere versie van het R&D-
plan, met als gevolg een verlenging van de looptijd van het project en een verhoging van het budget. 
De CREG beperkt er zich dan ook toe om alleen criterium 4 in haar beslissing voor het jaar 2022 
opnieuw te evalueren; de criteria 1, 2 en 3 zijn immers vorig jaar op voldoende overtuigende wijze 
aangetoond.  

5.15.3.1. Criterium 4 

De CREG merkt op dat het werkpakket "Automation of the switching notes” in 2021 werd verlengd en 
dat deze volgens Elia eind 2021 zal zijn afgerond. De begrotingstabel weerspiegelt echter niet hetzelfde 
tijdschema: er is een budget gepland voor 2022, maar niet voor 2021. De CREG vraagt Elia om deze 
inconsistenties te corrigeren tijdens de openbare raadpleging en verduidelijking te verschaffen 
omtrent de noodzaak om dit werkpakket te verlengen.  

Bovendien nodigt de CREG Elia uit om te verduidelijken op welke werkpakket(ten) de doelstellingen 
voor dit jaar en het daaropvolgende jaar van toepassing zijn en deze te vertalen in een lijst van 
deliverables voor 2022.  

De CREG merkt op dat de update van het R&D-plan geen beschrijving bevat van het werkpakket 
“Incident management”. De CREG vraagt Elia om deze informatie te bezorgen tijdens de openbare 
raadpleging, samen met een lijst deliverables voor 2022. Op basis van de begrotingstabel begrijpt de 
CREG dat dit werkpakket in 2022 werd verlengd. De CREG vraagt Elia om te verduidelijken waarom de 
verlenging van dit werkpakket nodig is, en om een update te geven over het werk dat tot nu toe is 
verricht.  

De CREG merkt op dat Elia geen gedetailleerde beschrijving en geen tijdschema heeft bezorgd voor het 
nieuwe werkpakket “AATO”. De CREG vraagt Elia om deze informatie te bezorgen tijdens de openbare 
raadpleging, samen met een lijst deliverables voor 2022.  

5.15.4. OPENBARE RAADPLEGING  

Elia gaf aan dat het werkpakket "Incident management" uit de projectbeschrijving is geschrapt omdat 
deze reeds in het BVLOS-project is geïntegreerd en dat het werkpakket "AATO" eveneens uit de 
stimulans kan worden geschrapt omdat er in 2022 zeer weinig werk aan dit project zal zijn.  

Elia heeft niet verduidelijkt op welk(e) werkpakket(ten) de vermelde doelstellingen van toepassing zijn 
voor dit jaar en het volgende jaar, noch heeft ze een lijst van deliverables voor het jaar 2022 verstrekt.  
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5.15.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend is aangetoond, behalve voor het 
gedeelte "Future" van work package 1 als gevolg van een overlapping met een andere stimulans.  

De CREG is van mening dat criterium 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van oordeel dat criterium 4 niet is aangetoond en wijst erop dat de beschrijving van het 

project en de verschillende werkpakketten in het R&D-plan (wat betreft inhoud, tijdschema en te 

leveren prestaties) zeer gebrekkig is, wat het voor de CREG moeilijk maakt om het project op te volgen. 

Met name bevat het R&D-plan een begrotingstabel voor een werkpakket getiteld "Imbalance (NCC)", 

hoewel over dit pakket geen informatie wordt verstrekt. Op basis van de door Elia bezorgde informatie 

kan de CREG niet weten wat de werkzaamheden van Elia in het kader van dit project zullen inhouden 

voor het jaar 2022.  

De CREG merkt hoogstens op dat in 2022 een "roll-out van het MVP" zal worden uitgevoerd. Op basis 
van de onvolledige informatie waarover de CREG beschikt, meent zij te begrijpen dat deze activiteit 
volledig, of althans grotendeels, door de Business zal worden uitgevoerd. Bijgevolg heeft de CREG, 
ondanks het gebrek aan informatie en ondanks de talrijke verzoeken, beslist om het project te 
aanvaarden, maar dan wel als een innovatieactiviteit in de zin van artikel 26 van de tariefmethodologie, 
zodat zij een steun van 25% van de in aanmerking komende kosten kan genieten, en heeft zij Elia 
verzocht om de onderstaande verzoeken in te willigen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 

geleverd om de bovenvermelde principes na te leven.  
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5.16. Analysing Vibration Sensors for Infrastructure Monitoring 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG werd geselecteerd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.16.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.16.1.1. Probleemstelling 

Elia opereert 22.000 hoogspanningstorens in België. Ongeveer 20% van deze torens is ouder dan 80 
jaar en 40% is ouder dan 40 jaar. Deze ouderdom is hoger dan het Europees gemiddelde. Momenteel 
worden audits uitgevoerd die echter niet-continue gegevens over structuren opleveren. Visuele 
inspecties zijn duur en tijdsintensief. Gedetailleerde tekeningen ontbreken meestal, en documenten 
over uitgevoerde herstellingen zijn meestal incompleet. 

5.16.1.2. Doelstelling 

Aan de hand van digital twins kan een lage-kost monitoringstrategie uitgewerkt worden zodat de 
fysieke parameters van torens continu opgevolgd worden. Dit vereist een extensieve uitrusting van 
meerdere activa met metingen en een lage-kost monitoringoplossing voor de rest van de vloot. Als 
gevolg kan het gedrag van gelijkaardige structuren in de vloot kwantitatief vergeleken worden, en de 
betrouwbaarheid geëvalueerd aan de hand van een algoritme gebaseerd op artificiële intelligentie. 
Ook zou onzichtbare schade tijdens een inspectie kunnen opgemerkt worden door de tool. Het project 
verhoogt ook de veiligheid voor de werkers. 

5.16.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht17: 

De CREG is van mening dat criterium 1 en 4 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van mening dat criterium 2 en 3 aanvaard kunnen worden ten gevolge van de 
toevoeging van meetbare succescriteria en de kwantificatie van de baten. De CREG merkt 
weliswaar op dat de baten niet vertaald worden naar de eindconsument en deze pas na 10-12 
jaar gegenereerd zullen worden, zonder rekening te houden met eventuele vervangingskosten 
van sensoren gedurende die periode. Bijgevolg is de CREG van mening dat dit project gesteund 
kan worden om deze potentiële baten en kwalitatief beschreven baten verder te verfijnen, maar 
dat een revaluatie uitgevoerd moet worden vooraleer dit project uitgerold wordt binnen het 
bedrijf. 

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en 
vraagt ze aan Elia om tevens gevolg te geven aan onderstaande opmerkingen. 
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Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project op doeltreffende wijze overleg moet worden 
gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot 
moeten de betrokken actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project 
met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
markttactoren aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.16.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uit het wijzigen van de 
begrotingstabellen voor de verschillende werkpakketten. De CREG beperkt zich dus tot het opnieuw 
evalueren van alleen criterium 4 in het kader van haar beslissing voor 2022.  

CREG stelt vast dat Elia geen informatie heeft bezorgd over de werkzaamheden die tot nu toe zijn 
verricht. De CREG vraagt Elia om deze informatie te bezorgen tijdens de openbare raadpleging.  

5.16.3.1. Criterium 4 

De CREG merkt op dat het partnerschap met een van de drie externe partners [VERTROUWELIJK] niet 
langer van toepassing is. De deliverable voor eind 2021 is ook gewijzigd en bestaat nu uit een studie in 
samenwerking met de [VERTROUWELIJK] waarvan het doel niet duidelijk is omschreven. Volgens de 
deliverable van eind 2022 is het doel een beter begrip van het gedrag van de beoogde structuren (de 
hoogspanningsmasten) onder verschillende operationele omstandigheden.  

De CREG merkt op dat de begroting voor 2022 met meer dan 30% is gestegen in vergelijking met de 
eerdere versie van het plan. Op dit moment zijn de meeste kosten extern, inclusief een bedrag voor 
materieel, dat in tegenspraak lijkt met de deliverable die is gepland voor 2022 (een studie). 

De CREG vraagt daarom om uitleg over de projectwijzigingen en het budget voor 2022, en ook over 
hun band met de voor 2022 geplande deliverables. De CREG vraagt ook dat de band tussen de 
projectfasen ("work packages and timing") en de deliverables ("Deliverables and milestones") duidelijk 
wordt uiteengezet in het plan. 
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5.16.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia heeft informatie verstrekt over de tot dusver verrichte werkzaamheden en de moeilijkheden die 
zich bij de aanvang van het project hebben voorgedaan, met name bij het verkrijgen van subsidies, wat 
tot wijzigingen in het project heeft geleid. De CREG heeft begrepen dat het project nu in twee 
werkpakketten is opgesplitst: 

- Een haalbaarheidsstudie, in samenwerking met de VUB, die eind 2021 van start zal gaan. 
De resultaten van deze studie zullen het onder meer mogelijk maken de 
ontwikkelingsstappen die nodig zijn om de doelstelling van het project te bereiken, beter 
te definiëren.  

- De onderzoeks- en ontwikkelingsfase van de nieuwe technologie, die is uitgesteld tot 
2022-2023. Elia preciseert dat deze onderzoeks- en ontwikkelingsfase zal plaatsvinden in 
partnerschap met de VUB of andere partners.  

5.16.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 en 2 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG beslist dat criterium 3 wordt aanvaard, maar wil opnieuw benadrukken dat de baten niet 
vertaald worden naar voordelen voor de eindconsument en dat deze pas na 10 tot 12 jaar gegenereerd 
zullen worden, zonder rekening te houden met eventuele vervangingskosten van sensoren gedurende 
die periode. Bijgevolg is de CREG van mening dat dit project gesteund kan worden om deze potentiële 
baten en kwalitatief beschreven baten verder te verfijnen, maar dat een revaluatie uitgevoerd moet 
worden vooraleer dit project uitgerold wordt binnen het bedrijf. 

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden aanvaard op basis van de bijkomende informatie 
die Elia heeft verstrekt tijdens de openbare raadpleging.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven. 
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5.17. DIDs & Solid Pods 

5.17.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Dit project is een nieuw ingediend project binnen het kader van de stimulans.  

5.17.1.1. Probleemstelling 

Het energie-ecosysteem evolueert snel naar een complexer, gedecentraliseerd en 
consumentengericht energiesysteem.  

Met meer gedecentraliseerde hernieuwbare energie, de elektrificatie van andere sectoren en meer 
onderling verbonden markten duiken volgende uitdagingen op:  

- Meer stakeholders en markten; 

- Meer dynamische, onzekere markten en close to real-time; 

- Meer complexe en fijnmazige behoeften. 

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden wil Elia een gedecentraliseerd platform-ecosysteem bouwen 
en zo de soevereiniteit van klantgegevens garanderen door gebruik te maken van nieuwe 
technologieën zoals gedecentraliseerde identificatie (DID) of online opslag van persoonlijke gegevens 
(PODS).  

5.17.1.2. Doelstelling 

Elia streeft ernaar om de haalbaarheid en voordelen van DID- en Solid PODS-technologieën in de 
energiesector aan te tonen, als onderdeel van een proof of concept waarbij de moonshot Solar2You 
als praktijkvoorbeeld wordt gebruikt. Dit project is gebaseerd op het Consumer Market Centric Design.  

5.17.2. BEOORDELING 

5.17.2.1. Criterium 1 

De CREG begrijpt dat DID-technologieën en verifiable credentials goed gekend zijn, maar in geen enkel 
proces in de energiesector worden toegepast.  

De CREG begrijpt dat de PODS-technologie momenteel niet klaar is voor gebruik in productie in zijn 
gedecentraliseerde formaat. De PODS-technologie is een specificatie van standaarden en geen 
specifieke implementatie. De Solid PODS-specificatie bevindt zich nog in de projectfase.  

De CREG beschouwt dit project dus als vernieuwend.  
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5.17.2.2. Criterium 2 

Elia heeft 3 onzekerheden geïdentificeerd die de haalbaarheid of het belang van het resultaat en de 
uiteindelijke doelstelling van het project negatief zouden kunnen beïnvloeden. 

De CREG is van mening dat de onzekerheden rond het resultaat van het project of zijn belang van 
externe oorsprong moeten zijn en buiten de controle van Elia moeten vallen. De CREG is dan ook van 
mening dat de onzekerheden met betrekking tot de dataverwerking en de connectie tussen DID en de 
datakluizen relevant zijn.  

De CREG begrijpt dat de onzekerheid omtrent de instemming van de eindgebruiker met het gebruik 
van zijn gegevens invloed kan uitoefenen op het belang van het resultaat en de uiteindelijke 
doelstelling van het project. De CREG is echter van mening dat deze onzekerheid niet buiten de 
controle van Elia valt, omdat de processen voor het beheer van de toestemming van eindgebruikers 
nog moeten worden ontwikkeld. Het is daarom aan Elia om erop toe te zien dat deze processen zullen 
toestaan om het verkrijgen van de toestemming van de eindgebruiker te optimaliseren.  

De CREG merkt op dat Elia, als antwoord op de vraag van de CREG in haar informele feedback, criteria 
heeft ontwikkeld om het welslagen van het project te evalueren.  

5.17.2.3. Criterium 3 

Elia heeft vier voordelen geïdentificeerd die zouden voortvloeien uit het welslagen van dit project. 

De CREG begrijpt dat het gebruik van DID- en PODS-technologieën het mogelijk maakt om de data in 
handen te geven van de gebruiker, die dus de volledige controle behoudt over zijn data. De CREG is 
van mening dat het gebruik van deze technologieën extra voordelen oplevert voor de eindgebruiker.  

De CREG begrijpt dat DID-technologie gebruikers en fysieke apparaten in staat stelt hun identiteit te 
bewijzen, zich te identificeren binnen de applicaties van Elia en om “claims” te bewijzen die Elia dan in 
alle vertrouwen kan exploiteren. De CREG nodigt Elia echter uit om deze voordelen meer concreet te 
specificeren in termen van beveiliging en naleving van de GDPR-voorschriften, vooral met betrekking 
tot de technologieën die momenteel door Elia worden gebruikt.  

De CREG nodigt Elia ook uit om meer informatie te bezorgen over mogelijke use cases van DID- en 
PODS-technologieën en hun voordelen voor de eindgebruiker. De CREG wil dat de kwalitatieve 
beschrijving vergezeld wordt van kwantitatieve gegevens om de reductie van “know-your-customer” 
processen in Elia’s B2B- en B2C-activiteiten te evalueren.  

Bovendien nodigt de CREG Elia uit om te verduidelijken in welke mate het welslagen van dit project 
een impact heeft op het uitvoeren van het Consumer Market Centric Design. 

5.17.2.4. Criterium 4 

De werkpakketten worden kort beschreven, inclusief een indicatief tijdschema voor de verschillende 
werkpakketten. De beschrijving bevat echter geen lijst van deliverables die tijdens het project moeten 
worden ontwikkeld.  

De begroting is verdeeld over de drie werkpakketten en dekt slechts 2022, dit overeenkomstig het 
tijdschema. De CREG stelt echter inconsistenties vast in de overzichtstabel en verzoekt om de 
berekening van het bedrag van de stimulans te verduidelijken. 
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5.17.3. OPENBARE RAADPLEGING 

5.17.3.1. FEBEG 

FEBEG vraagt zich af in welke mate B2C-afnemers bij dit project worden betrokken, aangezien B2C-
afnemers in de huidige markt geen (directe) relatie hebben met de transmissienetbeheerder. Voor 
FEBEG is het niet duidelijk op welke manier Elia een rechtstreekse rol kan of zou kunnen spelen in het 
vergemakkelijken van uitwisselingen tussen B2C-afnemers (die in grote mate de afnemers zijn van 
FEBEG-leden) die aangesloten zijn op het net van de DNB. Deze afnemers zijn momenteel afnemers 
van een DNB en een leverancier. FEBEG ziet dan ook geen duidelijke kosten-batenverhouding voor Elia 
in dit project. 

Vanuit innovatief oogpunt kan een dergelijk project interessant zijn (als het kan worden aangetoond), 
maar voor de verdere ontwikkeling of uitvoering zou FEBEG willen benadrukken dat een grondige 
raadpleging van de marktdeelnemers, de DNB's, de regionale regulatoren en de afnemers van 
essentieel belang zal zijn. 

5.17.3.2. Elia 

Elia heeft informatie verstrekt over de voordelen van het project op het gebied van veiligheid en 
naleving van de GDPR-regelgeving. Elia wijst erop dat het gebruik van DID-technologie voordelen biedt 
op het gebied van controle (de gegevens blijven onder controle van de gebruiker), portabiliteit 
(waardoor lock-in-effecten worden vermeden en de concurrentiepositie wordt versterkt) en verificatie 
aangezien claims onafhankelijk kunnen worden geverifieerd tussen partijen die elkaar uiteraard niet 
vertrouwen. Elia voegt eraan toe dat deze technologie het hoogste niveau van gegevensbescherming 
biedt, aangezien het de gebruiker is die beslist welke gegevens hij wil delen. Er worden geen 
persoonsgegevens opgeslagen op een blockchain, wat niet in strijd is met de GDPR.  

Elia vermeldde verschillende use cases voor DID- en PODS-technologieën: snel schakelen tussen 
leveranciers, afzonderlijke leverancierscontracten voor specifieke activa (elektrische auto), 
overdraagbaarheid van leverancierscontracten voor elektrische voertuigen (relevant voor beheerders 
van wagenparken voor elektrische voertuigen), registratie van apparaten voor verschillende 
flexibiliteitsproducten en ad-hoc schakelen tussen verschillende producten. Wat de voordelen voor de 
eindverbruiker betreft, zorgen deze use cases voor minder papierwerk voor authenticatie- en 
registratieprocessen, gecontroleerde toegang tot gegevens, minder belemmeringen voor de 
flexibiliteit van elektrische voertuigen, warmtepompen, enz. (wat zich vertaalt in financiële voordelen 
voor de eindverbruiker), meer concurrentie en lagere prijzen van energieleveranciers (aangezien lock-
in-effecten worden vermeden).  

Elia verklaart dat het niet gemakkelijk is om een kwantitatieve beoordeling te geven van de 
besparingen die de 'Know-Your-Customer'-processen hebben opgeleverd. Op basis van parallellen met 
de banksector kan Elia echter een raming geven van de verwachte kostenvermindering van de 
invoering van een op blockchain gebaseerd proces (zoals DID en PODS): rekening houdend met de 
voortdurende jaarlijkse authenticatie van alle apparaten en eigenaars (naar schatting tussen 60 
miljoen in 2021 en 290 miljoen in 2050 in Duitsland en België, zou het gebruik van een op blockchain 
gebaseerd proces een besparing van 24 miljoen (euro?)18 bij de eerste uitvoering, 102 miljoen tegen 
2030 en 157 miljoen tegen 2050 opleveren. De raming is alleen gebaseerd op de tijdsbesparing per 

 

18 Het antwoord van Elia bevat geen informatie over de munteenheid van dit bedrag.  
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authenticatie die het gevolg is van het gebruik van deze technologieën en omvat niet de kosten voor 
de werking, de beveiliging en het onderhoud van de verschillende IT-systemen.  

Wat de impact van dit project op de realisatie van het Consumer Centric Market Design betreft, zegt 
Elia dat het de DID-technologie als de juiste technologie beschouwt om de verschillende bewijzen en 
relaties te creëren die nodig zijn om het design te realiseren. Het zal de verificatie van al deze 
informatie vergemakkelijken terwijl a) de gebruiker de volledige controle over zijn gegevens behoudt, 
b) al het bewijsmateriaal van de ene dienst naar de andere overdraagbaar is, c) het onafhankelijk 
verifieerbaar is.  

Elia verstrekte ook een zeer korte lijst van projectresultaten, zonder enige extra informatie te 
verstrekken in vergelijking met het R&D-plan.  

De CREG merkt op dat Elia van mening is dat enkel de kosten van het werkpakket "Generic proofs" in 
aanmerking komen voor de stimulans. 

5.17.4. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

De CREG is van oordeel dat de criteria 2, 3 en 4 kunnen worden aanvaard op basis van de informatie 
die Elia heeft verstrekt tijdens de openbare raadpleging.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen. De CREG steunt in het bijzonder het 
verzoek van FEBEG om een grondige raadpleging van de marktspelers, DNB's, gewestelijke regulatoren 
en afnemers te organiseren. 

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven. 

  



 

Niet-vertrouwelijke versie  80/121 

5.18. Smart Offshore Surveying with USVs and ROVs 

5.18.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Dit project is een nieuw ingediend project binnen het kader van de stimulans.  

5.18.1.1. Probleemstelling 

Om de veilige transmissie te verzekeren van offshore windenergie naar het onshore-netwerk van Elia, 
zijn regelmatige visuele inspecties en toezichtstaken van offshore-activa (onderzeese kabels, 
platformen) van groot belang. Deze toezichts- en inspectietaken brengen echter aanzienlijke kosten 
en risico's met zich mee op vlak van de beveiliging, de veiligheid en de duurzaamheid. 

5.18.1.2. Doelstelling 

Het doel van het project is het testen van de maturiteit, haalbaarheid en opportuniteit om de huidige 
toezichts- en inspectie-opdrachten van offshore-activa te ondersteunen met op afstand bestuurde 
USV's en ROV's. In de tweede plaats beoogt het project een markttoegang te creëren en zeer 
innovatieve ontwikkelingen te ondersteunen om de integratie van het offshore netwerk (MOG II) 
mogelijk te maken. 

5.18.2. BEOORDELING 

5.18.2.1. Criterium 1 

De CREG begrijpt dat het toezicht op en de inspectie van offshore-activa met behulp van technologieën 
zoals op afstand bestuurde USV's en ROV's nog geen realiteit is in Europa.  

De CREG nodigt Elia echter uit om informatie te verstrekken over de stand van het onderzoek over dit 
onderwerp in Europa, over de maturiteit van USV- en ROV-technologieën en over hun industriële 
toepassingen. De CREG nodigt Elia ook uit om informatie te verstrekken over mogelijke projecten die 
door andere Europese TNB's worden uitgevoerd met betrekking tot het intelligent toezicht op en 
inspectie van offshore-activa.  

5.18.2.2. Criterium 2 

Elia heeft geen informatie bezorgd over de onzekerheden die de haalbaarheid of het belang van het 
resultaat en de uiteindelijke doelstelling van het project ongunstig kunnen beïnvloeden. De CREG 
vraagt Elia om deze informatie te bezorgen tijdens de openbare raadpleging.  

De CREG merkt op dat Elia benchmarkingscriteria heeft ontwikkeld om toezichts- en inspectietaken 
met behulp van USV's en ROV's te vergelijken met de huidige taken en zo het succes van het project 
te evalueren.  

5.18.2.3. Criterium 3 

Elia heeft geen nauwkeurige en gedetailleerde informatie bezorgd over de voordelen voor de 
eindgebruiker die het resultaat zouden zijn van het welslagen van dit project. De CREG vraagt Elia om 
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deze informatie te bezorgen tijdens de openbare raadpleging, en om met name de verwachte 
voordelen te kwantificeren inzake flexibiliteit en efficiëntie van toezichtstaken met onbemande 
oppervlaktevoertuigen, inzake kostenreductie, inzake het vergroten van de veiligheid van activa en 
inzake de transmissiecapaciteiten ervan.  

De CREG begrijpt dat de uitvoering van het project zal toestaan om de veiligheid van de werknemers 
van Elia te verbeteren en om de ecologische voetafdruk van Elia op het ecosysteem en het klimaat te 
helpen verminderen. De CREG is van mening dat deze impact extra voordelen oplevert voor de 
eindverbruiker.  

5.18.2.4. Criterium 4 

De werkpakketten worden beknopt beschreven, met aanduiding van een tijdschema. De beschrijving 
bevat echter geen lijst van deliverables die tijdens het project moeten worden ontwikkeld.  

Het budget voor 2022 is beperkt tot het eerste werkpakket. Uit de planning blijkt echter dat de 
voorbereiding van de studies van 2023 waarnaar wordt verwezen in het tweede en derde werkpakket 
ook in 2022 zal worden uitgevoerd. De CREG verwacht dus dat Elia de budgetten van deze 
werkpakketten dienovereenkomstig aanpast.  

5.18.3. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia verstrekte aanvullende informatie over de industriële toepassingen van USV- en ROV-
technologieën. Elia heeft echter geen informatie verstrekt over de maturiteit van deze technologieën 
(de CREG had bijvoorbeeld graag informatie ontvangen over het Technology Readiness Level (TLR) van 
deze technologieën) of over mogelijke projecten die door andere Europese TNB's worden uitgevoerd 
inzake intelligente monitoring en inspectie van offshore activa.  

Elia wees erop dat de wetgeving inzake het gebruik van autonome voertuigen nog in ontwikkeling is 
en grote invloed zal hebben op de toepasbaarheid van deze technologie, wat een onzekerheid is voor 
het welslagen van het project. 

Wat de voordelen van het project betreft, verwacht Elia een positief budgettair effect op de 
onderhouds- en exploitatiekosten dankzij een grotere flexibiliteit en efficiëntie bij de exploitatie- en 
onderhoudstaken. Het gebruik van USV- en ROV-technologieën heeft ook een positieve invloed op het 
milieu door de vermindering van de CO2-uitstoot. Elia heeft deze voordelen echter niet 
gekwantificeerd in termen van voordelen voor de eindverbruiker.  

Elia heeft geen lijst verstrekt van deliverables verstrekt die tijdens het project zullen worden 

ontwikkeld.   
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5.18.4. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 niet is aangetoond door het gebrek aan informatie over de 
maturiteit van de USV- en ROV-technologieën en door het ontbreken van een overzicht van de stand 
van het onderzoek dat door andere Europese TNB's over dit onderwerp wordt verricht. Bovendien 
merkt de CREG op dat de staat van maturiteit van USV- en ROV-technologieën niet wordt vermeld als 
een onzekerheid van het project. De CREG is evenwel overtuigd van het innoverende karakter van het 
project, aangezien het Elia nieuwe instrumenten aanreikt waarvan de toepassing verband houdt met 
haar activiteiten en die het mogelijk maken om op lange termijn een veilig, betrouwbaar en efficiënt 
net te ontwikkelen en in stand te houden.  

De CREG is verbaasd dat Elia slechts één onzekerheid heeft geïdentificeerd die een negatieve invloed 
zou kunnen hebben op het welslagen van het project en dat deze onzekerheid van wetgevende aard 
is. Zoals meestal het geval is bij dit soort projecten, is de CREG inderdaad van mening dat er 
onzekerheid bestaat over de capaciteit van de USV- en ROV-technologieën om de inspectie- en 
bewakingstaken van de offshore activa uit te voeren en over de kwaliteit van de resultaten van deze 
taken die door op afstand bediende USV's en ROV's worden uitgevoerd in vergelijking met de huidige 
inspectie- en bewakingsopdrachten. Zodoende is de CREG van mening dat criterium 2 niet gevalideerd 
kan worden.  

De CREG is van oordeel dat criterium 3 niet kan worden gevalideerd wegens het gebrek aan 
kwantificering van de voordelen van het project en de vertaling van deze voordelen in voordelen voor 
de eindverbruiker of wegens het gebrek aan motivering van de gevraagde ramingen.  

De CREG is van mening dat criterium 4 niet kan worden aanvaard wegens het ontbreken van een lijst 
van deliverables voor de verschillende werkpakketten.  

Concluderend is de CREG van oordeel dat de beschrijving van het project niet geschikt is om steun te 
ontvangen in het kader van de innovatiestimulans. De CREG is echter overtuigd van de waarde van dit 
project en meent dat het een stimulans zou krijgen indien de gevraagde elementen door Elia worden 
voorzien in een latere versie van haar R&D-plan.  
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5.19. GAIA-X and Energy Data Space 

Dit project is een nieuw ingediend project binnen het kader van de stimulans.  

5.19.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.19.1.1. Probleemstelling 

In de afgelopen jaren is digitalisering in een stroomversnelling terecht gekomen, vooral onder impuls 
van de recente pandemie, die veel bedrijven heeft gedwongen om hun aanpak van digitale oplossingen 
te herzien. Dit impliceert vooral het versnellen van de migratie naar de “cloud”. Dit is ook het geval 
voor de energiesector en de TNB's, waar de rol van data en bijbehorende infrastructuur steeds 
belangrijker zal worden, met name door de gedecentraliseerde flexibiliteit zoals elektrische auto's, 
warmtepompen of gedecentraliseerde opslag. Daarnaast zullen de TNB's moeten vertrouwen op 
veilige en efficiënte “cloud”-services naast het fysieke communicatienetwerk. 

Tegelijkertijd wordt de 'cloud'-dienstenmarkt momenteel sterk gedomineerd door hyperscalers 
(bijvoorbeeld Microsoft,...) en deze dominantie leidt tot problemen inzake datasoevereiniteit in 
Europa, problemen die veel cruciale gebieden treffen zoals mobiliteit, industrie 4.0, landbouw... 
Daarom is de mogelijkheid om te beschikken over een soevereine data-infrastructuur en -service van 
groot belang voor Elia. 

5.19.1.2. Doelstelling 

Onder impuls van Duitsland en Frankrijk werd in november 2020 het initiatief Gaia-X gelanceerd om 
een structurele reactie van Europa te bieden op bovengenoemde problemen. Het doel is om nieuwe 
regels te ontwikkelen voor cloudservices die specifieke regels voor beveiliging, privacy of architectuur 
kunnen volgen die in overeenstemming zijn met de Europese principes voor databeheer en die de 
soevereiniteit garanderen.  

5.19.2. BEOORDELING 

De CREG begrijpt dat Elia het GAIA-X-initiatief actief opvolgt, met name door deel te nemen aan 
discussies op het vlak van energie en door actief deel te nemen aan de Europese werkgroep voor het 
instellen van een dataruimte voor energie. Elia is ook betrokken bij oproepen tot projecten op 
Europees niveau die tot doel hebben de technologische ondersteuning van GAIA-X te testen, net als 
de resultaten van de dataruimte.  

5.19.2.1. Criterium 1 

Momenteel heeft Europa geen infrastructuur of dataservices van het type soevereine "cloud".  

De CREG beschouwt dit project dus als vernieuwend.  
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5.19.2.2. Criterium 2 

Elia heeft 3 onzekerheden geïdentificeerd die de haalbaarheid of het belang van het resultaat en de 
uiteindelijke doelstelling van het project negatief zouden kunnen beïnvloeden. 

De CREG is van mening dat de onzekerheden rond het resultaat van het project of zijn belang van 
externe oorsprong moeten zijn en buiten de controle van Elia vallen. De CREG is dus van mening dat 
de onzekerheden die verband houden met het vermogen van de technologische ondersteuning van 
GAIA-X om diensten te leveren die kunnen concurreren met de huidige clouddiensten en met de 
complexiteit van het project als gevolg van de Europese dimensie, relevant zijn.  

De CREG is van mening dat de onzekerheid die verband houdt met het vermogen van Elia om een 
soevereine “cloud” te exploiteren ter beveiliging van zijn eigen diensten zoals een flexibel 
gegevensbeheer, niet kan worden aanvaard omdat deze onzekerheid intern is aan Elia. Immers, de 
noodzakelijke interne middelen of het gebruik van externe diensten om de noodzakelijke expertise te 
verwerven, kunnen worden gevraagd als onderdeel van deze stimulans. De CREG is dus niet overtuigd 
van de externe oorzaken van het beschreven risico.  

5.19.2.3. Criterium 3 

Elia heeft 2 voordelen geïdentificeerd die zouden voortvloeien uit het welslagen van dit project. 

De CREG begrijpt dat de ontwikkeling van een soevereine “cloud”-service de datasoevereiniteit met 
betrekking tot “cloud”-services voor het beheer van het systeem zal mogelijk maken en de 
implementatie zal vergemakkelijken van nieuwe use cases die data-uitwisseling vereisen. Het creëren 
van een ruimte voor energiedata zal de kosten van het gebruik van data verlagen en de hoeveelheid 
beschikbare data aanzienlijk vergroten. 

Bij wijze van voorbeeld betoogt Elia bijvoorbeeld dat een snellere toegang tot de gegevens van de OEM 
de kwaliteit van de prognose van de belasting of flexibiliteit zal verbeteren en zo de kosten zal verlagen 
van het activeren van de niet-optimale flexibiliteit die de eindfactuur van de gebruiker zou kunnen 
beïnvloeden. Deze voordelen voor de eindverbruiker zouden aanvaard kunnen worden, maar 
kwantitatieve details over de impact op de eindfactuur van de gebruiker ontbreken. De CREG vraagt 
Elia om deze voordelen voor de eindverbruiker in te schatten en te kwantificeren.  

Een ander voorbeeld, volgens Elia, zou kunnen bestaan uit een beter begrip door de gebruiker van zijn 
energieverbruik door een nieuwe en goedkopere analytische oplossing die mogelijk zou worden 
gemaakt door goedkope en flexibele toegang tot gegevens. Deze voordelen voor de eindverbruiker 
zouden aanvaard kunnen worden, maar kwantitatieve details over de verwachte kostenverlaging 
ontbreken. De CREG vraagt Elia om deze voordelen in te schatten om ze te vertalen in voordelen voor 
de eindverbruiker.  

De CREG begrijpt dat de ontwikkeling van een soevereine “cloud”-service de onafhankelijkheid van Elia 
ten opzichte van hyperscalers voor kritieke applicaties zal mogelijk maken, wat een betere controle 
mogelijk zal maken van de kosten en de manier waarop gegevens worden verwerkt. Elia zal zo dus in 
staat zijn om “cloud”-services te gebruiken die voldoen aan hogere standaarden op het gebied van 
transparantie en veiligheid. Deze voordelen voor de eindverbruiker zouden aanvaard kunnen worden, 
maar kwantitatieve details over de verwachte kostenverlaging ontbreken. De CREG vraagt Elia om deze 
voordelen in te schatten om ze te vertalen in voordelen voor de eindverbruiker. Daarnaast nodigt de 
CREG Elia uit om de voordelen op het gebied van transparantie en veiligheid te specificeren.  
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5.19.2.4. Criterium 4 

De werkpakketten worden kort beschreven, met een tijdschema, maar zonder een lijst deliverables 
voor het jaar 2022. De CREG vraagt Elia om een lijst te bezorgen van deliverables en om de 
doelstellingen te beschrijven die in de werkpakketten 2 en 3 moeten worden bereikt met betrekking 
tot de tests.  

De CREG merkt op dat werkpakket 1 alleen bestaat uit de deelname van Elia aan de werkgroep omtrent 
de ontwikkeling van een ruimte voor energiedata. De CREG is van mening dat dit pakket niet binnen 
het toepassingsgebied valt van de innovatiestimulans, omdat het niet voldoet aan een van de drie 
hierboven genoemde criteria.  

De begrotingen zijn zoals het zich laat aanzien nog zeer onzeker, maar de CREG acht ze niet onredelijk. 
Hoogstens kan de overzichtstabel worden gecorrigeerd om de budgetten van de drie werkpakketten 
correct weer te geven. 

5.19.3. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia heeft informatie verstrekt over de belangrijkste resultaten van het project, waaronder:  
- De verwezenlijking van de interface tussen GAIA-X en de Elia-gegevensstructuur. De 

precieze invulling van de interface moet begin 2022 nog worden uitgewerkt, maar er moet 
ten minste rekening worden gehouden met de eerste componenten die door GAIA-X zijn 
ontwikkeld (het identificatiemiddel, de zelfbeschrijving en de nalevingsdienst). Elia heeft 
ook een tijdschema en een beschrijving van de verschillende stadia van de verwezenlijking 
van deze interface verstrekt.  

- Deelname aan de ontwikkeling van de connector voor de energiegegevensruimte (om 
verschillende energiepartners te verbinden met de energiegegevensruimte) en de 
toepassing daarvan op een specifiek geval (namelijk de verbinding van elektrische 
voertuigen voor deelname aan de frequentiemarkt).  
 

Elia heeft geen informatie verstrekt over de kwantificering van de voordelen voor de eindverbruiker 
en heeft evenmin gemotiveerd waarom de gevraagde ramingen niet kunnen worden verstrekt.  
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5.19.4. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 en 2 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van oordeel dat criterium 3 niet kan worden aanvaard wegens het ontbreken van een 
kwantificering van de verschillende voordelen die Elia opsomt in termen van voordelen voor de 
eindverbruiker of van een rechtvaardiging waarom de gevraagde ramingen niet kunnen worden 
verstrekt. De CREG betreurt dat deze informatie niet werd verstrekt tijdens de openbare raadpleging.  

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden aanvaard op basis van de bijkomende informatie 
die verstrekt werd tijdens de openbare raadpleging. 

De CREG is van mening dat werkpakket 1 niet moet worden ondersteund in het kader van de 
innovatiestimulans om de hierboven vermelde redenen. Concluderend besluit de CREG om enkel de 
werkpakketten 2 en 3 te ondersteunen in het kader van de innovatiestimulans. De CREG benadrukt 
niettemin dat het project op overtuigende wijze moet voldoen aan de vier criteria bij afloop van de 
regulatoire periode 2020-2023 en verzoekt Elia te voldoen aan de onderstaande verzoeken.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven. 
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5.20. Assessing the Impact of Local Generation and Prosumption 
Strategies on the Grid Infrastructure 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG weerhouden werd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.20.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.20.1.1. Probleemstelling 

Door de integratie van gedecentraliseerde wind- en zonne-energie in het net stijgt de 
productiecapaciteit met intermitterend karakter. De onzekerheid stijgt ook door lokale prosumenten 
die kunnen reageren op verschillende signalen: sommigen maximaliseren de inkomsten die ze kunnen 
halen door in te spelen op prijzen, anderen minimaliseren hun energieverbruik enz. De 
langetermijnplanning van het transmissienet en de daarbij horende investeringen zullen er anders 
uitzien afhankelijk van de gebruikte strategie en afhankelijk van de installatie van wind- en 
zonnecapaciteit. Het is daarom van belang dat Elia de impact van het gedrag van prosumenten op haar 
investeringsbeleid analyseert. 

5.20.1.2. Doelstelling 

Dit project heeft als doel om te evalueren hoe lokale economische interesses en gedragingen de sociale 
welvaart in België beïnvloeden. Dit wordt bewerkstelligd door de impact van lokale flexibiliteit op de 
uurlijkse consumptieprofielen aan de interface tussen hoog- en middenspanning te evalueren. 

5.20.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht19: 

De CREG is van mening dat de criteria 1, 2, 3 en 4 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en 
vraagt ze aan Elia om tevens gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen. 

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project effectief overleg gepleegd moet worden met de 
relevante actoren om de kosten-efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten de 
relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als 
doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 

 

19 Beslissing (B)658E/69 van 17 december 2020 
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resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
de marktspelers aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.20.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uit een update van het tijdschema van 
het project en een verlenging van de looptijd van het project, wat resulteert in een lichte verhoging 
van het budget. De CREG beperkt zich aldus tot het herevalueren van alleen criterium 4 in het kader 
van haar beslissing voor 2022.  

De CREG merkt op dat Elia een update van de tot op heden uitgevoerde werken heeft verschaft.  

5.20.3.1. Criterium 4 

Elia vermeldt dat er is voorgesteld om te werken met een consultant in het kader van werkpakket 1.2 
“Data preparation and methodology application to the Belgian test case” voor een bedrag dat wordt 
geraamd op [VERTROUWELIJK] euro in 2021. Deze beslissing wordt evenwel niet vertaald in de 
begrotingstabel voor werkpakket 1.  

Het lijkt erop dat het project minstens gedeeltelijk met een jaar wordt uitgesteld. Bijgevolg heeft Elia 
de budgetten van bepaalde werkpakketten voor 2021 en 2022 met een jaar uitgesteld, dus naar 
respectievelijk 2022 en 2023. In zijn geheel stelt men een verhoging van het budget voor 2022 vast 
maar de CREG verwacht dat de reële kosten van 2021 verhoudingsgewijs lager zullen zijn dan het 
initiële budget.  

5.20.4. OPENBARE RAADPLEGING 

5.20.4.1. Elia 

Elia heeft informatie verstrekt over de werkzaamheden die in 2021 zijn uitgevoerd, alsook 
gedetailleerde toelichtingen over de wijzigingen in het tijdschema en het budget van het project.  

Elia wijst er met name op dat het uitstel met een jaar van de acties in werkpakket 2 en in de 
werkpakketten 3, 4 en 5 te wijten is aan de beperkte beschikbaarheid van academische partners in 
2021.  
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5.20.4.2. FEBEG 

FEBEG steunt verder onderzoek naar de mogelijkheden voor elektrische voertuigen (of andere 
bronnen met een relatief groot verbruik) om deel te nemen aan de balanceringsmarkten van Elia. Alle 
mogelijkheden om op deze markten meer liquiditeit en concurrentie onder eerlijke voorwaarden tot 
stand te brengen, moeten immers worden onderzocht.  

FEBEG plaatst een aantal kanttekeningen bij dit project:  
- een goede samenwerking tussen de spelers (in dit geval lijkt er sprake te zijn van een 

DSO/TSO-project, hetgeen positief is),  
- een naleving van de 'unbundling'-regels en de wetgeving inzake de GDPR en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en 
- een goede kosten-batenanalyse.  

 
Volgens FEBEG moet de verdere ontwikkeling van deze innovatieve projecten ook gebeuren in overleg 
met de leveranciers, afnemers en andere belanghebbenden. Voorts wenst FEBEG de aandacht te 
vestigen op het feit dat de balanceringsmarkten op gelijke en niet-discriminerende wijze toegankelijk 
moeten zijn en blijven voor alle vormen van flexibiliteit. 

5.20.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat de criteria 1, 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden aanvaard op basis van de bijkomende informatie 
die Elia heeft verstrekt tijdens de openbare raadpleging. 

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven. 
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5.21. Congestion Management 

Dit project is een nieuw ingediend project in het kader van de stimulans.  

5.21.1.1. Probleemstelling 

Het aantal elektrische voertuigen zou in België 1,5 miljoen moeten bedragen tegen 2030. Dit zal een 
gelegenheid bieden om gedecentraliseerde flexibiliteit te mobiliseren om het net in evenwicht te 
brengen, bijvoorbeeld door elektrische voertuigen te integreren in de markt van frequentiecontrole. 
Anderzijds zal het heropladen van elektrische voertuigen uitdagingen met zich meebrengen op een 
lager spanningsniveau en zou dit voor congestieproblemen kunnen zorgen tijdens de piekuren als 
iedereen tegelijkertijd oplaadt.  

Om te verhelpen aan overbelasting van het net zal het misschien nodig zijn om het net te versterken 
of anders maatregelen te nemen die gericht zijn op de vraagzijde en het gedrag te wijzigen op het vlak 
van heropladen (bijvoorbeeld wachten met heropladen tot 's avonds).  

5.21.1.2. Doelstelling 

De doelstelling van het voorgestelde project is om zich er tegenover te eindverbruikers toe te 
verbinden om de congestiebelemmeringen in het netwerk van de DNB's en/of TNB's te verhelpen door 
de tariefcomponent van het net in de elektriciteitsprijs voor de eindverbruiker ultradynamisch te 
maken. De geassocieerde doelstelling van het project is tevens om de tool voor het voorspellen van 
congestie ter hoogte van de OST's (in samenwerking met de DNB's) te verbeteren en om te bekijken 
of en hoe een gedragsreactie kan worden in gang gezet en wat de beste manieren zijn wat dat betreft. 
Een andere belangrijke fase van het project is de samenwerking tussen DNB en TNB om een 
congestiemodel op te stellen.  

5.21.2. BEOORDELING 

5.21.2.1. Criterium 1 

De CREG begrijpt dat het huidige model voor het voorspellen van congestie in het net van Elia geen 
belastingsprognose van de DNB's bevat. In dit project zal Elia onderzoeken hoe de prognoses van 
congestie op het hoogspanningsnet zullen worden beïnvloed als er nauwkeurigere prognoses van 
belasting van de distributienetbeheerder worden verkregen. De CREG beschouwt dit als vernieuwend. 
Het is echter niet duidelijk in welke mate deze aanpak in het buitenland al is bestudeerd of ten uitvoer 
gebracht. De CREG verzoekt Elia deze verduidelijking te verschaffen. 

De CREG begrijpt dat er momenteel geen gemeenschappelijk congestiemodel voor DNB's en TNB's 
bestaat, althans niet in België. In dit project zullen [VERTROUWELIJK] en Elia een gezamenlijk 
congestiemodel creëren in een specifieke zone door in eerste instantie hun verschillende 
congestiemodellen samen te brengen. De CREG beschouwt dit als vernieuwend. Het is echter niet 
duidelijk in welke mate deze aanpak in het buitenland al is bestudeerd of ten uitvoer gebracht. De 
CREG verzoekt Elia deze verduidelijking te verschaffen.  

DE CREG begrijpt dat in het kader van het project IO-Energy "Congestion" Elia het definiëren en testen 
van ultradynamische prijssignalen zal bestuderen. De CREG begrijpt dat die taken buiten het 
toepassingsveld van deze innovatiestimulans vallen. Indien deze taken waren voorgesteld als vallend 
onder de innovatiestimulans, dan had de CREG een veel duidelijkere en overtuigendere beschrijving 
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van de voorgestelde oplossing nodig gehad. Met de huidige beschrijving is het niet duidelijk hoe een 
dynamisch prijssignaal dat één dag op voorhand is gedefinieerd kan helpen in de optimalisering van 
het netbeheer met betrekking tot frequentie, spanning en congestie in het tijdskader van enkele 
minuten.  

5.21.2.2. Criterium 2 

Elia heeft 4 onzekerheden geïdentificeerd die de haalbaarheid of het belang van het resultaat en de 
uiteindelijke doelstelling van het project negatief zouden kunnen beïnvloeden. 

Het gaat om de doeltreffendheid van de oplossingen, het engagement van de verbruikers, het 
engagement van de partners en de impact op de prijzen voor de eindverbruikers.  

De CREG begrijpt dat de onzekerheden en geïdentificeerde risico's relevant zijn voor het project IO-
Energy in zijn geheel, maar dat ze eveneens gelden voor de voorgestelde oplossing voor het verhelpen 
van de congesties door ultradynamische prijssignalen. De bepaling van de ultradynamische 
prijssignalen en de participatie van de belanghebbenden worden evenwel beschouwd als buiten de 
draagwijdte van de innovatiestimulans vallend. 

De CREG verzoekt Elia dan ook om de onzekerheden en risico's te bepalen die gekoppeld zijn aan de 
eerste twee werkpakketten, te weten: (1) Verbetering van het model voor het voorspellen van 
congestie op het HS-net, en (2) Model voor het voorspellen van congestie op het net van DNB's-TNB's. 

5.21.2.3. Criterium 3 

Elia heeft 6 voordelen geïdentificeerd die zouden voortvloeien uit het welslagen van dit project. 

De CREG begrijpt dat de geïdentificeerde voordelen relevant zijn voor het project IO-Energy in zijn 
geheel.  

Zoals eerder vermeld, is de CREG van mening dat enkel de werkpakketten gekoppeld (1) aan de 
verbetering van het model voor het voorspellen van congestie op het HS-net en (2) aan het model voor 
het voorspellen van congestie bij de DNB's-TNB's deel uitmaken van de innovatiestimulans. De CREG 
verwacht dat die werkpakketten rechtstreeks kunnen bijdragen aan de eerste twee geïdentificeerde 
voordelen, namelijk "Verhoogde veiligheid en prestaties van het net" en "Betere afstemming van de 
DNB's-TNB's".  

De CREG vraagt aan Elia om te bevestigen dat die voordelen wel degelijk rechtstreeks voortvloeien uit 
die twee werkpakketten en om te analyseren of er andere specifieke voordelen bestaan aan de 
ontwikkeling van verbeterde modellen (HS of gezamenlijke) voor het voorspellen van congestie. 

Verder vraagt de CREG aan Elia om kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren te verschaffen die het 
mogelijk maken om die voordelen op een meer tastbare wijze te beoordelen. Concreet zou de CREG 
het relevant vinden om indicatoren te definiëren die toelaten om de voordelen te beoordelen (1) van 
het opnemen van de DNB-prognoses in de HV-congestiemodellen en (2) van het creëren van 
gezamenlijke congestiemodellen voor DNB's en TNB's. Dat zou het mogelijk maken over een geheel 
van evaluatie- en beslissingscriteria te beschikken, bijvoorbeeld om te beslissen om het onderzoek 
verder te zetten dan wel om het te integreren in de operationele processen. 
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5.21.2.4. Criterium 4 

De beschrijving van het werkpakket zet in het kort het geheel van de draagwijdte van het project IO-
Energy uiteen. De CREG is van mening dat het geen nadeel vormt om het geheel van de draagwijdte 
van het project IO-Energy te beschrijven maar vraagt zich af waarom er geen deliverables gekoppeld 
zijn aan de eerste twee werkpakketten, die volgens de CREG de enige zijn die in aanmerking worden 
genomen in het kader van deze innovatiestimulans.  

De CREG verzoekt Elia dan ook om de deliverables op te nemen die gekoppeld zijn aan de eerste twee 
werkpakketten, te weten: (1) verbetering van het model voor het voorspellen van congestie op het HS-
net, en (2) model voor het voorspellen van congestie op het net van DNB's-TNB's.  

Wat de verbetering van het model voor het voorspellen van congestie op het HS-net betreft, wordt 
niet vermeld welke partners bij deze taak zullen worden betrokken. De CREG vraagt aan Elia om dat te 
verduidelijken. 

Wat het gemeenschappelijke prognosemodel voor DNB's en TNB's betreft, is het voor de CREG niet 
duidelijk waarom er geen actieve participatie van [VERTROUWELIJK] is met betrekking tot dit 
werkpakket. De CREG vraagt aan Elia om dat te verduidelijken. 

Elia vermeldt een totaalbudget voor het project van [VERTROUWELIJK], gelijkmatig gedragen door 
[VERTROUWELIJK] en Elia. Nochtans omvat het innovatieplan slechts een budget voor 2022 van 
[VERTROUWELIJK], waaronder [VERTROUWELIJK] aan externe kosten. 

De CREG vraagt dat de budgetten voor het geheel van de projecten zouden worden vermeld in het 
plan en dat het doeleinde van de posten interne en externe kosten zou worden gepreciseerd. 

5.21.3. OPENBARE RAADPLEGING 

5.21.3.1. ELIA 

Elia verduidelijkte het innoverende aspect van het congestiemodel van de DSO-TSO (werkpakketten 1 
en 2), namelijk dat het een congestiemodel is waarbij het aspect "betrokkenheid van de consument" 
belangrijk is. Het doel is dat de consument het model begrijpt en reageert op een manier die het 
netwerk helpt. 

Elia verstrekte de gevraagde informatie over de onzekerheden en risico's in verband met de eerste 
twee werkpakketten, namelijk, voor het eerste pakket, de haalbaarheid van een gemeenschappelijke 
TSO/DSO-mapping van netknooppunten en, voor het tweede pakket, het inzicht van de consument in 
het netmodel en de tarieven. Het bereiken van deze doelstellingen wordt van cruciaal belang geacht 
om de betrokkenheid van de eindverbruiker te garanderen. 

Elia bevestigde en verduidelijkte de verwachte voordelen van het project, waaronder een betere 
samenwerking en afstemming tussen de TNB en de DNB inzake congestiemodellen; en uiteindelijk, en 
dit moet worden bevestigd op basis van de projectresultaten, een betere veiligheid en prestaties van 
het netwerk dankzij de positieve feedback van de eindverbruikers.  

Op de vraag van de CREG over de ontwikkeling van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren om de 
voordelen van het project te beoordelen, antwoordt Elia dat voor het eerste pakket, dat betrekking 
heeft op het gebruik van de belastingvoorspellingen van de distributienetbeheerders, de indicatoren 
de complexiteit van de mapping en de bereikte relatieve verbetering zijn. Elia preciseert niet op welke 
basis de complexiteit en de verbetering van het model kwantitatief zullen worden geëvalueerd. Voor 
het tweede pakket preciseert Elia dat de succesindicator het volume flexibiliteit is dat op het niveau 
van het hoogspanningsnet door de eindverbruikers wordt gecreëerd, bijvoorbeeld uitgedrukt in een 
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percentage van de gecreëerde flexibiliteit. Ook hier stelt de CREG vast dat de indicatoren die een 
kwantitatieve beoordeling van het volume van de gecreëerde flexibiliteit mogelijk maken, niet worden 
verstrekt.  

Tot slot heeft Elia de rol van de verschillende partners in de werkpakketten 1 en 2 gespecificeerd en 
de gevraagde informatie over de budgetten verstrekt.  

5.21.3.2. FEBEG 

FEBEG spreekt a priori zijn steun uit voor het zoeken naar mogelijkheden om de deelname van 
elektrische voertuigen (of andere belangrijke verbruiksbronnen) aan de balanceringsmarkten van Elia 
toe te laten. Alle middelen om de liquiditeit en de concurrentie op deze markten te vergroten en 
tegelijkertijd het beginsel van een "level playing field" te waarborgen, zijn het bestuderen waard. 
Volgens FEBEG zijn de algemene opmerkingen echter ook van toepassing op dit project: een goede 
samenwerking tussen de actoren is nodig (de interactie DSO/TSO in dit project wordt als positief 
beschouwd), de naleving van de ontbundelingsbeginselen ('unbundling), de GDPR, het wetgevende 
kader inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en een adequate kosten-batenanalyse. 
Dergelijke onderzoeksprojecten moeten ook worden uitgevoerd in overleg met leveranciers, afnemers 
en andere belanghebbenden.  

FEBEG wenst te benadrukken dat de balanceringsmarkten voor alle vormen van flexibiliteit even 
toegankelijk en niet-discriminerend moeten zijn en blijven.  

5.21.4. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 kan worden aanvaard op basis van de verduidelijkingen die 
tijdens de openbare raadpleging zijn verstrekt. De CREG is van mening dat de criteria 2, 3 en 4 kunnen 
worden aanvaard op basis van de bijkomende informatie die tijdens de openbare raadpleging werd 
verstrekt.  

Wat criterium 2 betreft, vraagt de CREG dat Elia zo snel mogelijk en via de projectresultaten een 
overzicht geeft van de geëvalueerde prestatiecriteria, gevolgd door de kwantificering ervan op basis 
van de resultaten en de eindbeoordeling door Elia en de andere projectpartners. De CREG herinnert 
eraan dat dit een algemene vraag is en geldt voor alle onderzoeksprojecten 

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen. In deze opmerkingen zijn ook de 
overwegingen opgenomen die FEBEG tijdens de openbare raadpleging heeft gemaakt.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  
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5.22. Internal Innovative Idea Incubator 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG weerhouden werd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.22.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.22.1.1. Probleemstelling 

De toename van technologische verandering en de energietransitie veranderen vele industrieën, 
waardoor ze verplicht zijn snel te innoveren. De huidige top-down aanpak, waarbij het 
innovatiedepartement projecten naar het businessdepartement duwt, werkt binnen deze nieuwe 
context te traag. 

5.22.1.2. Doelstelling 

Dit project heeft als doel om een interne incubator voor innovatieve ideeën te creëren binnen Elia. Het 
zal een risicovrije omgeving bieden waar veelbelovende nieuwe innovatieve ideeën die de efficiëntie, 
kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid van de activiteiten van Elia verbeteren, snel omgezet zullen kunnen 
worden naar prototypes. 

5.22.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht20: 

De CREG heeft in haar ontwerpbeslissing Elia verzocht om het innovatief karakter van het 
project verder te verduidelijken. Elia verduidelijkte in haar antwoord tijdens de openbare 
raadpleging dat het innovatief karakter bestaat uit de ontwikkeling en toepassing van de Agile 
mentaliteit binnen haar bedrijfsprocessen en op haar werknemers. Deze aanpak zou nieuwe 
ideeën moeten genereren die zouden moeten leiden tot innovatieve werkwijzen. De CREG gaat 
er dus van uit dat dit project deel uitmaakt van de "Business"-afdeling.  

De CREG heeft in haar ontwerpbeslissing Elia verzocht om meetbare succescriteria op te stellen. 
De CREG begrijpt dat de efficiëntie van dit project moeilijk te meten is en verwelkomt dat Elia 
zich zal baseren op het aantal gegenereerde ideeën en het aantal toegepaste ideeën om het 
succes van het project te evalueren. Niettemin is de CREG van mening dat bij aanvang van elk 
project een verwacht resultaat aanwezig moet zijn. Concreet werd in dit project een bepaald 
budget vrijgemaakt om de uitwerking van een verwacht aantal ideeën te bepalen. De CREG 
stelt vast dat deze verwachting ontbreekt in de projectbeschrijving en in het antwoord van Elia 
tijdens de openbare raadpleging. Op basis van het verschil met het verwachte aantal en de 
kwaliteit/impact daarvan zouden aanbevelingen opgesteld kunnen worden voor de toekomst. 

De CREG verzoekt Elia om de baten te vertalen naar meetbare termen en een concrete impact 
voor de eindverbruiker. De CREG begrijpt dat de vertaling van de baten naar meetbare termen 
voor dit project moeilijk is. De CREG kan daarom de kwalitatief beschreven baten aanvaarden 
maar verwacht dat de baten op het einde van het project gekwantificeerd worden.  

 

20 Beslissing (B)658E/69 van 17 december 2020 
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De CREG blijft bij haar eerste indruk dat de kostprijs van de studie voor het design en de set-up 
van de incubator zeer hoog lijkt. De budgetten voor de consultants voor de follow-up van het 
eerste incubatorontwerp (meer dan [VERTROUWELIJK] euro) lijken ook onevenredig.  

Tot slot stelt de CREG vast dat het project wordt beschouwd als een activiteit uit de categorie 
Innovation en niet uit de categorie Business. Afgezien van de ondersteuning van de eerste 
studie (0,4 VTE) blijkt echter uit de uitleg van Elia dat de budgetten betrekking hebben op 
externe consultancyactiviteiten, een IT-profiel en 0,4 VTE voor algemene ondersteuning (Nest 
manager) in het kader van het eerste incubatorontwerp. De CREG stelt dan ook vast dat het 
project wordt ontwikkeld door de business, consultants en met de steun van het departement 
Innovation van Elia. De CREG legt ook de link met het project Consumer Centric dat terecht als 
een Business -project wordt beschouwd.  

Aldus valt het project volgens de CREG eerder onder de noemer business-project dan een zuiver 
innovation-project en moet het dan ook worden opgenomen in de categorie Business-
projecten. 

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en 
vraagt ze aan Elia om tevens gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen. Aangezien 
dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, de 
resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden met alle actoren, 
door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met als doel de principes 
van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat 
in de loop van dit project effectief overleg gepleegd moet worden met de relevante actoren om 
de kosten-efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten de relevante actoren ook 
de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en 
kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
marktspelers aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 
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5.22.3. BEOORDELING 

De update door Elia van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan voor dit project bestaat uit een 
verlenging van de looptijd van het project en een verhoging van het budget. De CREG beperkt zich 
aldus tot het herevalueren van alleen criterium 4 in het kader van haar beslissing voor het jaar 2022. 

5.22.3.1. Criterium 4 

De CREG merkt op dat de beschrijving van de werkpakketten ontbreekt in de update van het 
onderzoeks- en ontwikkelingsplan. De CREG begrijpt dat de eerste twee werkpakketten zijn voltooid 
en dat de incubator met succes is geïnstalleerd.  

De CREG verzoekt Elia om een gedetailleerde beschrijving te verschaffen voor het werkpakket 
“Testing” waarvan de duur is verlengd en waarvoor een budget wordt ingepland voor 2022 en 2023. 
De CREG verzoekt Elia tevens om informatie te verschaffen over de noodzaak om dit werkpakket te 
verlengen teneinde te begrijpen in hoeverre deze verlenging noodzakelijk is voor het welslagen van 
het project.  

5.22.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia gaf aan dat het werkpakket "Testing (2020)" eind 2020 was afgerond en dat alleen het werkpakket 
"Operations (2021+)" in aanmerking moet worden genomen voor de evaluatie van de stimulans voor 
het jaar 2022. Elia verduidelijkt dat dit werkpakket betrekking heeft op de werking van de incubator in 
zijn geheel via de interne middelen die verantwoordelijk zijn voor het financieel beheer, de werking en 
de strategische ontwikkeling van de incubator.  

5.22.5. STIMULANS 

Elia heeft geen informatie verstrekt over de noodzaak om de duur van het project te verlengen tot 

2022 en 2023, ondanks het verzoek van de CREG. Bovendien verklaart Elia dat de experimentele fase 

van de incubator nu voorbij is en dat de rest van het project uitsluitend gericht is op de werking ervan.  

De CREG is van oordeel dat het werkpakket "Exploitatie (2021+)" niet beantwoordt aan de criteria voor 

de toekenning van de incentive, aangezien de incubator met succes is opgericht en de experimentele 

fase is afgerond. 

Als besluit beslist de CREG het project niet te steunen in het kader van de innovatiestimulans.  
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5.23. Forecasting Development Platform 

5.23.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.23.1.1. Probleemstelling 

De energietransitie naar hernieuwbare en gedecentraliseerde energiebronnen brengt een intrinsieke 
verhoging van de onzekerheid van de productie en van de vraag met zich mee. 

Om de operaties van het systeem te kunnen optimaliseren zijn betrouwbare prognoses van de 
productie en de vraag noodzakelijk. Talrijke professionele gebruikers hebben gelijkaardige prognoses 
nodig voor hun werk. Voorbeelden zijn de prognose van verliezen op het net, onevenwichtige prijzen, 
de productie van hernieuwbare energie, de belasting van het net enz. 

Momenteel zijn evenwel een beperkt aantal omgevingen beschikbaar voor de samenwerking tussen 
meerdere partijen, en zelfs tussen meerdere teams binnen Elia. Dat is te wijten aan problemen zoals 
versnipperde gegevens, een gebrek aan beheer van de versies van de datasets en geïsoleerde 
omgevingen voor ontwikkeling tussen verschillende teams (in dezelfde onderneming) en verschillende 
actoren van het energiesysteem (in verschillende ondernemingen).  

5.23.1.2. Doelstelling 

Dit project beoogt het oplossen van het probleem van het gebrek aan samenwerking bij de uitwerking 
van de prognoses, en dit door het verschaffen van de code, de data en het delen van gevormde 
modellen voor de ontwikkelaars van prognoses.  

De doelstelling van het platform voor ontwikkeling van prognoses is het delen van de data en een 
ecosysteem voor ontwikkeling met het oog op het bevorderen van samenwerking op het vlak van 
geavanceerde analyse, AI en prognoses tussen interne en externe experts teneinde de prognose-
uitdagingen in de toekomst aan te gaan.  

5.23.2. BEOORDELING 

5.23.2.1. Criterium 1 

De CREG begrijpt dat er minstens één netwerkoperator bestaat, National Grid, die een platform voor 
energieprognoses heeft ingevoerd voor het delen van historische data en prognosedata. Dit platform 
neemt evenwel niet de collaboratieve ontwikkeling van prognoses op.  

De CREG begrijpt dat er nog geen speciaal open source ontwikkelingsplatform bestaat dat gericht is op 
energie en dat samenwerking mogelijk maakt.  

De CREG beschouwt dit project dus als vernieuwend. 

5.23.2.2. Criterium 2 

Elia heeft 3 onzekerheden geïdentificeerd die de haalbaarheid of het belang van het resultaat en de 
uiteindelijke doelstelling van het project negatief zouden kunnen beïnvloeden. 
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De CREG is van mening dat de onzekerheden rond het resultaat van het project of zijn belang van 
externe oorsprong moeten zijn en buiten de controle van Elia moeten vallen. Met betrekking tot de 
risico's die niet buiten de controle van Elia vallen, zou het project maatregelen moeten voorzien die de 
risico's matigen.  

Na het risico te hebben geïdentificeerd dat de tool niet voldoende beantwoordt aan de behoeften van 
de gemeenschap van experts inzake prognoses, is de CREG van mening dat dit risico niet buiten de 
controle van Elia valt. Bijgevolg verzoekt de CREG Elia te verduidelijken hoe dit risico zal worden 
gematigd in het kader van het project. 

Wat het geïdentificeerde risico betreft dat de actoren van de industrie zouden kunnen geïnteresseerd 
zijn, hoewel ze terughoudend zijn wat het delen van informatie betreft omwille van een hoog aantal 
deelnemers, is het voor de CREG niet helemaal duidelijk wat de impact van dit risico is op het welslagen 
van het project. Als de betrokkenheid van de industriële actoren een kritieke factor voor het welslagen 
is, vraagt de CREG aan Elia om uit te werken welke acties voor het beheer van de risico's zouden kunnen 
worden voorzien in het kader van het project. In het andere geval vraagt de CREG om te preciseren 
wat de impact zal zijn. De CREG verzoekt Elia tevens om te preciseren welk type industriële partners 
hier worden beoogd. Gaat het om verschaffers van data en gebruikers van prognoses (bijvoorbeeld, 
balance responsible parties) of om partijen die commerciële of andere prognoses ten dienste stellen?  

Met betrekking tot het geïdentificeerde risico betreffende de beperkte toegang tot de data 
(rechtstreeks), vraagt de CREG aan Elia om dit risico meer gedetailleerd te beschrijven. Het is voor de 
CREG niet duidelijk of Elia verwijst naar data waarvan Elia eigenaar is of waarover Elia beschikt, dan 
wel of Elia verwijst naar data van derden. In beide gevallen vraagt de CREG aan Elia of het risico een 
kritieke factor voor het welslagen van het project is en zo ja, om maatregelen vast te leggen voor het 
matigen van de risico's.  

5.23.2.3. Criterium 3 

Elia heeft 2 voordelen geïdentificeerd die zouden voortvloeien uit het welslagen van dit project. Deze 
worden op kwalitatieve wijze beschreven.  

Eerst en vooral zou het project rechtstreekse voordelen met zich moeten meebrengen voor Elia als 
TNB: nauwkeurigere prognoses en minder tijd nodig om prognoses uit te werken. 

Ten tweede zou het project voordelen bieden voor de eindverbruiker. Een rechtstreeks voordeel 
bijvoorbeeld van nauwkeurigere prognoses van de reserve van ondersteunende diensten die moeten 
worden geactiveerd, zou een verlaging zijn van de kostprijs van het onevenwicht die door de BRP's 
wordt betaald. Over het algemeen maken betere prognoses een efficiëntere werking van het systeem 
mogelijk met lagere bijhorende kosten en een betere integratie van hernieuwbare energieën. 
Uiteindelijk resulteert dit in een hogere veiligheid en een betere duurzaamheid voor de eindverbruiker 
alsook een beter betaalbare prijs. 

De CREG verzoekt Elia om enkele kwantitatieve indicatoren te ontwikkelen die het mogelijk zouden 
maken om de efficiëntie en de voordelen van het ontwikkelde platform te meten ten opzichte van de 
huidige situatie. Zou Elia bijvoorbeeld prestatie-indicatoren kunnen definiëren met betrekking tot de 
nauwkeurigheid van de prognoses, de tijd die nodig is voor het ontwikkelen van de prognoses en de 
mate waarin het platform wordt aanvaard door de gebruiker, met een aanduiding van de verhoopte 
resultaten? Die indicatoren zouden daarna tijdens het hele project kunnen worden gebruikt om het 
rendement op te volgen en om de terugkoppeling voor verbetering en besluitvorming te sluiten. 
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5.23.2.4. Criterium 4 

De werkpakketten worden goed beschreven. Er wordt een approximatief tijdschema verschaft voor de 
verschillende pakketten alsook deliverables. 

De CREG is van mening dat de aanpak in drie fasen met het ontwerp (WP 0, 2021), de gezamenlijke 
ontwikkeling MVP (WP 1, 2022) en de scaling en uitbreiding (WP 3, 2022) relevant is. 

De CREG stelt niettemin vast dat er geen activiteit of deliverable voorzien wordt met betrekking tot de 
modaliteiten voor het delen van de data en het beheer van intellectuele eigendom. De CREG is van 
mening dat het zelfs met een open source samenwerkingskader belangrijk is te beschikken over een 
duidelijk juridisch kader om de uitwisseling van data en de valorisering van intellectuele eigendom 
(background en foreground) te organiseren teneinde een geslaagde participatie te garanderen en 
gerichter te werken naar de gebruikers toe (andere TNB's/DNB's, universiteiten, industriële partijen...). 
De CREG vraagt aan Elia om een speciaal daarop gerichte deliverable te voorzien.  

De CREG erkent het belang van de voorziene interviews met de gebruikers van de interne en externe 
belanghebbenden en potentiële gebruikers van het platform in de ontwerpfase (WP 0). Het is echter 
niet duidelijk in welke mate er een terugkoppeling is voorzien met die partijen in de fase van 
gezamenlijke ontwikkeling MVP (WP 1). De CREG zou het relevant vinden om tevens een 
onderzoeksproces op te nemen in WP 1, dat wil zeggen vóór de fase van scaling en uitbreiding (WP 2). 
Zie eveneens de opmerking over de identificatie van de risico's die de aanvaarding van het ontwikkelde 
platform door de gebruiker vermeldt (criterium 2). Het implementeren van een duidelijk en stevig 
kader voor het delen van de data en het beheer van intellectuele eigendom zou eveneens moeten 
worden besproken met de belanghebbenden. De CREG verzoekt Elia dan ook om in de beschrijving van 
het project een deliverable op te nemen met betrekking tot de opmerkingen van de gebruikers en de 
belanghebbenden. 

De CREG merkt op dat er twee mogelijke gebruiksgevallen zijn geïdentificeerd voor WP 0 
(ontwerpfase), maar nog niet voor de andere werkpakketten. De CREG verzoekt Elia om een 
aanduiding te geven van de voorgeselecteerde gebruiksgevallen voor WP 1 (MVP) en van die voor WP 
2 ("scaling en uitbreiding"). Dat zou de zekerheid geven dat het project effectief de ambitie heeft om 
de uitdagingen aan te gaan die door Elia worden vermeld in het deel "Verwachte impact voor België". 

De CREG neemt nota van het voorziene tijdschema dat voorziet in de lancering en de voltooiing van de 
scaling en de uitbreiding (WP 2) vanaf 2022. De CREG is van mening dat dit tijdschema ambitieus is, 
wat een goede zaak is. Anderzijds zou dit tijdschema ook risico's kunnen inhouden, bijvoorbeeld dat 
de MVP niet volledig getest en robuust zou zijn voor de scaling en de uitbreiding. Verder zouden de 
ontwikkeling van het juridische kader voor de uitwisseling en het delen van data alsook de uitwisseling 
en valorisatie van intellectuele eigendom (zie supra) in de planning moeten worden opgenomen. De 
CREG verzoekt Elia te bevestigen dat de planning voldoende tijd laat om te testen en de commentaren 
van de gebruikers te ontvangen vóór de scaling.  

De CREG is van mening dat het voorziene budget als conform met het voorgestelde project kan worden 
beschouwd. 

5.23.3. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia heeft nadere bijzonderheden verstrekt over de gevolgen en de risicobeperkende maatregelen 
inzake het vastgestelde risico dat de spelers in de sector door het grote aantal deelnemers 
terughoudend zouden kunnen zijn om informatie te delen. In haar antwoord op de openbare 
raadpleging legt Elia uit dat het project zich in een eerste fase zal toespitsen op het gebruik en de 
valorisatie van overheidsgegevens van het Elia Open Data Platform. In deze eerste fase zullen de 
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belangrijkste gebruikers van het platform waarschijnlijk de netwerkbeheerders zijn, die minder 
terughoudend zullen zijn om hun gegevens te delen dan de leveranciers van prognosediensten of de 
adviesbureaus die energie-analyses uitvoeren.  

Elia verklaarde ook dat de beperkte toegang tot livegegevens geen risico vormt voor het platform en 
de marktacceptatie ervan, aangezien het prognoseplatform zich toespitst op de eerste fasen van de 
ontwikkeling van voorspellende modellen die kunnen worden uitgevoerd met behulp van statische 
historische datasets.  

Elia heeft een lijst van indicatoren verstrekt die de doeltreffendheid en de voordelen van het 
ontwikkelde platform meten in vergelijking met de huidige situatie. Bovendien heeft Elia voor elk van 
deze indicatoren de verwachte kwantitatieve resultaten meegedeeld. De CREG is van oordeel dat deze 
informatie uitstekend is. 

Elia heeft informatie verstrekt over de kwestie van het beheer van de intellectuele eigendom, namelijk 
dat Elia een IP-strategie zal ontwikkelen met de steun van het Open Source Project Office dat onlangs 
door Elia is opgericht. Deze IP-strategie zal aan het einde van het eerste werkpakket (WP1) aan de 
CREG worden overgemaakt. 

Elia bevestigde een evaluatieproces op te nemen tussen de werkpakketten WP1 (ontwikkeling van het 
Minimal Viable Product) en WP2 (opschalings- en uitbreidingsfase).  

Wat de use cases betreft, preciseert Elia dat twee use cases zijn geselecteerd voor WP1, namelijk 
verticale belastingvoorspelling en voorspelling van hernieuwbare energiebronnen, en dat de use cases 
voor WP2 in een later stadium zullen worden gedefinieerd.  

Tot slot bevestigt Elia dat op basis van de ervaringen met de digitale incubator "The Nest" van de Elia 
Group, de voorgestelde timing en planning van het project als realistisch worden beschouwd.  

Elia heeft geen aanvullende informatie over de begrotingen verstrekt en heeft evenmin inconsistenties 
in de kostentabellen van het plan gecorrigeerd. 

5.23.4. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

De CREG is van oordeel dat criterium 2 kan worden aanvaard op basis van de bijkomende informatie 
die Elia heeft verstrekt tijdens de openbare raadpleging. Wat de voorgestelde risicobeperkende 
maatregelen betreft, is de CREG van mening dat de voorgestelde initiële focus op de netbeheerders 
als belangrijkste deelnemers van het platform als gepast kan worden beschouwd, maar zij nodigt Elia 
uit om de technisch-juridische voorwaarden te ontwikkelen opdat dit platform ook een facilitator zou 
zijn voor andere marktspelers die actief zijn in de analyse en voorspelling van data. Bovendien heeft 
de CREG begrepen dat de samenwerking met academische partners via dit platform ook een 
doelstelling is en moedigt zij Elia aan om ervoor te zorgen dat deze doelstelling wordt bereikt.  

De CREG is van mening dat criterium 3 overtuigend aangetoond werd op basis van de bijkomende 
informatie die Elia heeft verstrekt over meetbare en realistische indicatoren die het mogelijk zullen 
maken om het succes van dit project te evalueren. 

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden aanvaard op basis van de informatie die Elia heeft 
verstrekt tijdens de openbare raadpleging.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  
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Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  
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5.24. Hyperspectral Camera 

5.24.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Dit project is een nieuw ingediend project in het kader van de stimulans.  

5.24.1.1. Probleemstelling 

De oudste metalen pylonen die op het net van Elia aanwezig zijn, dateren van 1923 en worden vandaag 
nog altijd gebruikt. De meeste daarvan komen aan het einde van hun levensduur. Het is aldus voor Elia 
belangrijk om een efficiënte en aangepaste inspectiemethode te ontwikkelen om op een correcte 
manier hun resterende levensduur te beoordelen alsook de behoeften inzake herstellingen.  

De huidige inspectiemethode (die erin bestaat om op de pylonen te klimmen) is zeer efficiënt om de 
toestand van de pylonen te beoordelen. Zij vergt evenwel veel middelen, vormt een risico voor de 
personen die erop klimmen en de vereiste dienstonderbreking voor het inspecteren van de pylonen is 
zeer moeilijk te verkrijgen.  

5.24.1.2. Doelstelling 

De doelstelling van het project is om de mogelijkheid te verkennen om een hyperspectrale camera te 
gebruiken om beter de beschadigingen te detecteren in termen van corrosie op de metalen pylonen, 
om deze beschadigingen te klasseren in functie van de ernst daarvan en zo nieuwe manieren te 
identificeren voor een beter onderhoud van de pylonen.  

5.24.2. BEOORDELING 

5.24.2.1. Criterium 1 

De CREG begrijpt dat geen enkele TNB in Europa de technologie van de hyperspectrale camera's 
gebruikt voor het inspecteren van de elektriciteitsmasten. Bovendien heeft Elia geen weet van 
projecten of studies ter verkenning van het gewenste gebruik in het kader van dit project.  

De CREG beschouwt dit project dus als vernieuwend.  

5.24.2.2. Criterium 2 

Elia heeft 3 onzekerheden geïdentificeerd die de haalbaarheid of het belang van het resultaat en de 
uiteindelijke doelstelling van het project negatief zouden kunnen beïnvloeden. 

De CREG is van mening dat de onzekerheden rond het resultaat van het project of zijn belang van 
externe oorsprong moeten zijn en buiten de controle van Elia moeten vallen. Aldus is de CREG van 
mening dat de onzekerheden in verband met de maturiteit van de technologie en de specifieke 
toepassing daarvan in de industrie relevant zijn.  

De CREG is tevens van mening dat de onzekerheid met betrekking tot het vermogen van de 
hyperspectrale camera om kwalitatieve beelden te verschaffen die met de hulp van artificiële 
intelligentie de corrosie onder de verf van de metalen pylonen nauwkeurig zullen kunnen identificeren, 
relevant is. De CREG verzoekt Elia evenwel om meetbare en realistische indicatoren te ontwikkelen 
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waarmee het welslagen van dit project zal kunnen worden beoordeeld wat de kwaliteit en de 
exploitatie van de gegevens/beelden betreft die dankzij het gebruik van de camera zijn verzameld.  

5.24.2.3. Criterium 3 

Elia heeft 4 voordelen geïdentificeerd die zouden voortvloeien uit het welslagen van dit project. 

De CREG begrijpt dat het gebruik van een hyperspectrale camera gemonteerd op een drone het 
mogelijk zal maken om de kwaliteit en de efficiëntie van de inspectie van de pylonen te verbeteren, 
met name in termen van flexibiliteit en frequentie van de inspecties. De CREG verzoekt Elia om die 
voordelen te kwantificeren en om succesindicatoren te ontwikkelen die het mogelijk zullen maken om 
het welslagen van het project te beoordelen, met name wat het aantal vermeden invasieve inspecties 
betreft, de kwaliteit van de gegevens/beelden die door de camera zijn verzameld en de exploitatie 
daarvan (bijvoorbeeld: Voor hoeveel vermeden invasieve inspecties wordt het project beschouwd als 
zijnde een succes? Wat is de verwachte kwaliteit van de gegevens/beelden?).  

De CREG begrijpt dat het gebruik van een hyperspectrale camera gemonteerd op een drone de huidige 
methode die erin bestaat op de pylonen te klimmen (geheel of gedeeltelijk) zal kunnen vervangen. Dit 
zou aldus een grotere veiligheid garanderen voor het personeel van Elia dat de pylonen niet meer (of 
toch minder) zal moeten beklimmen om ze te inspecteren. De CREG is van mening dat een grotere 
veiligheid voor de werknemers van Elia een bijkomend voordeel biedt voor de eindverbruiker.  

De CREG begrijpt eveneens dat de ontwikkeling van deze niet-invasieve methode het zal mogelijk 
maken om de voorziene onbeschikbaarheid van de lijn tijdens de inspectie van de pylonen te 
vermijden. De CREG verzoekt Elia om de voordelen te kwantificeren die gekoppeld zijn aan de 
vermindering van de voorziene onbeschikbaarheden.  

De CREG is van mening dat de voordelen gekoppeld aan de vermindering van de kosten een 
toegevoegde waarde creëren voor de eindverbruiker. De CREG verzoekt evenwel Elia om de verwachte 
voordelen in termen van vermindering van de kosten nauwkeuriger te kwantificeren, met name in het 
geval dat de inspectie via het gebruik van de camera slechts gedeeltelijk de invasieve inspecties zal 
vervangen.  

5.24.2.4. Criterium 4 

De werkpakketten worden zeer beknopt beschreven. Er wordt een approximatief tijdschema verschaft 
voor de verschillende werkpakketten. De CREG merkt op dat de totale duur van het project wordt 
geraamd op 13 maanden terwijl er een budgetraming wordt voorzien over 3 jaar. De CREG verzoekt 
Elia om met betrekking tot dit punt uitleg te verschaffen. 

De CREG begrijpt dat het eerste werkpakket is gerealiseerd in 2021 en dat de beslissing om het project 
op het terrein uit te voeren genomen is. Derhalve zullen enkel de budgetten voor de werkpakketten 2 
en 3 in voorkomend geval in aanmerking worden genomen voor de stimulans.  

De CREG vraagt dat de voorziene budgetten voor 2022 en 2023 worden aangetoond door middel van 
de beschrijving van de taken van de externe partners en contracten.  

De CREG merkt eveneens op dat het budget inzake interne middelen wordt geraamd op nul voor de 
drie jaar. De CREG verzoekt Elia om met betrekking tot dit punt uitleg te verschaffen. 
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5.24.3. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia verstrekte aanvullende informatie over de doelstellingen van het POC in 2021 en de voordelen en 
criteria voor succes. Elia heeft ook het tijdschema en de inhoud van de verschillende werkpakketten 
nader toegelicht.  

Het doel van het POC is de kwaliteit en bruikbaarheid vast te stellen van gegevens/beelden die met 
een hyperspectrale camera in een gecontroleerde omgeving zijn verzameld. Voor dit POC zijn twee 
succescriteria vastgesteld: een kwalitatieve analyse van de resolutie, de snelheid van de foto-opname 
en de foto-opnameafstand van de hyperspectrale camera, en een kwantitatieve vergelijking met de 
klassieke gemonteerde inspectieprocedure (de resultaten van de schadeclassificatie met de camera 
moeten vergelijkbaar zijn met de resultaten van de klassieke procedure). Het POC wordt uitgevoerd 
met twee partners wier resultaten zullen worden geanalyseerd en vergeleken. De CREG heeft 
begrepen dat het POC in december 2022 zal worden afgerond. 

Elia stelt dat het project als geslaagd zal worden beschouwd zolang het een toegevoegde waarde biedt 
ten opzichte van een bestaande inspectie (gemonteerde inspectie, inspectie met VLOS-drones en AI 
en inspectie met BVLOS-drones en AI).  

Elia verklaart ook dat de voordelen van stroomonderbrekingen moeilijk te kwantificeren zijn omdat 
Elia haar prioriteit legt bij de vermindering van ENI of ENS (energy not supplied). Het niet beschikbaar 
zijn voor inspecties leidt echter niet rechtstreeks tot ENI of ENS volgens het 'N-1'-beginsel.  

5.24.4. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

De CREG is van mening dat de criteria 2 en 4 kunnen worden aanvaard na toevoeging van succescriteria 
en bijkomende informatie over de inhoud van de werkpakketten en het budget tijdens de openbare 
raadpleging.  

De CREG is van mening dat criterium 3 niet kan worden aanvaard wegens het gebrek aan kwantificering 
van de voordelen of aan een verantwoording waarom de gevraagde informatie niet kan worden 
verstrekt (Elia heeft enkel een verantwoording gegeven waarom de voordelen inzake de 
onbeschikbaarheid moeilijk te kwantificeren zijn, maar niet voor de andere voordelen). De CREG is van 
mening dat dit gebrek aan kwantificering niet van dien aard is dat het een afwijzing van het project 
rechtvaardigt. De CREG nodigt Elia niettemin uit om deze informatie te verstrekken in de volgende 
versie van haar R&D-plan. Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de 
innovatiestimulans en vraagt ze aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  
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De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven.  

5.25. Smart Wires 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG weerhouden werd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.25.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.25.1.1. Probleemstelling 

Momenteel controleert Elia de energiestromen door haar luchtlijnen via faseverschuivende 
transformatoren (phase shifting transformers). Deze technologie wordt toegepast in 
hoogspanningslijnen van 380 kV. Er is momenteel geen technologie geïnstalleerd om energiestromen 
door luchtlijnen met lagere spanningen te controleren. 

5.25.1.2. Doelstelling 

Het doel van dit project is om de technologie "SmartValve" via een PoC te testen op het fijnmazig 
netwerk van 70 kV-luchtlijnen met overbelastingsbeperkingen, en meer bepaald op de Cierreux-
Houffalize lijn. SmartValve is ontwikkeld door de vennootschap "Smart Wires" en laat toe om de 
impedantie van lijnen dynamisch aan te passen. Deze technologie laat toe om energiestromen door 
luchtlijnen te controleren. 

5.25.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht21: 

De CREG is van mening dat de criteria 1 en 4 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van mening dat criterium 2 aanvaard kan worden mits toevoeging dat het bepalen 
van de succescriteria deel uitmaakt van de resultaten van dit onderzoeksproject.  

De CREG is van mening dat criterium 3 aanvaard kan worden mits toevoeging van de 
inschatting van de baten. Als besluit beslist de CREG het project binnen de bovenvermelde 
limieten te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze aan Elia om tevens 
gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

De CREG is van mening dat het project deel uitmaakt van de categorie Business in het kader 
van de stimulans. 

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project effectief overleg gepleegd moet worden met de 
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relevante actoren om de kosten-efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten de 
relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als 
doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
de marktspelers aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.25.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uit een verlenging van het project in 2022 
en 2023. De CREG betreurt evenwel dat Elia geen informatie heeft verschaft over de noodzaak om het 
project te verlengen en over de tot op heden uitgevoerde werken. De CREG verzoekt Elia om deze 
informatie te verschaffen tijdens de openbare raadpleging.  

De CREG beperkt zich tot het herevalueren van alleen criterium 4 in het kader van haar beslissing voor 
het jaar 2022.  

5.25.3.1. Criterium 4 

De CREG merkt op dat Elia budgetten heeft toegevoegd voor 2022 en 2023 maar geen lijst met 
deliverables na 2021 heeft verschaft. De CREG verzoekt Elia om informatie te verschaffen over de 
voortgang van het project en over de budgetten voor 2022 en 2023 in het kader van de openbare 
raadpleging.  

5.25.4. OPENBARE RAADPLEGING  

Elia heeft een stand van zaken gegeven van de in 2021 uitgevoerde werkzaamheden 
(haalbaarheidsstudies en samenstelling van het vergunningsdossier) en heeft toegelicht waarom Elia 
besloten heeft de looptijd van het project te verlengen.  

Uit de haalbaarheidsstudies is gebleken dat de timing van dit project onverenigbaar is met die van het 
East Loop-programma om redenen van continuïteit van de voorziening in het gebied. Daarom werd 
besloten het project uit te stellen tot 2023. Bovendien zullen in 2022 werkzaamheden worden 
uitgevoerd om kabels te verleggen ter hoogte van de toekomstige funderingsplaat van de 'Smart 
Wires'-pakketten, wat aanvankelijk niet was gepland. 
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5.25.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat de criteria 1, 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden aanvaard op basis van de informatie die Elia heeft 
verstrekt tijdens de openbare raadpleging. 

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven.  
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5.26. Universal Cable Joint 

Dit project is een update van een project dat vorig jaar door de CREG weerhouden werd in het kader 
van de innovatiestimulans.  

5.26.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

5.26.1.1. Probleemstelling 

Momenteel wordt geen kwalificatie uitgevoerd op de ondergrondse kabels binnen het Belgische 
netwerk, afkomstig van verschillende leveranciers, wegens verschillen in materiaal en ontwerp. Ook 
de scharnieren tussen de verschillende kabelsystemen van verschillende leveranciers moeten 
gekwalificeerd worden. 

5.26.1.2. Doelstelling 

De kwalificaties hebben enerzijds als doel om de kabelsystemen van verschillende leveranciers te 
vergelijken en anderzijds om een universeel scharnier te ontwikkelen dat de verschillende 
kabelsystemen van verschillende leveranciers met elkaar kan verbinden. 

5.26.2. ANTECEDENTEN 

Aangaande de innovatiestimulans had de CREG in haar beslissing van december 2020 volgend advies 
uitgebracht22: 

De CREG is van mening dat de criteria 1 en 2 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van mening dat criterium 3 aanvaard kan worden mits toevoeging van een napkin 
berekening ter inschatting van de baten.  

Hoewel de door Elia tijdens de openbare raadpleging verstrekte aanvullende informatie over 
de externe kosten zeer beperkt is, is de CREG van mening dat aan het 4e criterium is voldaan.  

Als besluit beslist de CREG het project binnen de bovenvermelde limieten te steunen in het kader 
van de innovatiestimulans en vraagt ze aan Elia om tevens gevolg te geven aan de 
onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de 
vooruitgang, de resultaten, de verworven kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde 
waarde van het project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moeten worden 
met alle actoren, door het publiceren van rapporten en het organiseren van workshops, met 
als doel de principes van gelijk speelveld en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de 
CREG van mening dat in de loop van dit project effectief overleg gepleegd moet worden met de 
relevante actoren om de kosten-efficiëntie van de resultaten te garanderen. Tot slot moeten de 
relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan het project met als 
doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te verbeteren.  

De CREG vraagt ook aan Elia om alle actoren tijdig op de hoogte te brengen van het 
valorisatieplan, zij het als vervolgproject of als implementatieproject. Het voorleggen van de 
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resultaten ter collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel uit van 
dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat ze de nodige inspanningen 
geleverd heeft om aan de voorgaande principes te voldoen, zeker indien dit project zou leiden 
tot een implementatie van technische specificaties, marktregels, processen of diensten waar 
de marktspelers aan zouden moeten voldoen of waarvan ze gebruik zouden kunnen maken. 

5.26.3. BEOORDELING 

De update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan bestaat uit een update van het tijdschema en de 
begrotingstabellen voor de verschillende werkpakketten. De CREG beperkt zich aldus tot het 
herevalueren van alleen criterium 4 in het kader van haar beslissing voor 2022.  

De CREG betreurt dat Elia geen informatie heeft verschaft over de tot op heden uitgevoerde werken 
in het kader van de verschillende werkpakketten. De CREG verzoekt Elia om deze informatie te 
verschaffen tijdens de openbare raadpleging.  

5.26.3.1. Criterium 4 

De CREG merkt op dat de werkpakketten 1 en 2 gewijzigd zijn ten gevolge van de beslissing om een 
Europese aanbestedingsprocedure te lanceren voor een raamakkoord met betrekking tot het 
produceren, testen, leveren en installeren van universele scharnieren tussen de verschillende 
kabelsystemen. De CREG begrijpt dat dit een invloed heeft op het tijdschema van het project dat wordt 
verlengd in 2022 en 2023.  

De CREG stelt vast dat het budget dat was voorzien voor 2021 gelijkmatig overgedragen is naar 2022 
en 2023. Deze overdracht toont aan dat Elia haar eigen planning zoals beschreven in het plan niet als 
realistisch beschouwt. 

De CREG verzoekt Elia om informatie te verschaffen over de weerhouden kandidaat en de taken die 
aan hem worden toegewezen in het kader van de aanbesteding tijdens de openbare raadpleging, als 
die informatie al beschikbaar is.  

5.26.4. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia verklaarde dat de Europese aanbesteding nog loopt en dat de definitieve keuze van een kandidaat 
nog niet is gemaakt. Drie leveranciers hebben op de aanbesteding van Elia gereageerd, waarvan er 
twee een concreet voorstel hebben gedaan. In dit stadium van de procedure blijft er slechts één 
leverancier over, maar de prijs van zijn offerte is zeer hoog en ver boven de verwachtingen van Elia. 
Elia evalueert momenteel intern hoe het verder moet. Het definitieve besluit kan pas in het voorjaar 
van 2022 worden genomen. De CREG gaat er dus van uit dat het project tot dan niet zal kunnen worden 
uitgevoerd.  

Elia heeft ook de verschillende stappen aangegeven die zullen moeten worden ondernomen indien de 
overblijvende kandidaat wordt geselecteerd.  
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5.26.5. STIMULANS 

De CREG is van mening dat de criteria 1, 2 en 3 voldoende overtuigend aangetoond werden.  

De CREG is van oordeel dat criterium 4 kan worden gevalideerd op basis van de informatie die Elia 
tijdens de openbare raadpleging heeft verstrekt. De CREG stelt zich echter vragen bij de onzekerheden 
rond het project, en in het bijzonder over de voortzetting en het welslagen van het project, gezien de 
moeilijkheden die Elia heeft ondervonden bij de keuze van een leverancier. Met het oog op 
transparantie had de CREG graag bijkomende informatie ontvangen over de oplossingen die Elia 
overweegt in het scenario waarin Elia beslist om de overblijvende kandidaat niet te selecteren, alsook 
een indicatie van de impact van de beslissing die in het voorjaar van 2022 wordt genomen op de 
planning van het project.  

Concluderend blijft de CREG het project steunen ondanks de onzekerheden over de selectie van de 
leverancier als projectpartner en vraagt zij aan Elia om de onderstaande verzoeken in te willigen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  

De CREG verwacht dat Elia op overtuigende wijze kan aantonen dat het de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de bovenvermelde principes na te leven. 
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5.27. Trilate 

Dit project is een nieuw ingediend project in het kader van de stimulans.  

5.27.1.1. Probleemstelling 

In België is de vraag naar energie zeer hoog, in het bijzonder in de industriële clusters met een hoge 
energie-intensiteit, terwijl het potentieel aan hernieuwbare energie beperkt is. Het is nodig om de 
vereisten van het energiesysteem te bestuderen met betrekking tot de dragers van hernieuwbare 
energie, zoals elektriciteit en gasvormige moleculen, en die te beoordelen, met inbegrip van de 
vereiste energie-infrastructuur.  

5.27.1.2. Doelstelling 

De TRILATE-project staat voor: 'Trilateral research for optimal investments in adequate cross-border 
infrastructure'.  

Het project Trilate heeft twee doelstellingen. De eerste doelstelling is om ter hoogte van de 
gewestelijke industriële clusters de optimale technologieën en de behoeften van de energiesystemen 
voor een veilige, rendabele en duurzame transitie te identificeren. De tweede doelstelling is om de 
noodzakelijke bijhorende investeringen in de energietransmissie-infrastructuur te identificeren om 
een rendabele en betrouwbare transitie naar een industrie met een sterke klimaatneutrale energie-
intensiteit te bewerkstelligen.  

Terwijl op pan-Europees niveau Entso-E en Entso-G gezamenlijke enquêtes verrichten over de 
interconnectie tussen de gas- en elektriciteitsscenario's en de infrastructuurprojecten, concentreert 
het project TRILATE zich op het Belgische Systeem en op de Belgische, Nederlandse en Duitse 
industriële clusters (vandaar het 'trilaterale' aspect).  

5.27.2. BEOORDELING 

5.27.2.1. Criterium 1 

De CREG begrijpt dat het de eerste keer zal zijn dat een gezamenlijk onderzoek over de integratie van 
de gas- en elektriciteitsscenario's en de infrastructuurprojecten zal worden uitgevoerd met betrekking 
tot België, met de focus op de industriële clusters. De CREG beschouwt het project in zijn geheel dus 
als vernieuwend. 

Het vernieuwend karakter van de taken die Elia zal uitvoeren in het kader van het project is nochtans 
niet duidelijk. De CREG vraagt aan Elia om dat expliciet te verduidelijken. 

5.27.2.2. Criterium 2 

Elia identificeert als intrinsieke onzekerheid van het project het vermogen van de multi-levels modellen 
om de optimale technologieën en de behoeften van de energiesystemen voor een veilige, rendabele 
en duurzame transitie te identificeren. De CREG begrijpt dat dit een onzekerheid op projectniveau is.  

Daarnaast identificeert Elia als risico het feit dat de pan-Europese evaluatie van de vereisten van het 
energiesysteem niet of niet volledig de nationale bijzonderheden en de lokale verplichtingen en 
behoeften begrijpt. Er wordt uitgelegd hoe het project dit risico wil matigen. Ten eerste voorziet het 



 

Niet-vertrouwelijke versie  112/121 

project in het verrichten van een weerstandstest om zonder spijt robuuste investeringsstrategieën te 
definiëren. De CREG is van mening dat het verrichten van die weerstandstest relevant is. Ten tweede 
zou het definiëren van een pan-Europese investeringsbehoefte verfijnd kunnen worden. De CREG 
vraagt zich af waarom die tweede maatregel om het risico te verlichten wordt aangeduid als facultatief. 
Verder vindt de CREG dit tweede aspect niet terug in de beschrijving van het werkpakket. De CREG 
vraagt aan Elia om te preciseren of de lessen die uit dit Belgisch onderzoeksproject worden getrokken 
zullen worden geïntegreerd in de pan-Europese evaluatie van de investeringsbehoeften in het kader 
van dit onderzoeksproject.  

5.27.2.3. Criterium 3 

De verwachte impact voor België is het verstrekken van een specifieke evaluatie van de vereisten van 
het energiesysteem met betrekking tot de hernieuwbare energiedragers op nationaal niveau, met 
inbegrip van een evaluatie van de vereiste energie-infrastructuur. 

De CREG merkt echter op dat het formaat van die specifieke evaluatie niet duidelijk is in de 
beschrijving. De CREG vraagt aan Elia om te preciseren wat het tastbare resultaat zal zijn van de studie 
en welke kwantitatieve indicatoren zullen worden beoordeeld.  

5.27.2.4. Criterium 4 

De werkpakketten worden kort beschreven met indicatieve timing en budgetten waarover de CREG 
geen opmerkingen heeft.  

5.27.3. OPENBARE RAADPLEGING 

Wat criterium 2 betreft, heeft Elia aanvullende informatie verstrekt over het innoverende karakter van 
de door Elia in het TRILATE-kader verrichte werkzaamheden. De innovatie betreft het gebruik en de 
aanpassing van zonale modelleringstechnieken voor de tijdshorizon 2050 en met de nadruk op de 
specifieke Belgische kenmerken en het detailleringsniveau.  

Wat criterium 2 betreft, heeft Elia ook aanvullende informatie verstrekt over de integratie van de 
projectresultaten in het pan-Europese proces voor de beoordeling van de investeringsbehoeften 
(TYNDP). Elia verduidelijkt dat de werkzaamheden in het kader van het TRILATE-project eerder een 
aanvulling vormen op de werkzaamheden van het TYNDP en dat Elia in dit stadium niet van plan is de 
resultaten te integreren in het huidige proces (TYNDP 2022). Niettemin verduidelijkt Elia dat indien het 
TRILATE-project aspecten of methodologieën oplevert die relevant zijn voor het Europese TYNDP-
proces, Elia deze aan ENTSO-E zal voorstellen als mogelijke toekomstige verbeteringen. Elia 
verduidelijkte dat TRILATE in elk geval relevante input zal leveren voor de nationale besprekingen.  

Wat criterium 3 betreft, herhaalt Elia dat het de kosten-batenanalysemethode van ENTSO-E zal volgen 
(TYNDP KBA) met als belangrijkste kwantitatieve indicatoren Social Economic Welfare en CO2-reductie.  

Elia heeft geen aanvullende informatie verstrekt over de vorm van de projectresultaten. Elia had in zijn 
innovatieplan immers uiteengezet dat de deliverables en milestones bij de aanvang van het project 
samen met het consortium zullen worden ontwikkeld. De aftrap van het project vond plaats in oktober 
2021. 

Elia heeft geen aanvullende informatie verstrekt over de details van de berekening van de begroting. 
Elia had in haar innovatieplan immers verduidelijkt dat het budget was opgesteld in de veronderstelling 
dat de werkzaamheden door interne middelen van Elia zouden worden uitgevoerd. De begroting bevat 
dus geen kosten inzake uitbesteding aan consultants of externe kosten.  
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5.27.4. STIMULANS 

De CREG is van mening dat de criteria 1, 2, 3 en 4 voldoende overtuigend aangetoond werden. De 
bijkomende informatie die Elia tijdens de openbare raadpleging heeft verstrekt, heeft het mogelijk 
gemaakt het innoverende karakter van de door Elia in het kader van het project uitgevoerde 
werkzaamheden en het verband met het Europese TYNDP-proces beter te verduidelijken. De CREG 
vraagt dat de openbare deliverables duidelijk de innovaties toelichten en aantonen die op het niveau 
van de zonale modellering werden doorgevoerd, en dat ze een analyse van de geïdentificeerde 
verbeteringen bevatten, zoals een beoordeling van de relevantie van de integratie ervan in het pan-
Europese TYNDP-proces. Uiteraard verwacht de CREG dat de resultaten een duidelijke bijdrage zullen 
leveren tot de nationale besprekingen over de na te streven carbonisatiestrategieën.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  
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5.28. Offshore Grid Optimizer 

5.28.1. BEKNOPTE BESCHRIJVING 

Dit project is een nieuw ingediend project in het kader van de stimulans.  

5.28.1.1. Probleemstelling 

De integratie van de offshore windenergie op land zal innoverende en efficiënte processen vergen. 
Vooral in het geval van hybride HVDC-interconnecties. De nog onbeantwoorde kwesties zijn hoe het 
commercieel beschikbare vermogen op die hybride interconnecties kan worden berekend en hoe de 
veiligheid van het systeem en de controle van de spanning kan worden gegarandeerd.  

5.28.1.2. Doelstelling 

Het doel van het project is om een “master controller” te ontwikkelen om het beheer van hybride 
offshore-netwerken in verschillende netwerktopologieën te optimaliseren en de volgende taken uit te 
voeren: capaciteitsberekening, congestiebeheer en spanningsregeling. 

5.28.2. BEOORDELING 

5.28.2.1. Criterium 1 

De CREG begrijpt dat het filiaal van Elia, 50Hertz, de eerste TNB ter wereld is die een hybride 
interconnectie heeft geïnstalleerd ([VERTROUWELIJK]), geoptimaliseerd door een master controller, 
de "MIO", die in staat is om de hele vermogensstroom optimaal te controleren. Volgens Elia is deze 
master controller evenwel specifiek aangepast aan [VERTROUWELIJK] en is hij niet in staat om te 
worden toegepast op andere topologieën.  

Elia heeft dus de ambitie om de eerste modulaire master controller te ontwikkelen. Volgens Elia zou 
de modulariteit van deze master controller innoverend zijn qua ontwerp en zou hij het mogelijk maken 
dat het programma dienst doet als plug and play product dat kan worden gebruikt in verschillende 
topologieën. 

Momenteel beschikt Elia over geen enkele expertise op dit gebied. Elia zal de bijdragen van de 
betrokken experts en belanghebbenden dus moeten verzamelen en een beroep doen op Belgische 
onderzoeksinstellingen en offshore-ontwikkelaars. 

De CREG beschouwt dit project dus als vernieuwend.  

5.28.2.2. Criterium 2 

Elia heeft 4 onzekerheden geïdentificeerd die de haalbaarheid of het belang van het resultaat evenals 
de uiteindelijke doelstelling van het project ongunstig zouden kunnen beïnvloeden. 

- Het eerste geïdentificeerde risico is het modulaire karakter van de controller; 

- Het tweede geïdentificeerde risico is de prestatie van de controller, gezien het zeer 
variabele gedrag van offshore windenergie; 
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- Het derde geïdentificeerde risico is de beschikbaarheid van de gegevens in quasi real time 
om het optimaliseringsalgoritme te voeden;  

- Het vierde geïdentificeerde risico is de interoperabiliteit van de verschillende 
gegevensbronnen.  

De CREG begrijpt dat de eerste en de laatste onzekerheid intrinsiek gekoppeld zijn aan de door Elia 
gedefinieerde doelstelling om een modulaire master controller te ontwikkelen die kan dienen als plug-
in programma voor verschillende topologieën en dus mogelijks voor verschillende leveranciers van 
HVDC-apparatuur. 

Het is voor de CREG niet duidelijk of het tweede en derde risico effectief nog onzekerheden zijn, gelet 
op het feit dat er al een operationele master controller bestaat voor een hybride interconnectie (cfr. 
[VERTROUWELIJK]). De CREG vraagt aan Elia om verduidelijkingen te verschaffen met betrekking tot 
deze punten.  

5.28.2.3. Criterium 3 

Elia heeft 4 voordelen geïdentificeerd die zouden voortvloeien uit het welslagen van dit project. 

De CREG begrijpt dat dankzij de offshore netwerkoptimizer het optimale werkpunt altijd zal worden 
bereikt bij normale werking. Dat zal een maximale benutting van de offshore infrastructuur mogelijk 
maken met als resultaat een maximaal maatschappelijk welzijn en de integratie van de offshore 
windenergie in België. De CREG vraagt zich af wat het standaardalternatief is voor de exploitatie van 
een offshore netwerk zonder een dergelijke master optimizer, en welk bijkomend voordeel hij zou 
kunnen bieden in termen van optimalisering van het werkingspunt. De CREG verzoekt Elia om dit punt 
te verduidelijken en indien mogelijk om het te kwantificeren en om een lijst op te maken van de te 
verbeteren elementen. Daarnaast verzoekt de CREG Elia om figuur 12 verder te ontwikkelen en om te 
preciseren wat de verwachte specifieke resultaten zijn. Tot slot is niet duidelijk waarom bepaalde 
elementen van figuur 12 worden beschouwd als outputs en wat deze werkelijk betekenen. 

De CREG begrijpt dat de verbinding van een offshore windmolenpark via hybride interconnecties in 
plaats van radiale connecties, waardoor de behoefte aan activa vermindert, wordt beschouwd als een 
eerste rendementsanalyse van de optimizer. Op basis van deze formulering besluit de CREG dat de 
ontwikkeling van een main optimizer een voorafgaande voorwaarde is voor een hybride verbinding. 
De CREG verzoekt Elia om te preciseren of een hybride interconnectie niet realiseerbaar is zonder een 
dergelijke main controller en anderzijds of de optimizer eveneens een toegevoegde waarde kan bieden 
in geval van een radiale HVDC-verbinding.  

De CREG begrijpt dat de constructie en exploitatie van de main optimizer intern de vergrendeling van 
de externe leveranciers verhinderen. De CREG is van mening dat dit een zeer belangrijk voordeel is 
voor de maatschappij. Indien deze doelstelling kon worden gerealiseerd in het kader van het 
voorgestelde project, zou de CREG dit als een fundamentele vooruitgang beschouwen.  

De CREG begrijpt dat de main optimizer tevens toelaat om een maximale uitwisseling van reactief 
vermogen te benutten die de congestie zal doen verminderen. De CREG verzoekt Elia om het voordeel 
van maximalisering van de uitwisseling van reactief vermogen met betrekking tot de vermindering van 
de congestie te verduidelijken en te kwantificeren. Verder verzoekt de CREG Elia om te preciseren of 
dit iets is wat enkel kan worden gerealiseerd in de context van hybride HVDC-interconnecties, of in de 
context van radiale HVDC- en/of AC-verbindingen.  

De CREG is van mening dat de voordelen gekoppeld aan de ontwikkeling van de master controller een 
toegevoegde waarde creëren voor de eindverbruiker. De CREG verzoekt Elia evenwel om de verwachte 
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voordelen inzake vermindering van de kosten nauwkeuriger te kwantificeren en om toelichting te 
verschaffen bij de gestelde vragen.  

5.28.2.4. Criterium 4 

De werkpakketten worden beknopt beschreven. Er wordt een approximatief tijdschema verschaft voor 
de verschillende werkpakketten. De CREG merkt op dat met betrekking tot verschillende punten de 
beschrijving nauwkeuriger zou kunnen.  

De beschrijving van het proces is niet voldoende duidelijk. Wie zijn bijvoorbeeld de deelnemers aan de 
workshops? Wie zal de software ontwikkelen en wie zal het prototype testen? De CREG verzoekt Elia 
om voor elk pakket te verduidelijken welke partij het leiderschap zal opnemen en hoe de verschillende 
partners daar zullen in bijdragen. 

Wat de beschrijving van de inhoud betreft, is niet duidelijk voor welke studies (topologieën) de 
software zal worden ontwikkeld en getest, wat de deliverables zijn en hoe het succes van het project 
zal worden beoordeeld. Kortom, het is niet duidelijk op welke basis de beslissing zal worden genomen 
met betrekking tot een eventuele voortzetting van het project. De CREG verzoekt Elia om te 
verduidelijken wat de deliverables zijn en om een evaluatiefase te integreren op basis van duidelijke 
criteria (zie ook de criteria 2 en 3). 

De CREG merkt op dat in het budget kosten worden voorzien voor interne en externe middelen. De 
CREG is van mening dat dit budget beter gerechtvaardigd zal worden als Elia de rol van elke partner in 
de verschillende pakketten kan aanduiden, zoals hierboven gevraagd.  

5.28.3. OPENBARE RAADPLEGING 

Elia verstrekte aanvullende informatie over de onzekerheden en risico's in verband met het project. 
Elk van de vier risico's die in het innovatieplan zijn geïdentificeerd, is volgens Elia van toepassing, 
aangezien de enige operationele master controller is ontworpen voor een specifieke omgeving met 
een volledig verschillende topologie en technische en marktvereisten. Het bestaande (en operationele) 
prototype biedt derhalve voor geen van de vier genoemde onzekerheden een oplossing.  

Elia verstrekte aanvullende informatie over het alternatief voor de voorgestelde oplossing. Elia 
verduidelijkt dat het alternatief voor een main optimizer een manuele optimalisatie van de spanning 
en de debieten door de dispatchers in het control center zou zijn. Elia stelt echter dat handmatige 
optimalisering in de praktijk niet langer haalbaar is door de toegenomen complexiteit van de 
activa/infrastructuur en de noodzaak om beslissingen dichter bij de reële tijd te nemen. In de praktijk 
is er dus een master optimizer nodig om een hybride verbinding te exploiteren.  

Elia heeft aanvullende informatie verstrekt over de verwachte voordelen. De voordelen worden op 
kwalitatieve wijze beoordeeld, namelijk de vermindering van de OPEX-kosten, de kosten van 
congestiebeheer en de werkuren van de dispatchers. Belangrijker is echter dat de main optimizer een 
hybride verbinding mogelijk maakt.  

Elia heeft geen verduidelijking gegeven over de vraag van de CREG of bestaande HVDC-verbindingen, 
radiale HVDC-verbindingen of AC-verbindingen ook voordeel kunnen halen uit een dergelijke main 
optimizer. Elia heeft ook geen verduidelijking gegeven over het aspect van de spannings- en reactief-
vermogensregeling.  

Elia verstrekte op beknopte wijze aanvullende informatie over de rol van de projectpartners, de 
deelnemers aan de workshops en de casestudy's voor de ontwikkeling en het testen van de optimizer.  



 

Niet-vertrouwelijke versie  117/121 

5.28.4. STIMULANS 

De CREG is van mening dat criterium 1 voldoende overtuigend aangetoond werd.  

De CREG is van oordeel dat criterium 2 overtuigend is aangetoond op basis van de bijkomende 
informatie die Elia tijdens de openbare raadpleging heeft verstrekt.  

De CREG is van mening dat de criteria 3 en 4 kunnen worden aanvaard op basis van de bijkomende 
informatie die Elia tijdens de openbare raadpleging heeft verstrekt, hoewel niet alle verduidelijkingen 
waarom de CREG had verzocht, werden bezorgd. De CREG acht het in het bijzonder aangewezen dat 
de potentiële voordelen van een main optimizer voor het beheer van de bestaande HVDC-activa bij de 
aanvang van het project worden geanalyseerd.  

In het algemeen is de CREG van mening dat het om een innoverend project gaat, dat gekenmerkt wordt 
door grote onzekerheden en risico's, met name wat de aspecten modulariteit en interoperabiliteit 
betreft, maar ook door aanzienlijke potentiële voordelen.  

Als besluit beslist de CREG het project te steunen in het kader van de innovatiestimulans en vraagt ze 
aan Elia om gevolg te geven aan de onderstaande opmerkingen.  

Aangezien dit project met tariefmiddelen gesteund wordt, is de CREG van mening dat de vooruitgang, 
de resultaten, de opgedane kennis en de uiteindelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van het 
project op transparante, volledige en effectieve wijze gedeeld moet worden met alle actoren, door 
publicatie van rapporten en organisatie van workshops, met als doel de principes van gelijk speelveld 
en non-discriminatie te garanderen. Daarnaast is de CREG van mening dat in de loop van dit project op 
doeltreffende wijze overleg moet worden gepleegd met de betrokken actoren om de efficiëntie van 
de resultaten te garanderen. Tot slot moeten relevante actoren ook de vrije mogelijkheid krijgen om 
bij te dragen aan het project met als doel de relevantie en kwaliteit van de resultaten maximaal te 
verbeteren.  

De CREG vraagt Elia ook om alle actoren tijdig te informeren over het valorisatieplan, of dit nu in de 
vorm van een vervolgproject of een implementatieproject is. Het voorleggen van de resultaten ter 
collegiale beoordeling in een wetenschappelijk vaktijdschrift maakt deel van dit valorisatieplan.  
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6. CONCLUSIE 

Elia heeft 28 projectvoorstellen ingediend in het kader van de stimulans ter bevordering van de 
innovatie voor het jaar 2022. 

De projecten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17 en 26 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. De projecten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23 tot en met 25, 27 en 28 zijn onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten in de zin van artikel 26 van de tariefmethodologie en komen in aanmerking 
voor een stimulans van 50% van de werkelijke kosten.  

Op basis van de beoordeling van het R&D-plan van Elia en de informatie die Elia tijdens de openbare 
raadpleging heeft verstrekt, heeft de CREG beslist om de projecten 14 en 15 te beschouwen als 
innovatieprojecten die in aanmerking komen voor een stimulans van 25% van de reële kosten. Van de 
28 ingediende projectvoorstellen steunt de CREG 26 projectvoorstellen in het kader van de 
innovatiestimulans voor het jaar 2022. Van deze 26 projecten worden er 6 slechts gedeeltelijk 
gesteund (projecten 6, 7, 9, 12, 19 en 21).  

Wat de 2 projecten betreft die geen steun ontvangen, is het eerste (project 18) een nieuw ingediend 
project in het kader van de stimulans waarvan de beschrijving niet geschikt of niet volledig genoeg is 
om steun te ontvangen. De CREG is echter overtuigd van de waarde van dit project en meent dat zij 
een stimulans zou krijgen indien de gevraagde elementen door Elia worden voorzien in een latere 
versie van haar R&D-plan. Voor het andere project dat geen steun krijgt (project 22), is de CREG niet 
overtuigd van de relevantie om het project te blijven steunen, gezien de stand van zaken van het 
project.  

In het algemeen betreurt de CREG dat een duidelijke lijst van tijdens het project te ontwikkelen 
deliverables, vaak ontbreekt in de beschrijving van de verschillende projecten. Daarom verwacht de 
CREG dat Elia in de toekomst in de beschrijving van elk project een lijst van te leveren prestaties 
opneemt met elk van de volgende aspecten:  

- De deliverables met betrekking tot de specifieke verwachte resultaten (MVP, POC, enz.) 

- De deliverables in verband met de uitwisselingen van en het overleg met de 
marktdeelnemers en alle belanghebbenden (raadpleging, workshops, publicaties, enz.) 

- De deliverables in verband met het delen van op het gebied van innovatie verworven 
kennis (wetenschappelijke papers, enz.) 

- De deliverables in verband met de valorisatie van de resultaten (uitwerking en evaluatie 
van het bedrijfsplan en/of integratie in het bedrijf). 

De CREG vraagt Elia ook om aan te geven of deze deliverables al werden uitgevoerd dan wel of ze nog 
moeten worden uitgevoerd.  

Tot slot verplicht de CREG Elia om ervoor te zorgen dat de toekomstige versies van haar R&D-plan alle 
informatie bevatten waarover zij beschikt op het ogenblik van de indiening van het plan bij de CREG 
voor de toekenning van de stimulans, teneinde een adequate openbare raadpleging te garanderen en 
de marktspelers in staat te stellen om deze informatie eveneens te beoordelen. 
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Legende: 

 Het criterium/project wordt aanvaard. 
 Het criterium/project wordt niet aanvaard.  

 

  

Innovation/R&D C1 C2 C3 C4 Status

1 SPACS 3&4 and OSMOSE Innovation

2 Asset Condition & Control Innovation

3 ACC 2.0 Innovation

4 Synapse Innovation

5 Risk-based approach for grid development decisions Innovation

6 Consumer-Centricity program Innovation

7 Digital backbone Innovation

8 Automation of voltage control R&D

9 Understanding of new grid dynamics R&D

10 BVLOS drones for automate inspection R&D

11 Blockchain to facilitate investment in decentralized flexibility R&D

12 Robotics for inspection R&D

13 New Steel R&D

14 Training and collaboration in VR and MR Innovation

15 Decision support for the dispatching Innovation

16 Analyzing vibration sensors for infrastructure monitoring R&D

17 DIDs & Solid PODS Innovation

18 Smart offshore surveying with USVs and ROVs R&D

19 GAIA-X and Energy Data-Space R&D

20 Assessing the impact of local generation and prosumption R&D

21 Congestion Management R&D

22 Internal innovative idea indicator R&D

23 Forecasting development platform R&D

24 Hyperspectral camera R&D

25 Smart wires R&D

26 Universal cable joint Innovation

27 Trilate R&D

28 Offshore grid optimizer R&D
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De projecten waarvan de status in oranje en groen wordt weergegeven, krijgen slechts gedeeltelijke 
steun van de CREG. 

 

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

 

 

 

 

 

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

Geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission 

Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans 

bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie 

 

BIJLAGE2 

Niet-vertrouwelijke reacties op de openbare raadpleging 

 


