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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) neemt hierna een 
beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel 2020-2023, ingediend 
door de nv Elia Transmission Belgium (hierna : Elia), met het oog op de wijziging van parameter alpha 
van het tarief voor het behoud en herstel van het individueel evenwicht van de 
toegangsverantwoordelijken.  

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bestaat onderhavige beslissing uit vier delen: 

1) de wettelijke basis ; 

2) het overzicht van de antecedenten ; 

3) de analyse van het geactualiseerd tariefvoorstel door de CREG ;  

4) de beslissing. 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing genomen tijdens zijn vergadering van 
3 februari 2022. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

“Elektriciteitswet”: de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitswet, zoals 
gewijzigd.  

“CREG”: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, zoals beschreven in het 
artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  

“Elia”: Elia Transmission Belgium nv die met ingang van 1 januari 2020 is aangesteld als beheerder van 
het transmissienet in de zin van artikel 10, § 1 van de wet van 29 april 1999. Elia Transmission Belgium 
nv beschikt eveneens over de nodige licenties van de drie gewesten voor de elektriciteitsnetten met 
een spanning tussen 30 kV en 70 kV.  Alle elektriciteitsnetten onder haar beheer hebben daarom een 
transmissiefunctie.  

“TNB”: de transmissienetbeheerder voor elektriciteit, nl. Elia of om het even welke andere 
rechtspersoon die in de rechten of verplichtingen van Elia treedt en die is aangewezen als de 
transmissiesysteembeheerder in plaats van Elia;  

“Tariefmethodologie”: de methodologie bedoeld in artikel 12, § 2, van de elektriciteitswet en 
vastgelegd door de CREG in haar besluit (Z)1109/10 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor 
het elektriciteits-transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de 
regulatoire periode 2020-20231.  

“Rapporteringsmodel”: de tabellen en richtlijnen, zoals bedoeld in bijlage 1 van de 
tariefmethodologie, die tot doel hebben de tarifaire rapportering tussen de TNB en de CREG te 
stroomlijnen.   

“Tariefvoorstel”: het geheel van documenten bedoeld in artikel 12, § 6 van de elektriciteitswet en in 
artikel 13 van de overeenkomst afgesloten tussen de CREG en Elia op 6 februari 2018 over de 
procedures voor goedkeuring van de tariefmethodologie en van de tariefvoorstellen. Zo bevat het 
tariefvoorstel het geraamde totaal volume, alle tarieven die ter goedkeuring aan de commissie worden 
voorgelegd (nl. de transmissienettarieven enerzijds en de tarieven voor openbare dienstverplichtingen 
anderzijds) en alle andere informatie noodzakelijk voor de controle en de evaluatie van de twee 
bovenvermelde elementen. 

“Aangepast tariefvoorstel”: het tariefvoorstel bedoeld in artikel 15 van de overeenkomst afgesloten 
tussen de CREG en Elia op 6 februari 2018 over de procedures voor goedkeuring van de 
tariefmethodologie en van de tariefvoorstellen. 

“Regulatoire periode”: de periode van vier opeenvolgende exploitatiejaren bedoeld in het 
tariefvoorstel.  

 

  

 

1 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10FR.pdf
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1. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 12, § 1 van de elektriciteitswet bepaalt dat de aansluiting, het gebruik van de 
infrastructuren en van de elektrische systemen en desgevallend van de ondersteunende diensten het 
voorwerp uitmaken van tarieven voor het beheer van het transmissienet en de netten met een 
transmissiefunctie. Deze tarieven worden door de CREG geëvalueerd en goedgekeurd.  

2. In overeenstemming met artikel 12, § 5 van de elektriciteitswet heeft de CREG een 
tariefmethodologie aangenomen aan de hand van besluit (Z)1109/10 van 28 juni 2018 tot vaststelling 
van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met 
een transmissiefunctie. Paragraaf 4.5 van bijlage 2 van de tariefmethodologie, zoals bedoeld in 
artikel 5, § 1 ervan, voorziet het volgende: "Het tarief voor het in stand houden en het herstellen van 
het individuele evenwicht van de toegangsverantwoordelijken laat toe om de onevenwichten in de 
Belgische regelzone zo goed mogelijk te compenseren en biedt de netgebruikers gepaste stimulansen 
om hun injectie en hun afname in evenwicht te brengen". 

3. Artikel 12, § 7 van de elektriciteitswet bepaalt het volgende: "De commissie onderzoekt het 
tariefvoorstel, beslist over de goedkeuring van deze en deelt haar gemotiveerde beslissing mee aan de 
netbeheerder met inachtneming van de invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tarieven".  

4. Artikel 12, § 8 van de elektriciteitswet voorziet dat deze procedure het voorwerp uitmaakt van 
een overeenkomst tussen de CREG en de netbeheerder en dat bij gebrek aan een akkoord een 
procedure van toepassing is die in de elektriciteitswet wordt bepaald. 

Op 6 februari 2018 werd de overeenkomst over de procedure voor de indiening en goedkeuring van 
de tariefvoorstellen en de voorstellen tot wijziging van de tarieven (hierna: de overeenkomst van 
6 februari 2018) tussen de CREG en Elia Transmission Belgium nv afgesloten. 

5. De artikels 18, 19 en 21 van de overeenkomst van 6 februari 2018 die bepalingen met 
betrekking tot de indiening van een geactualiseerd tariefvoorstel bevatten, luiden als volgt: 

"Art. 18.  

Tijdens de regulatoire periode waken de CREG en Elia erover dat de transmissienettarieven 
alsook de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen evenredig blijven en op niet-
discriminerende wijze worden toegepast.  

Indien blijkt dat dit niet langer het geval is, is de CREG gerechtigd om aan Elia te vragen een 
geactualiseerd tariefvoorstel aan de CREG voor te leggen. Elia kan ook op eigen initiatief een 
dergelijk geactualiseerd tariefvoorstel voorleggen. 

Het geactualiseerde tariefvoorstel gebruikt het naar behoren ingevulde ex ante 
rapporteringsmodel.  

Art. 19.  

In geval van invoering van een nieuwe gereguleerde activiteit of van aanpassing van de 
bestaand gereguleerde activiteiten in de loop van de regulatoire periode kan Elia een 
geactualiseerd tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen aan de CREG.   

Het geactualiseerde tariefvoorstel gebruikt het naar behoren ingevulde ex ante 
rapporteringsmodel, zoals opgenomen in bijlage 1 van de tariefmethodologie.  

Art.  21.  

Indien de tarieven worden gewijzigd overeenkomstig de artikelen 18, 19 en 20, dan zijn de 
bepalingen van onderhavige overeenkomst van toepassing, maar worden de termijnen 
opgelegd aan de CREG en Elia gehalveerd.” 
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6. Artikel 12ter van de elektriciteitswet bepaalt het volgende: 

"Art. 12ter. De commissie motiveert en rechtvaardigt volledig en op omstandige wijze haar 
tariefbeslissingen, zowel op het vlak van de tariefmethodologieën als op het vlak van de 
tariefvoorstellen, teneinde de jurisdictionele controle ervan mogelijk te maken. Indien een 
beslissing op economische of technische overwegingen steunt, maakt de motivering melding 
van alle elementen die de beslissing rechtvaardigen. 

Indien deze beslissingen op een vergelijking steunen, omvat de motivering alle gegevens die 
in aanmerking werden genomen om deze vergelijking te maken. […]" 

7. Artikel 23, § 2, 2de lid, 14° van de elektriciteitswet voorziet dat de CREG de tarifaire 
bevoegdheden uitoefent zoals voorzien in de artikels 12 tot 12quinquies. 

8. Artikel 12, § 7 en artikel 23, § 2, 2de lid van de elektriciteitswet, de tariefmethodologie alsook 
artikels 18, 19 en 21 van de overeenkomst van 6 februari 2018 vormen de wettelijke basis van 
onderhavige beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

9. Op 23 december 2021 heeft de CREG per brief een geactualiseerd tariefvoorstel 2020-2023 
ontvangen met het oog op de wijziging van de parameter alpha van het tarief voor het in stand houden 
en het herstellen van het individuele evenwicht van de evenwichtsverantwoordelijken.  

10. Op 2 februari 2022 heeft de CREG een brief van Elia ontvangen waarin Elia een wijziging 
aanbrengt aan de formule van de parameter alpha zoals initieel voorgesteld (zie hoofdstuk 3.5 
hieronder). 

2.2. RAADPLEGING 

11. Het huishoudelijk reglement van de CREG bevat een hoofdstuk over de raadpleging van de 
marktspelers vóór de goedkeuring van een beslissing van het directiecomité. 

Artikel 33, § 4 van het huishoudelijk reglement voorziet echter het volgende: 

"§ 4. De bepalingen van dit hoofdstuk vinden geen toepassing op de beslissingen met 
betrekking tot de tariefmethodologie, bedoeld in de artikelen 12, §2, van de elektriciteitswet 
en 15/5bis, §2, van de gaswet en evenmin op de tariefbeslissingen bedoeld in de artikelen 
12, §7, van de elektriciteitswet en 15/5bis, §7, van de gaswet, wanneer het principe en de 
modaliteiten van de openbare raadpleging betreffende deze beslissingen geregeld zijn door 
de procedureakkoorden bedoeld in artikel 12, §2, derde lid, en §8, van de elektriciteitswet 
en in artikel 15/5bis, §2, derde lid, en §8, van de gaswet." 

Deze beslissing maakt deel uit van de door de voormelde bepaling bedoelde beslissingen aangezien 
het een tariefbeslissing is bedoeld in artikel 12, § 7 van de elektriciteitswet waarvoor de door artikel 12, 
§ 8 van de elektriciteitswet bedoelde overeenkomst over de procedures het principe en de 
modaliteiten van de openbare raadpleging regelt.  
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De bepalingen van het huishoudelijk reglement over de openbare raadpleging zijn dan ook niet van 
toepassing op deze beslissing. 

12. Artikels 18 en 19 van de overeenkomst van 6 februari 2018 zijn van toepassing op het 
tariefvoorstel van 23 december 2021 dat een geactualiseerd tariefvoorstel is in de zin van deze 
overeenkomst. 

Artikel 21 van de overeenkomst van 6 februari 2018 bepaalt het volgende: 

"Indien de tarieven worden gewijzigd overeenkomstig de artikelen 18, 19 en 20, dan zijn de 
bepalingen van onderhavige overeenkomst van toepassing [...]."  

Artikel 13, § 1 van de overeenkomst bepaalt dan weer het volgende:  

"[...] Voorafgaand aan de indiening van het tariefvoorstel organiseert Elia een raadpleging 
van de betrokken elektriciteitsondernemingen in verband met de beslissende elementen van 
de ontwikkelingen voorzien in het toekomstige tariefvoorstel." 

13. Elia heeft vóór de indiening van haar geactualiseerd tariefvoorstel een openbare raadpleging 
georganiseerd. Deze openbare raadpleging liep van 3 tot 17 december 2021, met inbegrip van een 
workshop die Elia op 13 december 2021 heeft georganiseerd. Het raadplegingsverslag wordt als bijlage 
aan het geactualiseerd tariefvoorstel toegevoegd, net als de zeven antwoorden die Elia heeft 
ontvangen en die allemaal niet-vertrouwelijk zijn. 

14. De CREG stelt vast dat de duur van de raadpleging ongewoon kort is, in het bijzonder wat de 
mogelijke impact van de voorgestelde wijziging op de werking van de onevenwichtsmarkt betreft. De 
meerderheid van de respondenten van de openbare raadpleging heeft deze duur echter niet 
fundamenteel in vraag gesteld, in het bijzonder omdat ze de voorgestelde wijziging steunen, althans 
op korte termijn. 

15. Aangezien deze beslissing een goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel is, wordt de 
finale versie ervan aan Elia overgemaakt en is het niet nodig haar een ontwerpbeslissing over te maken 
in overeenstemming met artikel 15, § 1 van de overeenkomst van 6 februari 2018.  

3. ANALYSE 

3.1. GEACTUALISEERD TARIEFVOORSTEL VAN ELIA 

16. Elia doet het voorstel om "de alpha parameter af te zwakken tijdens perioden met verhoogde 
marginale incrementele (MIP) of degressieve prijzen (MDP)". Daarom stelt Elia voor om de huidige 
formule van de parameter alpha te vermenigvuldigen met een coëfficiënt cp die afneemt voor de 
uiterste waarden van de marginale incrementele/degressieve prijs (MIP/MDP). 

3.2. ANALYSE VAN DE RECHTVAARDIGING VOORGESTELD DOOR ELIA 
OM DE PARAMETER ALPHA TE WIJZIGEN 

17. De rechtvaardiging die Elia geeft voor het herzien van het mechanisme met stimulansen dat 
door de parameter alpha wordt gedragen, is de toenemende impact ervan op de onevenwichtskosten.  
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Elia geeft ook als rechtvaardiging op dat er verschillende periodes zijn geweest waarin de parameter 
alpha hoog was terwijl de marginale incrementele (degressieve) prijs reeds zeer hoog (laag) was. 
Tijdens deze periodes was de bijdrage van de parameter alpha aan de nagestreefde doelstellingen, 
namelijk de minimalisering van het systeemonevenwicht en dus de behoeften aan 
balanceringsreserve, laag in vergelijking met de kosten die de marktspelers dragen.  

18. Over het algemeen vindt de CREG dat de stijging van de kosten voor bepaalde marktspelers op 
zich niet voldoende is om een herziening van het design - in dit geval van de parameter alpha - te 
rechtvaardigen. De vraag die men zich echt moet stellen, gaat over het feit of het mechanisme in staat 
is om de doelstellingen te behalen die erdoor beoogd zijn, zowel in de huidige marktcontext als bij de 
toekomstige toetreding met de Europese platformen voor de uitwisseling van balanceringsenergie 
terwijl de kosten evenredig met de doelstellingen blijven. 

De CREG betwist trouwens dat de parameter alpha tot doelstelling heeft, zoals Elia het ziet, de 
kwartuuronevenwichten en dus ook de behoeften aan balanceringsreserves te minimaliseren. Volgens 
de CREG is de doelstelling de onevenwichten van de Belgische regelzone op de meest kostefficiënte 
wijze te compenseren zoals in de tariefmethodologie vermeld wordt - d.w.z., met andere woorden, de 
minimalisering van de onevenwichtskosten. De CREG vindt het belangrijk dat Elia aantoont dat de 
alpha bijdraagt tot de minimalisering van de onevenwichtskosten en niet enkel overeenstemt met een 
verschuiving van de kosten van Elia naar de BRP's (zoals ODE en Febeg in hun antwoord op de 
raadpleging hebben vermeld).  

Bovendien is de analyse van Elia volgens de CREG niet coherent. Met de voorgestelde wijziging zou de 
alpha niet meer van toepassing zijn voor hoge balanceringsprijzen (die ook periodes met een hoog 
onevenwicht zijn) terwijl het die periodes zijn die het meeste impact op de reservebehoeften zullen 
hebben. De CREG vraagt zich eveneens af of Elia een parameter alpha moet toepassen tijdens periodes 
die geen invloed hebben op de dimensionering van de reserves. 

19. Tot besluit doet de CREG dezelfde vaststelling als Elia over de stijging van de 
onevenwichtskosten maar vindt ze dat deze stijging op zich de wijziging van de alpha niet 
rechtvaardigt. Volgens de CREG is de rechtvaardiging aan de hand van het vermogen van de parameter 
alpha om bij te dragen aan de minimalisering van de onevenwichten niet relevant aangezien, in 
overeenstemming met de tariefmethodologie, de minimalisering van de kost van de onevenwichten 
in zijn geheel de doelstelling van de alpha is. De CREG stelt wel vast dat de parameter alpha, des te 
meer in een context van hoge prijzen, niet voldoende bijdraagt aan deze doelstelling. Bijgevolg vindt 
de CREG, net zoals Elia maar om andere redenen, dat de parameter alpha momenteel niet evenredig 
is met de nagestreefde doelstellingen en dat hij dus moet worden herzien. 

3.3. ANALYSE VAN DE RECHTVAARDIGING VOOR HET BEHOUD VAN 
EEN ALPHA DOOR ELIA 

3.4. DOELSTELLING NAGESTREEFD DOOR HET DESIGN 

20. Elia rechtvaardigt het bestaan van de parameter alpha door het feit dat een impliciete sterkere 
reactie van de markt wordt vastgesteld bij hoge onevenwichtsprijzen. Dit zou bewijzen dat de alpha 
voor een grotere impliciete reactie zorgt wat het systeemonevenwicht zou verminderen. Deze 
vermindering van het onevenwicht zou een vermindering van de reservebehoeften tot gevolg hebben. 
De CREG gaat niet akkoord met het feit dat de onevenwichtsmarkt enkel wordt georganiseerd om de 
reservebehoeften te minimaliseren en dit voornamelijk omwille van drie redenen: 
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21.  Ten eerste is er een verschil tussen de reservebehoeften en de effectief gecontracteerde 
reservehoeveelheid. Voor de negatieve mFRR is er een zekere reservebehoefte, maar er wordt geen 
enkele reserve effectief gecontracteerd in day ahead.  

22. Ten tweede is er een verschil tussen een minimalisering van de gecontracteerde 
reservecapaciteit en een minimalisering van de kost voor de verwerving van reserves. De 
implementatie van een alpha kan immers een impact hebben op de gecontracteerde 
reservehoeveelheid in day ahead maar kan ook de prijzen waaraan de reserves worden gecontracteerd 
doen stijgen (zoals Febeg in haar antwoord op de raadpleging heeft vermeld). Deze stijging van de 
reserveprijzen is het gevolg van het feit dat een marktdeelnemer die reserve levert deze capaciteit niet 
meer kan gebruiken om impliciete balancering te doen en zich dus in te dekken tegen de alpha2. Hoe 
hoger de alpha is, hoe meer de marktdeelnemer een hoge premie zal vragen om het door de alpha 
veroorzaakte risico te dekken. 

23. Ten derde moet het design volgens de CREG tot doel hebben de totale kosten van de 
verbruikers te minimaliseren en niet enkel om de reserveringskoten te minimaliseren. Deze 
doelstelling is in lijn met de doelstellingen van verordening 2019/943 en 2017/2195 ("EBGL"). 

- Artikel 3 (m) van verordening 2019/943: "de marktvoorschriften maken efficiënte 
dispatching van middelen voor elektriciteitsproductie, energieopslag en vraagrespons 
mogelijk"; 

- Artikel 3, (1) (b) van de EBGL: het doel van deze verordening is eveneens "de efficiëntie 
van balancering en van de Europese en nationale balanceringsmarkten verbeteren"; 

- Artikel 3, (1) (c) van de EBGL: het doel van de verordening is ook "de balanceringsmarkten 
integreren en de mogelijkheden voor de uitwisseling van balanceringsdiensten 
bevorderen, en tegelijk bijdragen tot de operationele veiligheid". 

24. Wat de minimalisering van de totale kosten betreft, merkt de CREG op dat de parameter alpha 
eerder de impliciete reactie als de expliciete reactie door Elia bevordert. Deze impliciete reactie kan 
tot inefficiëntie leiden omdat ze niet gecoördineerd wordt tussen de verschillende BRP's. Deze 
inefficiënties kunnen worden beperkt als het overgrote deel van de capaciteit door een klein aantal 
spelers wordt gecontroleerd en als de onevenwichtsprijs op een voorspelbare manier evolueert. Deze 
twee voorwaarden zouden in de toekomst steeds minder kunnen gelden. Enerzijds zou de ontwikkeling 
van de gecentraliseerde flexibiliteit de coördinatieproblemen kunnen verergeren. Anderzijds zou de 
onevenwichtsprijs in België, met de verbinding met de balanceringsplatformen, moelijker voorspeld 
kunnen worden. Zowel het gedrag van Elia als het gedrag van andere Europese netbeheerders die elk 
een andere balanceringsfilosofie hebben en de evolutie van grensoverschrijdende capaciteiten in reële 
tijdzullen immers een impact hebben op de onevenwichtsprijs in België. 

3.4.1.  Compatibiliteit met de balanceringsplatformen 

25. Een andere rechtvaardiging van Elia voor het bestaan van de parameter alpha is het feit dat de 
parameter alpha met de verbinding op de Europese balanceringsplatformen de stimulansen kan 
behouden tijdens periodes met lage onevenwichtsprijzen terwijl de evenwichten van het (lokale) 
systeem hoog zijn. De CREG beschouwt dit effect eerder als een nadeel van de parameter alpha dan 
als een voordeel. Het gevolg van de parameter alpha is immers dat de Belgische BRP's worden 
gedwongen om capaciteiten met een hoge kost in hun portefeuille te gebruiken terwijl er minder dure 

 

2 Zoals Next Kraftwerke in zijn antwoord op de raadpleging heeft vermeld, heeft de parameter alpha tot gevolg dat de 
impliciete reactie systematisch voorrang krijgt op de expliciete activering. 
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energie in het buitenland beschikbaar is (en er grensoverschrijdende capaciteiten beschikbaar zijn). Dit 
kan aangetoond worden met het volgende voorbeeld (zie fig. 1). 

26. In dit voorbeeld wordt er uitgegaan van twee zones (zone A en zone B). In zone A is er een 
generator (G1) met een kost van € 100/MWh en een maximumcapaciteit van 1.000 MW. In zone B is 
er een generator (G2) met een kost van € 200/MWh en een maximumcapaciteit van 1.000 MW. G1 en 
G2 zitten respectievelijk in de portefeuille van BRP1 en BRP2. Er wordt verondersteld dat deze twee 
BRP's ook de rol van BSP hebben: ze kunnen dus beslissen of ze hun generator in de Europese 
platformen willen valoriseren of verkiezen om ze te gebruiken om impliciet te reageren (impliciete 
balancering). In zone A is er een tekort van 50 MW en in zone B een tekort van 700 MW. Er wordt 
verondersteld dat de TNB van de zone B een parameter alpha invoert terwijl zone A er geen gebruikt. 
Eenvoudigheidshalve wordt er uitgegaan van een unieke balanceringsmarkt en van het feit dat de 
alpha lineair groeit van € 0/MWh voor 200 MW tot € 200/MWh voor 700 MW.  

27. G2 anticipeert op het feit dat G1 door het platform zal worden gedispatcht en voorziet dat de 
grensoverschrijdende balanceringsprijs op het platform € 100/MWh is en de onevenwichtsprijs in de 
zone B 100 + α €/MWh zal bedragen. Om de winst te maximaliseren doet BRP2 aan impliciete 
balancering tot de onevenwichtsprijs (100 + α €/MWh) gelijk is aan de marginale kost ervan 
(€ 200€/MWh). Deze voorwaarde is voldaan als de alpha gelijk is aan € 100/MWh, wat overeenstemt 
met een systeemonevenwicht van 450 MW in de zone B. Daardoor realiseert BRP2 250 MW impliciete 
balancering3. De totale kost van het systeem is 250*200 + 500*100 = € 100.000, wat € 25.000 meer is 
dan de mogelijk optimale kost (750 MW geleverd door G1). BRP2, die deze bijkomende kosten draagt, 
zal ze factureren aan de verbruikers in zone B.  

28. Dit resultaat is in strijd met het belang van de platformen om de activatie van de middelen 
optimaal te coördineren, in reële tijd, doorheen Europa (ODE en FEBEG vermelden dit negatieve effect 
op de concurrentie ook in hun antwoord op de raadpleging). Een ander gevolg van de reactie van de 
BRP2 onder zijn marginale kost is dat dit verhindert dat de biedingen die deel uitmaken van de 
optimale dispatch worden geactiveerd (bieding van G1). Dit heeft een negatieve impact op de 
winstgevendheid van de buitenlandse BSP's en kan vragen doen rijzen over de billijkheid van de 
concurrentie. 

29. De CREG wenst eraan te herinneren dat ze werkt aan de implementatie van een scarcity pricing 
mechanisme en dat dit mechanisme geen optimale dispatch in de weg staat. De CREG moedigt Elia dan 
ook om aan de implementatie van het door de CREG bestudeerde scarcity pricing mechanisme te 
beschouwen als een alternatief voor de parameter alpha. 

Figuur 1: Voorbeeld om de impact van de parameter alpha op de dispatch in real time na de verbinding met de 
balanceringsplatformen te illustreren. 

 

 

3 Dit is een optimistische visie van de impliciete balancering omdat er slechts één BRP in elke zone is. Aangezien er in 

werkelijkheid verschillende BRP's zijn, hangt de winst van elke BRP af van het gedrag van de andere BRP's. Dit kan leiden tot 
coördinatieproblemen.   
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3.5. ANALYSE VAN DE GEWIJZIGDE ELEMENTEN 

30. De CREG heeft drie opmerkingen over de wijziging van de formule voorgesteld door Elia: 

- Het gebruik van absolute drempels in de definitie van de coëfficiënt cp lijkt te simplistisch. 
Een prijs is immers niet absoluut hoog - alles hangt af van de marktomstandigheden. Zo 
zullen de prijzen waarop de BRP's reageren bijvoorbeeld afhangen van externe 
parameters zoals de gas- en de CO2-prijs (zoals BOP en Febeliec hebben vermeld in hun 
antwoord op de raadpleging van Elia); de CREG maakt zich ook zorgen over het feit dat 
Elia de marktprijzen wijzigt om een bepaalde doelstelling te behalen (namelijk de 
reservebehoeften minimaliseren) volgens een formule waarbij de grootte van de 
parameters niet voldoende is gerechtvaardigd.  

- De CREG stelt zich vragen bij de stimulansen uit de nieuwe formule van de alpha. Het feit 
dat de parameter alpha beïnvloed wordt door de balanceringsprijs zou immers een impact 
kunnen hebben op de biedstrategieën van de marktdeelnemers; 

- Elia rechtvaardigt de vermindering van de alpha voor lage (resp. hoge) waarden van de 
MIP (resp. MDP) niet wanneer er een tekort (resp. teveel) is in het systeem.  

31. De CREG stelt echter vast dat de wijziging van de formule de impact van de parameter alpha 
op de onevenwichtsprijzen vermindert. Ook al zou de CREG een afschaffing van de parameter alpha 
(en de vervanging ervan door een scarcity pricing mechanisme) verkiezen omwille van de redenen die 
hierboven zijn uiteengezet, toch vindt ze dat de vermindering van de impact van de parameter alpha 
een stap in de goede richting naar een betere evenredigheid van het onevenwichtstarief met de 
vastgelegde doelstellingen is. 

Op tariefniveau worden de inkomsten van de alpha (of balancing margin) volledig teruggegeven aan 
de netgebruikers via het tarief voor de vermogensreserves en de black start. In 2020 en vooral in 2021 
was de balancing margin hoger dan de marge waarop in het tariefvoorstel 2020-2023 was 
geanticipeerd. Door de wijziging van de parameter alpha zal de balancing margin dan ook terug in 
evenwicht kunnen worden gebracht voor de hele regulatoire periode. 

3.6. AAN TE BRENGEN WIJZIGINGEN 

32. In navolging van de brief die de CREG op 2 februari 2022 van Elia ontving, vraagt zij aan Elia om 
de volgende wijzigingen aan haar voorstel aan te brengen: 

The cp is determined by the value of MIP and MDP according to:  

• If SI (t) ≤ 0 ; 

o If MIP (t) > 400 €/MWh; 0 

o If 200 €/MWh < MIP (t) ≤ 400 €/MWh; (400− 𝑀𝐼𝑃(t) )/ 200 

o If MIP (t) ≤ 200 €/MWh; 1 

• If SI (t) ≥ 0 ;    

o If MDP ≥ 0 €/MWh; 1 

o If -200 €/MWh ≤ MDP(t) < 0 €/MWh; (𝑀𝐷𝑃(t) + 200)/ 200 

o If MDP(t) < -200 €/MWh ; 0 
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3.7. OVERDRACHT VAN DE ALPHA COMPONENT NAAR DE « TERMS 
AND CONDITIONS BRP » 

33. De alpha component maakt deel uit van de onbalansverrekening krachtens hoofdstuk 4 van 
Titel V van Verordening (EU) 2017/2195 van 13 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor 
elektriciteitsbalancering (hierna: EBGL). Deze onbalansverrekening werd op 15 juli 2020 door het ACER 
besluit 18/2020 met betrekking tot de harmonisering van de belangrijkste eigenschappen van de 
onbalansverrekening (hierna: ACER besluit), deels geharmoniseerd. Onder andere de bepaling van de 
onbalansprijs voor positieve en negatieve onbalansen vormt het onderwerp van het ACER besluit.  

34. Artikelen 9(6) en 12(2) van het ACER besluit stellen dat, indien de TNB een additionele 
componenten wilt toepassing bij de berekening van onbalansprijzen, deze additionele componenten 
ten laatste achttien maanden na de goedkeuring ervan (namelijk op 15 januari 2022) beschreven 
moeten worden in de nationale methodologieën en voorwaarden voor 
balanceringsverantwoordelijken (hierna: T&C BRP).  

35. De CREG erkent dat de onbalansprijsberekening, inclusief de hierboven vermelde additionele 
componenten, krachtens artikelen 18(6)(f) en artikel 18(6)(k), van EB GL, als onderdeel van de T&C BRP 
opgenomen moeten worden. De opname van de onbalansprijsberekening in de T&C BRP  verzekert 
een afstemming met de Europese wetgeving en de daaruit vloeiende processen van goedkeuring of 
wijziging van de voorwaarden voor balancering.  

36. Als gevolg is de CREG van mening dat de berekening van de alpha component opgenomen 
moet worden in de T&C BRP. Tegelijkertijd met de opname van de berekening van de alpha component 
in de T&C BRP, moet de impact die het gebruik van FRR-middelen hebben op de onbalansprijs4 ook 
beschreven worden in de T&C BRP.  

4. BESLUIT 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 
bijzonder de artikelen 12, § 7 en 23, § 2, 2de lid, 14°; 

Gelet op het besluit (Z)1718 van 29 maart 2018 tot wijziging van het besluit (Z)1109/10 van 
28 juni 2018 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor 
de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie; 

Gelet op de overeenkomst afgesloten tussen de CREG en de nv Elia System Operator op 6 februari 2018 
overeenkomst van 6 februari 2018 over de procedures voor indiening en goedkeuring van 
tariefvoorstellen en wijzigingen van tarieven; 

Gelet op beslissing (B)658E/62 van 7 november 2019 betreffende de vraag tot goedkeuring van het 
aangepaste tariefvoorstel ingediend door de nv Elia System Operator voor de regulatoire periode 
2020-2023; 

Gelet op de voorgaande analyse;  

 

4 Hiermee refereert de CREG naar de berekening van de marginal incremental price en marginal decremental price zoals 
momenteel beschreven in de balanceringsregels krachtens artikel 200 van het Federaal Technisch Reglement 
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Beslist de CREG het aangepaste geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door Elia op 
23 december 2021 goed te keuren, maar vraagt zij aan Elia om haar voorstel te wijzigen in 
overeenstemming met de vermeldingen in haar brief van 2 februari 2022, zoals opgenomen in punt 31 
van onderhavige beslissing. De wijziging van de parameter alpha zal op 14 februari 2022 in werking 
treden. 

Overwegende de vaststellingen vermeld in de punten 32 tot 35 is onderhavige goedkeuring geldig tot 
de berekening van de parameter alpha - of elk ander mechanisme om deze parameter te vervangen  –
in de T&C BRP wordt geïntegreerd. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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BIJLAGE 1 

Raadplegingsverslag van Elia met als titel ““Modification of the alpha 

parameter in the tariff for maintaining and restoring the residual balance of 

individual access responsible parties”  

BIJLAGE 2 

Antwoorden op de raadpleging van Elia (BEE, BOP, Edora, Febeg, Febeliec, 

Next Kraftwerke, ODE) 

 


