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EXECUTIVE SUMMARY 

Met toepassing van artikel 7quinquies, §1, van de elektriciteitswet dienen de 

proceduremodaliteiten voor de aanleg van de strategische reserve door de netbeheerder 

bepaald te worden na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de Algemene Directie 

Energie. 

De voorliggende nota van de CREG bevat naast de beschrijving van de context, een aantal 

algemene en inhoudelijke opmerkingen op het voorstel van de procedure voor de aanleg van 

strategische reserves voor de winterperiode 2015-2016 dat door Elia ter consultatie wordt 

voorgelegd.  
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna 

“CREG”) onderzoekt, met toepassing van artikel 7quinquies, §1, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna “de elektriciteitswet”) een 

voorstel van de proceduremodaliteiten voor de aanleg van de strategische reserve. De 

proceduremodaliteiten voor de aanleg van de strategische reserve dienen, overeenkomstig 

artikel 7quinquies, §1, van de elektriciteitswet, door de netbeheerder bepaald te worden na 

raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de Algemene Directie Energie. 

Op 24 december 2014 werd een draft van de procedure voor aanleg van de strategische 

reserve ter consultatie op de website van Elia gepubliceerd. 

Op 26 december 2014 ontving de CREG, in het kader van voornoemde raadpleging, een e-

mail van Elia gericht aan de leden van de ISR-TF (Implementation of Strategic Reserves 

Taskforce), opgericht binnen de Elia Users’ Group, met een link naar de website van Elia 

waar de documenten zich bevinden over de procedure voor de aanleg van strategische 

reserves voor de winterperiode 2015-2016 (hierna “het voorstel van proceduremodaliteiten”). 

Hierbij vraagt Elia aan alle stakeholders om tegen uiterlijk 16 januari 2015 hun opmerkingen 

elektronisch door te sturen. 

De voorliggende nota heeft tot doel de voornaamste bekommernissen van de CREG weer te 

geven met betrekking tot het voorstel van proceduremodaliteiten. De nota bestaat uit 3 

delen. Een eerste deel herneemt kort de context waarin de strategische reserve wordt 

aangelegd. Het tweede deel geeft enkele algemene opmerkingen op het voorstel van 

proceduremodaliteiten. Het derde deel omvat de belangrijkste inhoudelijke opmerkingen en 

bedenkingen, soms aangevuld met suggesties voor verbetering. 

Deze nota werd goedgekeurd door het Directiecomite van de CREG op 15 januari 2015. 
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I. CONTEXT 

1. Anticiperend op de invoering van een mechanisme van strategische reserves heeft 

Elia in februari 2014 binnen de Elia Users’ Group een “Implementation of Stategic Reserves 

Taskforce” opgericht (hierna “ISR-TF”). Het doel van de ISR-TF is om marktpartijen te 

informeren en te raadplegen over diverse aspecten van de strategische reserves. Alle 

informatie met betrekking tot de ISR-TF wordt gepubliceerd op de website van Elia.  

2. De wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de elektriciteitswet1 voerde ondermeer 

een mechanisme van strategische reserves in (hierna “wet van 26 maart 2014”). De 

strategische reserves hebben tot doel een bepaald niveau van bevoorradingszekerheid in 

elektriciteit te garanderen tijdens de winterperiodes. 

3. In het kader van de strategische reserve voor de winter 2014-2015 heeft de CREG 

op 24 april 2014 gereageerd op de consultatie over het ontwerp van proceduremodaliteiten 

voor de aanleg van de strategische reserve voor de aanbesteding in 20142. Met het oog op 

de aanleg van de strategische reserve voor de winter 2015-2016, werd deze werkgroep 

opnieuw bijeengeroepen op 22 oktober, 3 december en 19 december 2014. Over de 

onderwerpen die betrekking hebben op het distributienet wordt ook geconsulteerd in de 

Expert Werkgroep. 

4. Art. 7quinquies, §1, van de elektriciteitswet stelt dat de netbeheerder na raadpleging 

van de netgebruikers, van de CREG en van de Algemene Directie Energie de 

proceduremodaliteiten voor de aanleg van de strategische reserves dient te bepalen. De 

voorliggende nota bevat de bedenkingen van de CREG over het voorstel van Elia voor de 

procedureregels voor de aanleg van strategische reserves voor de winter 2015-2016. 

                                                
1
 Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, B.S. van 1 april 2014 
2
 Nota (Z)140424-CDC-1327 van 24 april 2014, gepubliceerd op de website van de CREG. 
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II. ALGEMENE OPMERKINGEN 

5. Het voorstel van procedureregels is, zoals de titel3 aangeeft, geldig voor de 

procedure in 2015. De CREG meent dat de keuze van Elia om enkel procedureregels voor 

2015 te voorzien gerechtvaardigd is. De strategische reserves zijn immers een relatief nieuw 

product dat wellicht in de volgende jaren nog zal evolueren. Indien er voor de winterperiodes 

nà 2015-2016 opnieuw strategische reserves dienen te worden aangelegd, is een nieuwe 

raadpleging over de procedureregels ten gepaste tijde noodzakelijk.  

6. Het voorstel van de procedureregels beschrijft naast de regels voor de aanleg van 

de strategische reserves eveneens aspecten die betrekking kunnen hebben op de 

werkingsregels van de strategische reserve. De werkingsregels dienen echter, 

overeenkomstig art. 7septies, §1, van de wet aan de CREG te worden voorgelegd ter 

goedkeuring. Bijgevolg maken de werkingsregels het voorwerp uit van een afzonderlijke 

beslissing die de CREG nog moet nemen. De CREG zal in de voorliggende nota 

hoofdzakelijk haar belangrijkste opmerkingen geven met betrekking tot de procedureregels 

voor de aanleg van de strategische reserve. 

7. De CREG stelt vast dat het voorstel van proceduremodaliteiten nog veel 

spellingsfouten en ontbrekende woorden bevat. Bovendien is de coherentie tussen de 

verschillende taalversies soms zoek. De Franstalige versie is op bepaalde punten 

onbegrijpbaar of kan mogelijks tot een verkeerd begrip (uitgaande dat de Nederlandstalige 

versie wel correct is) van de tekst aanleiding geven. De CREG meent dan ook dat het 

voorstel van procedureregels nog een grondige nalezing behoeft in de drie gepubliceerde 

talen. De opstelling van deze nota is grotendeels op de Nederlandstalige versie gebaseerd. 

  

                                                
3
 “PROCEDURE VOOR AANLEG VAN STRATEGISCHE RESERVE 

DRAFT VOOR CONSULTATIE 
Geldig vanaf 15 Februari 2015 voor de aanbesteding van strategische reserve voor de Winter Periode 
2015-2016” 
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III. INHOUDELIJKE OPMERKINGEN 

8. Hoofdstuk 1 van het voorstel van proceduremodaliteiten bevat de definities. Hier 

wordt “submeter” gedefinieerd als “een meter die het monitoren van het elektrisch verbruik 

toelaat van individuele installaties of processen achter de hoofdmeter voor toegangspunt(en) 

aangesloten op het Transmissienet”. De CREG meent dat een eventuele beperking van de 

mogelijkheid om een submeter te gebruiken niet in de definitie dient te worden ingeschreven: 

de definitie van submeter hoeft niet te stipuleren dat deze op het Transmissienet is 

aangesloten. Verder meent de CREG dat het voor bepaalde configuraties nuttig kan zijn om 

een submeter niet alleen het verbruik, maar ook de injectie, te laten monitoren.  

9. De laatste alinea van hoofdstuk 4.1.1. (“Contract Notice”) stelt dat indien een 

kandidaat ontoelaatbaar verklaard wordt, hij daarvan elektronisch verwittigd wordt met een 

motivatie door Elia. In het kader van de opdracht die de CREG toegewezen werd inzake de 

beoordeling van de al dan niet manifeste onredelijkheid van de offertes, wenst de CREG hier 

ook van op de hoogte gesteld te worden.  

10. Het voorstel van proceduremodaliteiten voorziet in 2 producten :  

- SDR : strategische reserves geleverd via vraagbeheer 

- SGR : strategische reserves geleverd via productiecentrales. 

De CREG begrijpt dat er redenen zijn om de strategische reserves in 2 producten te 

verdelen, maar wenst toch te benadrukken dat er zoveel mogelijk moet gestreefd worden om 

de concurrentie te bevorderen tussen de verschillende aanbieders van strategische 

reserves. 

 

Submeter 

11. In hoofdstuk 4.2 van het voorstel van procedureregels wordt de deelname van de 

vraag met een opleveringspunt met submeter geregeld. Hierbij wordt enkel deelname van 

SDR met submeter toegelaten voor zover deze aangesloten is op het transmissienet : hetzij 

een toegangspunt rechtstreeks aangesloten op het transmissienet, hetzij een toegangspunt 

dat zich in een gesloten distributienet bevindt dat aangesloten is op het transmissienet. Deze 

voorwaarde sluit dus uit dat de vraag met submeter die aangesloten is op het distributienet 

kan deelnemen aan de offerte aanvraag voor strategische reserve.  
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12. Bovendien eist Elia in het voorstel van proceduremodaliteiten, dat het bewijs van 

submeter conformiteit dient geleverd te worden ten laatste met de aanvraag van certificatie 

voor SDR referentievermogen, zijnde 1 april 2015. Deze voorwaarde maakt dat er uiterst 

weinig tijd overblijft om nieuwe bijkomende submeters op het niveau van het transmissienet 

tijdig te installeren en te laten controleren op conformiteit. Er wordt hierdoor wederom een 

potentieel aan vraagreductie de facto uitgesloten.  

13. De CREG meent dat deze voorwaarden tot een aantal gevolgen aanleiding kunnen 

geven : 

a) Een eerste rechtstreeks gevolg van deze voorwaarde is dat een zeker potentieel 

van de vraagzijde die zich op distributieniveau bevindt, wordt uitgesloten om deel 

te nemen aan de strategische reserve. Er wordt met andere woorden een 

gedeelte van het mogelijke aanbod uit de strategische reserve geweerd, wat een 

prijsverhogend effect op de kost van de strategische reserve heeft. 

b) Indien het aanbod aan strategische reserve niet toereikend zou zijn om het 

volume aan nodige strategische reserve dat door de Minister bepaald wordt, te 

dekken dan wordt niet alleen dit prijsverhogend effect versterkt, maar dan brengt 

de voorgestelde beperking ook een verhoging van het risico op de 

bevoorradingszekerheid met zich mee. 

c) Ten slotte heeft de uitsluiting van de vraag met submeter op distributieniveau ook 

een marktverstorend effect, gezien dit een barrière creëert voor een bepaalde 

categorie mogelijke aanbieders van vraagreductie.  

14. Elia geeft momenteel geen wettelijke of reglementaire redenen om deze voorwaarde 

op te leggen. De CREG meent dat Elia, die over een wettelijk monopolie beschikt, niet zelf 

dergelijke voorwaarden, die een barrière kunnen creëren, mag opleggen zonder een 

grondige en transparante motivering. Verder meent de CREG dat een versoepeling in de 

termijn voor de aanlevering van het bewijs van submeter conformiteit aangewezen is, tenzij 

Elia een grondige motivering kan geven waarom dit niet wenselijk zou zijn. 

15. Het voorstel van proceduremodaliteiten stelt ook dat een document met de 

algemene technische vereisten voor Submeter oplossingen beschrijft en de vereisten 

waaraan voldaan moet worden om een Bewijs van Submeter conformiteit te bekomen, zal 

beschikbaar gesteld worden op de Elia website. Met betrekking tot de technische vereisten, 

wenst de CREG enkel op te merken dat deze vereisten (waaronder de 

nauwkeurigheidsklasse van de tellers en van de stroom- en spanningstransformatoren) 
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voldoende moeten zijn om een correctie van de BRP-perimeter toe te laten bij activering van 

SDR-dienst. 

 

Certificatie van SDR referentievermogen 

16. In hoofdstuk 4.3.2., punt “Net & asset criteria”, stelt het voorstel van 

proceduremodaliteiten dat de assets die gebruikt worden om de SDR dienst te leveren, hun 

verbruik van elektriciteit moeten verminderen door een energie-verbruikend proces te 

veranderen, te stoppen of te vertragen zonder een verhoging van elektriciteitsproductie. De 

CREG meent dat het niet toelaten van een verhoging van de (achterliggende) productie om 

SDR diensten te leveren strookt met de lezing die de CREG heeft van de elektriciteitswet. Er 

wordt evenwel niet vermeld welke de gevolgen zijn voor een opleveringspunt met 

achterliggende productie. Dienen bijzondere voorwaarden gerespecteerd te worden (bv 

inzake de controle van de productie door deze eenheid) om een SDR dienst te leveren of zijn 

dergelijke opleveringspunten de facto uitgesloten om deel te nemen aan SDR-diensten? De 

CREG meent dat Elia tenminste moet kunnen controleren of de SDR dienst geleverd wordt 

zonder verhoging van de elektriciteitsproductie en dat dit punt een verduidelijking behoeft in 

de proceduremodaliteiten. 

17. In het hoofdstuk 4.3.2., punt “exclusiviteitscriteria voor een combinatie van 

Opleveringspunten die deelnemen aan SDR DROP-TO, SDR DROP-BY en/of andere 

ondersteunende diensten” worden onder de laatste bullet van a) de voorwaarden voor een 

combinatie tussen SDR DROP-BY en R3 DP weergegeven. De voorwaarde stelt dat om deel 

te kunnen nemen aan R3DP, de toegangspunten niet mogen deelnemen aan een lopend 

contract R3 DP van 2015. De CREG meent dat deze passage enige verduidelijking behoeft. 

18. In hoofdstuk 4.3.2., punt “Statistische criteria”, stelt het voorstel van 

proceduremodaliteiten dat het maximum toegestaan SDR referentievermogen wordt 

berekend door Elia op basis van een set van criteria gebaseerd op de gemiddelde afname 

per uur in de winterperiode en op de beschikbaarheidsgraad tijdens de kritische en tijdens de 

niet-kritische uren. De voorgestelde certificeringsparameters houden een verbetering in ten 

opzichte van de methode in de proceduremodaliteiten voor de winter 2014-2015. De CREG 

meent echter dat Elia hier een kans laat liggen om de certificering te optimaliseren. Tijdens 

de meeting van de users’ group van 3 december 2014 had Elia immers voorgesteld om niet 

langer de certificering te baseren op basis van beschikbaarheid tijdens piekuren en niet-piek 

uren, maar daarentegen rekening te houden met de werkelijke noden aan strategische 

reserve, zoals die volgen uit de probabilistische analyses van Elia. Dit voorstel, dat toelaat 

om het certificeerbaar SDR referentievermogen te optimaliseren, werd door de deelnemers 
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gunstig onthaald en als een grote verbetering beschouwd ten opzichte van de methode voor 

de strategische reserve 2014-2015. Sommige actoren stelden de (terechte) vraag naar 

transparantie van de methode en de parameters voor de bepaling van het SDR 

referentievermogen. De CREG stelt vast dat op basis van het huidige voorstel van 

proceduremodaliteiten de gevraagde transparantie er niet lijkt te komen. Gezien Elia de 

probabilistische analyses uitvoert in het kader van de volumebepaling is Elia de enige die de 

gedetailleerde resultaten van de noden aan strategische reserves kent. Deze resultaten 

kunnen volgens de CREG niet als vertrouwelijk bestempeld worden; de CREG pleit er dan 

ook voor om deze resultaten te publiceren. De CREG betreurt dan ook dat Elia op het vlak 

van de certificering van SDR een stap terug gezet ten opzichte van de aangekondigde 

intentie. De huidige voorgestelde methode leidt waarschijnlijk tot minder volume aan SDR 

dan wat mogelijk was geweest door rekening te houden met de werkelijke noden aan 

strategische reserve. De gevolgen van deze methode zijn deze die ook reeds onder punt 

13.a) en 13.b) werden aangehaald. 

19. In hoofdstuk 4.4.3. “Bidding sheets & bidding Instructies” worden termen gebruikt 

die niet gedefinieerd zijn in hoofdstuk 1 “Definities”. De CREG meent dat het noodzakelijk is 

om minstens de verschillende types reserveringskosten te verduidelijken : 

- Reserveringskosten mogen enkel betrekking hebben op de kosten nodig om de 

beschikbaarheid van de strategische reserve te garanderen. Reserveringskosten 

mogen geen geanticipeerde kosten voor activering bevatten, teneinde te 

vermijden dat de consument kosten van activeringen dient te dragen die niet 

noodzakelijk zullen plaatsvinden. Evenmin mogen de reserveringskosten de 

kosten voor eventuele blackstart-diensten bevatten. 

o operationeel : enkel de vaste operationele kosten; 

o investeringen : enkel de kosten van nieuwe investeringen die strikt 

noodzakelijk zijn om de capaciteit ter beschikking te kunnen stellen in de 

strategische reserve; 

Verder meent de CREG dat, indien de parameters die worden opgegeven door de 

leverancier van productiecapaciteit niet overeenstemmen met deze in het CIPU-contract, de 

aanbieder een verklaring dient te geven voor de verschillen. 

In het voorstel van proceduremodaliteiten stelt Elia dat de bidding sheets en bidding 

instructies rekening zullen houden met de definitieve versie van de werkingsregels. De 

CREG ziet niet in welke wijzigingen de bidding sheets nog kunnen ondergaan ten gevolge 

van de werkingsregels. Bovendien stelt de CREG vast dat bepaalde componenten uit de 
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bidding sheets voor de strategische reserve 2014-2015 niet terug te vinden zijn in het 

voorstel van proceduremodaliteiten. De CREG stelt zich dan ook de vraag waarom de 

bidding sheets niet nu reeds kunnen worden openbaar gemaakt, hetzij door ze toe te voegen 

aan de proceduremodaliteiten (eventueel met een voorbehoud) hetzij als een afzonderlijk 

document. De CREG vraagt in ieder geval om de definitieve bidding sheets en de bidding 

instructies zo vlug mogelijk te publiceren op de website van Elia teneinde een maximale 

transparantie te bieden aan alle marktactoren (en niet enkel aan de marktactoren die de “Call 

for Candidates” doorlopen hebben). De CREG meent dat specifieke brandstofconsumptie 

ook behoort tot de componenten in de bidding sheets voor SGR. Bovendien dient rekening 

gehouden te worden met meerdere functioneringsmodi van de eenheid, waarbij er dus 

verschillende specifieke brandstofconsumptieniveaus kunnen bestaan. 

20. In hoofdstuk 4.7 “Contracteren”, worden de termen “toegangspunten” en 

“opleveringspunten” door elkaar gebruikt. De CREG meent dat het wellicht de bedoeling is 

om hier de term “opleveringspunten” te gebruiken.  

 

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

 

 

 

 

                                     

 

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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1 Definities 

Afname 
Gebruik van actief vermogen [MW] op een fysieke locatie verbonden 
met het Transmissienet of het Distributienet aan een bepaald 
spanningsniveau 

Algemene Voorwaarden 
De Algemene Voorwaarden die op het ogenblik van de Contractsluiting 
de strategische reserves regelen. 

ARP (“Access Responsible 
Party”)  

Elke fysieke persoon of rechtspersoon die opgesomd wordt in het 
register van toegangsverantwoordelijken in overeenstemming met het 
Technisch Transmissiereglement, waarnaar soms ook verwezen wordt 
in de Technische Reglementen voor Distributie, Lokale en Regionale 
Transmissie met de term 'Balance Responsible Party 
(Evenwichtsverantwoordelijke). 

ARP Contract 
Het contract afgesloten tussen ELIA en een ARP in overeenstemming 
met Artikels 150, 151 en volgende van het Technisch 
Transmissiereglement. 

Bewijs van Submeter 
Conformiteit 

Rapport afgeleverd door een extern organisme dat certifieert dat de 
minimum technische vereisten voor een Submeter installatie vervuld 
zijn. Het Bewijs van Submeter Compliance zal tenminste een controle 
van de stroom en spanningstransformatoren en een 
nauwkeurigheidscontrole van de Submeter bevatten. De lijst van 
externe organismen dat een Bewijs van Submeter Conformiteit kunnen 
uitvoeren zal meegedeeld worden door ELIA. 

Black Start 
De dienst zoals gedefinieerd in art. 261 van het federale Technisch 
Reglement.  

Call For Candidates 
Eerste fase van de Strategische Reserve aankoopprocedure, waar alle 
geïnteresseerde partijen kunnen verklaren belangstelling te hebben 
voor een deelname aan de Call For Tender. 

CDS Toegangspunt 

Het Toegangspunt tot het Gesloten Distributienet van een Gebruiker 
van dit Gesloten Distributienet, waar op virtuele wijze het geheel van 
zijn fysieke afname(s) en/of injectie(s) van Actief vermogen binnen het 
Gesloten Distributienet kan worden geaggregeerd. 

Gesloten Distributienet 
(CDS) 

Het Gesloten Distributienet (of, volgens de Elektriciteitswet, de 
Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnanties: industrieel gesloten net, 
professioneel gesloten net, gesloten distributienet) is een net dat 
rechtstreeks op het ELIA-Net is aangesloten en dat door de bevoegde 
autoriteiten erkend is als een Gesloten Distributienet. 

Beheerder van het 
Gesloten Distributienet 

Natuurlijke of rechtspersoon aangeduid door de bevoegde overheid als 
beheerder van het Gesloten Distributienet. 

Call For Tender 

Periode gedurende dewelke SDR en SGR leveranciers, die geslaagd zijn 
voor de Toelatingsprocedure, offertes kunnen indienen, rekening 
houdend met het resultaat van de Certificatie van SGR 
Productiecentrales en SDR Referentievermogen, het SGR en/of SDR 
Contract en de instructies voor indienen van offertes. 

Certificatie van SDR 
Referentievermogen 

Proces van het bepalen van het maximum SDR Referentievermogen van 
een ingediend(e) (combinatie van) Opleveringspunt(en). 

Certificatie van SGR 
Productiecentrale 

Proces waarbij Productiecentrales die voldoen aan één van de volgende 
criteria, zoals bepaald in art. 7 quinquies, §2 2°, 3° en 4°, van de 
Elektriciteitswet, gecertifieerd worden voor de levering van SGR. 

CIPU-Contract Contract voor de Coördinatie van Injectie door Productie-Eenheden. 
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Contract Notice 
Een publicatie op de website “tenders electronic daily”, 
http://ted.europa.eu/ waarin alle partijen uitgenodigd worden om hun 
interesse in de deelname aan de Call For Tender aan te kondigen. 

CREG 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, de 
federale regulator van de elektriciteits- en gasmarkt in België. 

Datalogger 
Apparaat dat toelaat puls-uitgangen van een meter te verzamelen/op 
te nemen om hun overname door het meetgegevens management 
systeem mogelijk te maken. 

Dienst voor 
Onderbreekbaarheid 
(“ICH”) 

De reservecapaciteit ter beschikking gesteld aan ELIA door één of 
meerdere netgebruikers, waardoor ELIA tijdelijk de afname van een 
aansluiting aangesloten op het net kan verminderen. 

Dienst Vraagzijde van 
Primaire Regeling 
(R1_Load) 

De reservecapaciteit ter beschikking gesteld aan ELIA, bestaande uit 
een automatische en lokale reactie op frequentieafwijkingen door 
middel van een tijdelijke wijziging van de afname. 

Distributienet 

Het elektriciteitsdistributienet waarop de Distributienetbeheerder het 
eigendomsrecht of tenminste het gebruiks- of exploitatierecht heeft, en 
waarvoor hij gelicencieerd is als Distributienetbeheerder door de de 
Gewestelijke Regulator of de bevoegde regionale overheden. 

Distributienetbeheerder 

Een fysieke persoon of rechtspersoon, aangesteld door de Gewestelijke 
Regulator of de gewestelijke overheden, die verantwoordelijk is voor de 
uitbating, het onderhoud en indien nodig de ontwikkeling van het 
Distributienet in een bepaalde zone en, indien van toepassing, voor de 
interconnecties tussen dit net en andere netten, en die 
verantwoordelijk is voor het verzekeren van de capaciteit op lange 
termijn van het Distributienet om tegemoet te komen aan een redelijke 
vraag voor distributie van elektriciteit. 

Elektriciteitswet 
De Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, van tijd tot tijd gewijzigd. 

ELIA ELIA System Operator, de beheerder van het Transmissienet. 

Hoofdmeter 
Officiële meter aan het Toegangspunt geïnstalleerd door de 
Transmissienetbeheerder voor het Transmissienet of de 
Distributienetbeheerder voor het Distributienet. 

Miminum Totale Afname 
R1 Load 

De minimale elektrische totale Afname van het Transmissienet aan het 
Toegangspunt door de netgebruiker om de levering van R1 Load aan 
het Toegangspunt te verzekeren. 

Non-Kritische Uren Alle uren die geen Kritische Uren zijn. 

Kritische Uren 
09:00-13:00u  en 17:00-21:00u tijdens Werkdagen van een 
Winterperiode behalve tijdens Belgische publieke Kerstschoolvakanties.  

Opleveringspunt 

Fysisch punt op het electriciteitsnet vanwaar de SDR dienst wordt 
geleverd. Dit kunnen de volgende punten zijn: 

 Een Toegangspunt aangesloten op het Transmissienet; 

 Een Toegangspunt aangesloten op het Distributienet; 

 Een CDS Toegangspunt in een Gesloten Distributienet 

aangesloten op het Transmissienet; 

 Een ander punt op het Transmissienet met een conforme 

Submeter (gedefinieerd als het Bewijs van Submeter 

Conformiteit werd geldig verklaard door ELIA en de Submeter 

is geslaagd voor de communicatietest); 
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Procedure voor Aanleg van 
Strategische Reserve 

Voorliggend document, opgesteld door ELIA na raadpleging van de 
netgebruikers, CREG en de algemene directie energie, volgens artikel 7 
quinquies §1 van de Elektriciteitswet. 

Productiecentrale 

Een combinatie van (of een enkele) Productie-Eenhe(i)d(en) die een 
generator voor de productie van elektriciteit omvat die elektriciteit kan 
genereren onafhankelijk van andere Productie-Eenhe(i)d(en) of 
Productiecentrale(s) die nog in de markt zijn. 

Productie-Eenheid 
De alternator van een fysieke eenheid die elektriciteit genereert of 
absorbeert (in het geval van pompcapaciteiten). 

Regelzone 
De zone waarvoor ELIA werd aangeduid als transmissienetbeheerder in 
overeenstemming met de Elektriciteitswet. 

SDR Contract 
Contract voor strategische reserve geleverd via Vraagzijdebeheer zoals 
voorzien in artikel 7quinquis §2,1° van de Elektriciteitswet. 

SDR DROP-BY 
SDR-Contract waarbij de SDR leverancier er zich toe verbindt om zijn 
afname te verminderen met een contractueel vastgelegd SDR 
Referentievermogen bij activatie. 

SDR DROP-TO 
SDR-Contract waarbij de SDR leverancier er zich toe verbindt om zijn 
afname te verminderen beneden naar een contractueel vastgelegde 
Totale Schedding Limiet SDR bij activatie. 

SDR Referentievermogen 
(Rref) 

Referentiewaarde van het vermogen (uitgedrukt in [MW]) dat 
beschikbaar gesteld wordt aan Elia door de SDR leverancier op de totale 
afname van zijn (pool van) Opleveringspunt(en). 

SGR Contract 
Contract voor strategische reserve geleverd via Productiecentrales zoals 
voorzien in artikel 7 quinquies § 2, 2°, 3° en 4° van de Elektriciteitswet. 

Submeter 
Een meter die het monitoren van het elektrische verbruik toelaat van 
individuele installaties of processen achter de Hoofdmeter voor 
Toegangspunt(en) aangesloten op het Transmissienet. 

Technisch Reglement 

Het Technisch Reglement zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 19 
December 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer 
van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, zoals van 
tijd tot tijd gewijzigd. 

Toegangscontract  

Het contract (of equivalent) afgesloten tussen ELIA en de 
toegangshouder van het Transmissienet, in overeenstemming met het 
toepasselijke Technisch Reglement dat de voorwaarden vermeldt voor 
het toekennen van toegang tot het Transmissienet voor het betreffende 
Toegangspunt. 

Toegangspunt 

Een of meerdere fysieke locaties, gedefinieerd door een EAN code, 
vanwaar actief vermogen geïnjecteerd wordt/afgenomen wordt uit het 
Transmissienet of het Distributienet en dat gedefinieerd wordt in een 
Toegangscontract. 

Toelating 

Teneinde te mogen deelnemen aan de Call For Tender moet een een 
SDR en/of SGR leverancier een toelatingsprocedure doorlopen. 
Toelating kan enkel bekomen worden door een aanvraag voor 
deelname te sturen tijdens de Call For Candidates. ELIA zal onderzoeken 
of deze aanvraag voldoet aan welbepaalde voorwaarden en indien deze 
voldaan zijn, zal Elia Toelating geven. Tijdens de Call For Tender zullen 
enkel offertes van SDR en/of SGR leveranciers die geslaagd zijn voor de 
Toelatingsprocedure aanvaard worden. 
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Totale Shedding Limit 
(“SL”) 

Een grenswaarde (uitgedrukt in [MW]) waaronder de netto actieve 
vermogensafname van het betreffende Opleveringspunt (of van de 
geaggregeerde pool waartoe het behoort) moet dalen bij een 
activering, indien van toepassing. We onderscheiden; 
* SLICH, voor het ICH Contract 
** SLSDR, voor het SDR Contract in geval van SDR DROP-TO 

Totale Unscheddabe 
Margin SDR [MW] 

Minimum hoeveelheid of netto actief vermogen Afname dat niet kan 
curtailed worden (niet-flexibel vermogen) aan het (de) 
opleveringspunt(en) (of de geaggregeerde pool waartoe het behoort)  
Het is gedefinieerd in geval van SDR DROP-BY. 

Transmissienet 

Het elektriciteitstransportnet waarop ELIA het eigendomsrecht of ten 
minste het gebruiks- of exploitatierecht heeft inclusief het plaatselijk 
vervoersnet in Vlaanderen, het lokale transmissienet in Wallonië en het 
gewestelijk transmissienet in Brussel, waarvoor ELIA is aangeduid als 
netbeheerder. 

Vraagzijdebeheer 
Afname in verbruik van elektriciteit (in MW) door het veranderen, 
stoppen of vertragen van een energieverbruikend industrieel proces 
zonder te steunen op een verhoging van productie. 

Werkdag 
Alle kalenderdagen behalve zaterdag, zondag en Belgische officiële 
feestdagen. 

Werkingsregels 
Document dat, conform artikel 7septies, §1 et 2 van de 
Elektriciteitswet, de werkingsregels voor strategische reserves vastlegt. 

Wet van 26 maart 2014 
De wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

Winterperiode 
Periode van 1 November tot 31 Maart, zoals bepaald in artikel 2, n°51 
van de Elektriciteitswet. 
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2 Context van het document 

2.1 De gewijzigde Elektriciteitswet van 29 april 1999 

De Wet van 26 Maart 2014 heeft de Elektriciteitswet van 29 april 1999 inzake de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt (“Elektriciteitswet”) gewijzigd, door de 

creatie van een mechanisme van 'strategische reserve' opdat een adequate 

bevoorradingszekerheid in de Winterperiodes verzekerd kan worden. De 

standaardprocedure en -termijnen voor de aanleg van de strategische reserve 

zijn als volgt: 

 Vóór 15 oktober van ieder jaar stelt de algemene directie energie alle 

relevante informatie ter beschikking van ELIA zodat die een 

probabilistische analyse kan uitvoeren (zie verder). 

 Vóór 15 november van ieder jaar moet ELIA een probabilistische analyse 

uitvoeren over de bevoorradingszekerheid van het land tijdens de 

komende Winterperiode(s). 

 Uiterlijk op 15 december van ieder jaar moet de algemene directie energie 

aan de federale Minister van energie een advies overmaken aangaande de 

noodzaak om een strategische reserve aan te leggen. Als dit advies 

uitwijst dat er een noodzaak bestaat om deze strategische reserve aan te 

leggen, bevat het advies een voorstel voor het benodigde volume daarvan. 

 Binnen één maand na ontvangst van dit advies kan de Minister ELIA de 

instructie geven om een strategische reserve aan te leggen voor het 

vastgelegde volume voor een periode van één tot drie jaar, die begint op 

de eerste dag van de volgende Winterperiode. 

 ELIA zal de regels voor de aanbesteding bepalen door middel van een 

Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve (inclusief een systeem 

van penaliteiten) na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de 

algemene directie energie en zal deze procedure in werking stellen binnen 

een maand volgend op de instructie van de Minister. 

 Elke marktspeler die binnen een van de categorieën valt die bepaald 

worden in de Elektriciteitswet, die beschikt over vermogen gelokaliseerd in 

de Belgische Regelzone en beantwoordt aan de criteria en specificaties kan 

deelnemen aan de strategische reserve. Sommige marktspelers zijn 

verplicht een offerte in te dienen. 

 Uiterlijk dertig Werkdagen na de uiterste indieningsdatum voor de offertes 

moet ELIA een verslag overmaken aan de CREG en aan de Minister over 

de ontvangen offertes. ELIA voegt hieraan een technisch-economisch 

voorstel van combinatie van de offertes toe.  

 De CREG brengt hierover een gemotiveerd advies uit en zal beoordelen of 

de door de SGR en SDR leveranciers voorgestelde prijzen (en de 

combinatie van offertes) niet manifest onredelijk zijn. 

o Bij goedkeuring contracteert ELIA de voorgestelde combinatie van 

offertes vanaf 1 november. 

o Bij afkeuring zal de CREG aanbevelingen doen en kan de Koning op 

voorstel van de Minister prijzen en volumes opleggen. 

 Een voorstel voor de Werkingsregels wordt gemaakt door ELIA en ter 

goedkeuring voorgelegd aan de CREG. Deze regels hebben tot doel om de 

verstoring van de werking van de betrokken elektriciteitsmarkten tot een 

minimum te beperken en zullen o.a. informatie bevatten over de 

indicatoren die bekeken worden om een tekort te detecteren en de 

principes voor de activering van de strategische reserve. 
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2.2 Scope 

De scope van dit document is beperkt tot Strategische Reserve en 

beschrijft de aanbesteding van Strategische Reserve georganiseerd voor 

de Winterperiode 2015-2016.  

Deze Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve en de aanbestedingen die 

door deze procedure uitgeschreven worden is vastgelegd volgens art. 7 quinquies 

van de Elektriciteitswet.  

3 Strategische Reserve 

3.1 Planning voor de aanbesteding winter 2015-2016 

 

Voor de Call For Tender in 2015 zijn de belangrijkste deadlines de 

volgende: 

 

 

Wanneer Wat Wie 

< 15/01/2015 De minister kan ELIA instructie geven om een 
Strategische Reserve aan te leggen voor een 

vastgelegd volume en duurtijd 

Minister  
 

< 15/02/2015 ELIA informeert de markt over de aanbesteding via 

een Contract Notice  
ELIA  

 Markt 

<12/03/2015 Deadline indiening applicatie dossier voor procedure 
van Toelating 

Potentiële kandidaten 
=> ELIA 

< 15/03/2015 ELIA initieert de Call For Tender voor strategische 
reserve 

ELIA  
=> alle kandidaten die 

de Toelatingsprocedure 
doorlopen hebben 

<01/04/2015 Indiening van aanvraag voor Certificatie van SDR 
Referentievermogen 

SDR kandidaten => 
ELIA 

<11/04/2015 Uitreiking Certificatie van SDR ELIA => SDR 

kandidaten 

15/04/2015 Indiening van finale offertes voor strategische 
reserve 

Alle kandidaten  
=> ELIA 

< 22/05/2015 Verslag met alle offertes, motiveringen, prijzen en 

volumes geboden voor strategische reserve + een 

technisch-economisch voorstel, gebaseerd op de 
toewijzingscriteria, voor de combinatie van offertes 

ELIA  
=> CREG + Minister  

< 26/06/2015 Een advies dat expliciet en op een gemotiveerde 
basis aangeeft of de prijs van de combinatie van 

offertes die ELIA voorstelt manifest onredelijk is of 
niet 

CREG  

=> ELIA + Minister 

< 01/11/2015 Contracteren van deze offertes voor de duur 
voorzien in de beslissing van de minister 

ELIA  
=> Toegewezen 

strategische reserve 
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Merk op: alle data in dit document zijn voorlopig en zullen vastgelegd worden in 

overeenstemming met de Elektriciteitswet afhankelijk van de exacte datum 

waarop de Minister haar beslissing neemt over de volumes van strategische 

reserve.  

3.2 Consultatie van de stakeholders 

Artikel 7 quinquies van de Elektriciteitswet voorziet dat ELIA de Procedure voor 

Aanleg van Strategische Reserve bepaalt (en publiceert) na raadpleging.  ELIA 

heeft een speciale task force gecreëerd onder de koepel van haar Users' Group 

(aangevuld met vertegenwoordigers van de CREG en aggregatoren) die zich 

specifiek toelegt op de implementatie van strategische reserve en van de 

aanbesteding om: 

 Marktspelers en stakeholders te informeren over alle relevante 

onderwerpen in verband met de implementatie van de strategische 

reserve; 

 Marktspelers en stakeholders te raadplegen, specifiek over de 

aanbestedingsprocedure (incl. alle relevante onderwerpen in verband met 

deze procedure, zoals selectiecriteria, productvereisten, regels van de 

aanbesteding, …) en de Werkingsregels (incl. detectie, activering, …) voor 

de strategische reserve die door ELIA opgesteld en door de CREG 

goedgekeurd moeten worden. 

Alle documentatie in verband met deze raadplegingen wordt hier gepubliceerd: 

http://www.elia.be/en/users-group/Strategic-Reserves-Implementation-Task-

Force 

Alle onderwerpen over het Distributienet worden ook geconsulteerd in de Expert 

Werkgroep. Documentatie in verband met deze raadplegingen kunnen hier 

gevonden worden: http://www.elia.be/en/users-group/ad-hoc-taskforce-

balancing/Expert-WG 

3.3 Inwerkingtreding en duur 

De huidige Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve zal geldig zijn vanaf 

de datum van de publicatie van de Contract Notice en is geldig voor de 

aanbesteding die in de loop van 2015 uitgeschreven zal worden. 

3.4 Hiërarchie van documenten 

Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de relevante wetten en 

uitvoeringsbesluiten, inclusief die met betrekking tot de liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt, en specifiek de strategische reserve en zonder afbreuk te doen 

aan Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve opgesteld door Elia 

overeenkomstig artikel 7 quinquies en 7 septies van de Elektriciteitswet, wordt de 

hiërarchie van documenten als volgt vastgelegd: 

Als er een interpretatieprobleem of een contradictie bestaat tussen de bepalingen 

van de relevante wetten en uitvoeringsbesluiten, de Procedure voor Aanleg van 

Strategische Reserve, het contract voor SGR/SDR of de Algemene Voorwaarden, 

zullen de documenten voorrang krijgen in de volgende volgorde: 

1. om twijfel uit te sluiten zullen de relevante wetten en uitvoeringsbesluiten 

altijd voorrang krijgen op zowel deze Procedure voor Aanleg van 

Strategische Reserve als de SGR/SDR Contracten 

http://www.elia.be/en/users-group/ad-hoc-taskforce-balancing/Expert-WG
http://www.elia.be/en/users-group/ad-hoc-taskforce-balancing/Expert-WG
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2. de Werkingsregels1 

3. deze Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve 

4. SGR/SDR Contracten ondertekend door ELIA en de SGR/SDR 

leverancier(s) 

5. de Algemene Voorwaarden [i.e. voor Strategische Reserves] 

6. het CIPU-Contract ondertekend door ELIA en de CIPU-Contract houder; 

7. Elk ander geldig ondersteunende diensten contract getekend tussen ELIA 

en de SGR en/of SDR leverancier(s); 

3.5 Ministerieel Besluit voor het vastleggen van de 

volumes 

Elia heeft een probabilistische analyse ingediend conform art.7bis van de 

Elektriciteitswet op vrijdag 14 November 2014. Vervolgens diende de algemene 

directie energie zijn advies in te dienen op 15 December ten laatste. Tot slot zal 

de Minister van Energie, die al dan niet ELIA zal instrueren om een strategische 

reserve te vormen, het vereiste volume en duurtijd bepalen, binnen de maand na 

ontvangst van het advies van de algemene directie energie.  

 

 

 

  

                                                           
1 Werkingsregels worden voorgesteld door ELIA en ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd, conform 
artikel 7septies, §1 et 2 van de Elektriciteitswet. 
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4 Procedure voor Aanleg Van Strategische Reserve 

Op basis van artikel 7 quinquies van de Elektriciteitswet wordt de organisatie van 

de aanbestedingsprocedure aan ELIA toegewezen, die offertes moet verzamelen 

gebaseerd op objectieve, transparante en niet-discriminerende processen. 

Er dient opgemerkt te worden dat het doel van de aanbestedingsprocedure is om 

offertes te verzamelen van marktspelers, die vermogen leveren, om potentiële 

problemen met de bevoorradingszekerheid te kunnen oplossen.  

Merk op dat de mogelijkheid bestaat dat de CREG:  

1) de prijzen van de offertes als onredelijk kan beschouwen, in welk geval de 

Koning de mogelijkheid heeft om prijzen en volumes op te leggen, 

2) boetes kan opleggen aan marktpartijen die hun wettelijke verplichting om 

een offerte in te dienen niet naleven. 

Zowel 1) als 2) vallen buiten het bereik van deze procedure. 

ELIA zal een onderhandelde aanbestedingsprocedure organiseren zoals 

beschreven in publiek aanbestedingsrecht. 

4.1 Call For Candidates 

4.1.1 Contract Notice 

Voorafgaand aan de Call For Tender zal ELIA een aankondiging publiceren waarin 

kandidaten opgeroepen worden om hun interesse te melden voor deelname aan 

de Call For Tender voor strategische reserves door een aanvraag voor deelname 

te sturen. 

- De Call For Candidates zal gepubliceerd worden door een Contract Notice 

rond 15 Februari 2015 op de website “tenders electronic daily”, 

http://ted.europa.eu/ 

- Om geldig te zijn moet een aanvraag voor deelname per aangetekende post 

of per koerierdienst verzonden worden naar het volgende adres: 

o ELIA Asset - Pauline Ottoy 

Vilvoordselaan, 126 

B - 1000 Brussel 

o Elk aanvraag voor deelname moet enerzijds een originele papieren 

versie bevatten en anderzijds een kopie in elektronisch formaat 

versturen naar pauline.ottoy@elia.be en contracting_SR@elia.be.  

o Als de elektronische versie afwijkt van de gedrukte versie, zal het 

gedrukte origineel doorslaggevend zijn.  

o De kandidaat moet duidelijk aangeven welke informatie 

vertrouwelijk is en/of verband houdt met technische en 

commerciële geheimen.  

- Elk aanvraag voor deelname moet alle informatie bevatten die nodig is om 

aan te tonen dat er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in 4.1.2; 

- De aanvraag voor deelname moet opgesteld worden in het Engels, Nederlands 

of Frans.  

- De aanvraag voor deelname moet volledig zijn en ontvangen worden door 

ELIA vóór 12/03/2015 - 18:00 u CET. 

- ELIA behoudt zich het recht voor om de aangeleverde informatie te 

controleren op juistheid. 

http://ted.europa.eu/
mailto:pauline.ottoy@elia.be
mailto:contracting_SR@elia.be
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Ten laatste voor de Call For Tender zal ELIA elektronisch het resultaat van de 

Toelatingsprocedure aan de kandidaat melden, via het e-mailadres opgegeven 

door de kandidaat:  

- Indien een kandidatuur geen Toelating heeft gekregen, zal ELIA dit motiveren. 

- Indien de kandidatuur Toelating heeft gekregen, zal de kandidaat uitgenodigd 

worden om deel te nemen aan de Call For Tender. 

4.1.2 Applicatiedossier voor SGR en SDR kandidaten 

ELIA zal onderzoeken of de aanvraag voor deelname voldoet aan de volgende 

voorwaarden:  

 De kandidaat moet een omschrijving geven van hun intentie om deel te 

nemen aan de Call For Tender. Deze omschrijving omvat, indien van 

toepassing, de wettelijke structuur, de samenstelling van het 

aandeelhouderschap, de lijst van betrokken partners met hun rol en de 

aard van hun relatie met de kandidaat.  

 De kandidaat moet in orde zijn met zijn sociale zekerheids-, btw- en 

belastingverplichtingen. Als bewijs hiervan moeten kandidaten ofwel een 

beëdigde verklaring toevoegen, ofwel een recent attest kunnen 

voorleggen afgeleverd door de bevoegde overheid.  

 De kandidaat moet een beëdigde verklaring toevoegen dat hij niet in 

staat van faillissement verkeerd of verwikkeld is in 

faillissementsprocedures, in vereffening is of in een gelijkaardige situatie 

verkeerd. 

 De kandidaat moet een beëdigde verklaring toevoegen dat hij niet 

veroordeeld is voor een overtreding in verband met professionele 

integriteit of het onderwerp uitmaakt van een vonnis in kracht van 

gewijsde voor fraude, corruptie, betrokkenheid in een criminele 

organisatie of enige andere illegale activiteit die schadelijk is voor de 

financiële belangen van België en andere lidstaten van de Europese Unie. 

 De kandidaten moeten bewijsstukken voorleggen die hun economische 

en financiële capaciteit aantonen. Om hun economische en financiële 

capaciteit aan te tonen, moeten de kandidaten de volgende documenten 

voorleggen aan ELIA: 

a. D&B (Dun and Bradstreet) quotering: met risico-indicatie <4. 

Indien de risico-indicatie >= 4 omdat het bedrijf < 3 jaar bestaat, 

zal de kandidatuur niet als zodanig geweigerd worden, maar kan 

ELIA bijkomende informatie vragen.  

b. Op expliciete vraag van de kandidaat, kan ELIA dit rapport 

bestellen en communiceren aan de kandidaat.  

Enkel voor SGR kandidaten: 

 De kandidaat moet een lijst bezorgen van Productiecentrale(s) die in 

aanmerking komen voor deelname, rekening houdend met het feit dat 

de voorgestelde Productiecentrale(s) moeten beantwoorden aan de 

criteria voor Certificatie van SGR Productiecentrales zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.3.1.  
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 De kandidaat moet voor elke Productiecentrale de technische 

specificaties van de Productiecentrale voorzien zoals gespecifieerd in de 

Contract Notice. ELIA kan additionele informatie vragen aan de SGR-

kandidaat over deze technische specificaties als deel van het 

certificatieproces. De SGR kandidaat zal hierop antwoorden in detail en 

in een tijdsduur, die als redelijk wordt beschouwd. 

Enkel voor SDR kandidaten: 

 De kandidaat moet een lijst geven van de voorgestelde Toegangspunten 

die aangeboden zullen worden in de Call For Tender, rekening houdend 

met het feit dat de voorgestelde Toegangspunten moeten beantwoorden 

aan volgende criteria: 

a) gelokaliseerd moeten zijn in de Belgische regelzone 

b) aangesloten moeten zijn op het Transmissienet of het 

Distributienet of een CDS Toegangspunt in een Gesloten 

Distributienet aangesloten op het Transmissienet; 

4.2 Bewijs van Submeter Conformiteit 

Deelname aan het SDR Contract met een Opleveringspunt met een Submeter is 

alleen toegelaten met Submeters, die geïnstalleerd zijn achter Toegangspunten, 

die rechtstreeks aangesloten zijn op het Transmissienet of op het niveau van het 

CDS Toegangspunt dat zich bevindt in een Gesloten Distributienet dat is 

aangesloten op het Transmissienet. 

Het Bewijs van Submeter Conformiteit moet uitgevoerd worden door één van de 

externe partijen, die opgelijst zullen worden op de ELIA website en het moet ook 

ten laatste ingediend worden met de aanvraag van Certificatie voor SDR 

Referentievermogen zoals beschreven in 4.3.2. 

Een document die de algemene technische vereisten voor Submeter oplossingen 

beschrijft en de vereisten waaraan voldaan moet worden om een Bewijs van 

Submeter Conformiteit te bekomen, zal beschikbaar zijn op de ELIA website. 

Een Submeter kan ook privaat zijn, wat betekent dat die ook eigendom kan zijn 

van een andere partij dan Elia, maar alle bovenstaande condities blijven geldig. 

4.3 Certificatie 

4.3.1 Certificatie van SGR Productiecentrale(s) 

Tijdens de Call For Tender zullen enkel offertes aanvaard worden van SGR 

leveranciers die succesvol geslaagd zijn voor de Toelatingsprocedure en die 

gebaseerd zijn op gecertifieerde SGR Productiecentrales. Productiecentrales 

kunnen gecertifieerd worden tot het einde van de Call For Candidates zover zij 

behoren tot een van de volgende categorieën: 

1. Elke Productiecentrale waarvan de geplande sluiting (cf. 

ontwikkelingsplan) voorzien was na het einde van de vorige Winterperiode 

en voor het begin van de Winterperiode waarvoor de Procedure van 

Aanleg van Strategische Reserve geldt;  

2. Elke Productiecentrale waarvan de sluiting aangekondigd werd (cf. art. 

4bis van de Elektriciteitswet) vóór de beslissing van de Minister om een 

strategische reserve aan te leggen en waarvan de sluiting nog niet 

effectief is; 

3. Elke Productiecentrale waarvan een tijdelijke sluiting aangekondigd werd 

(cf. art. 4bis van de Elektriciteitswet) waarvan de sluiting effectief is. 
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Producenten die onder één van de drie categorieën vallen, zoals omschreven in 

art. 7 quinquies §2 2°, 3° en 4° van de Elektriciteitswet, zijn verplicht om ten 

minste één offerte in te dienen voor het volledige vermogen van elke configuratie 

van de Productiecentrale. 

Bovendien moet elke gecertifieerde SGR Productiecentrale bestaan uit een set 

van Productie-Eenheden die in staat zijn om elektriciteit te produceren zonder 

beroep te doen op een of meer Productie-Eenhe(i)d(en), die nog actief zijn in de 

markt. 

Een SGR Productiecentrale, die een SGR Contract is gegund, zal niet toegestaan 

worden om deel te nemen aan een aanbesteding voor Ondersteunende Diensten, 

met uitzondering van de Black Start. Specificaties voor  deze deelname zullen 

gespecificeerd worden in de Black Start aanbestedingsprocedure in 2015.  

Elke SGR Productiecentrale moet voldoen aan alle technische vereisten zoals 

gespecificeerd in het Technisch Reglement. 

4.3.2 Certificatie van SDR Referentievermogen 

Tijdens de Call For Tender worden enkel offertes aanvaard van SDR leveranciers 

die geslaagd zijn voor de Toelatingsprocedure en die het maximum gecertifieerd 

SDR Referentievermogen respecteren voor een bepaalde combinatie van 

Opleveringspunten. Een aanvraag voor  Certificatie van SDR Referentievermogen 

moet ingediend worden voor 1 April 2015 en moet in lijn zijn met onderstaande 

criteria. 

Een maximum van 10 aanvragen van Certificatie voor SDR Referentievermogen 

per SDR leverancier is toegestaan. Hoewel een Opleveringspunt deel kan 

uitmaken van verschillende aanvragen voor Certificatie van Referentievermogen, 

kan het deel uitmaken van één gegunde offerte. Daarom kan ELIA eventueel de 

“Mag niet gecombineerd met”-kolom van de bidding sheet beperken voor 

bepaalde offertes afhankelijk van de Certificatie voor SDR Referentievermogen. 

(cfr. 4.4.3). 

 

Ten laatste op 10 April 2015 zal ELIA voor elke combinatie van Opleveringspunten 

het maximum SDR Referentievermogen dat de SDR kandidaat kan aanbieden in 

de Call For Tender communiceren naar het e-mail adres opgegeven door de SDR 

kandidaat. 

 

In het geval dat de aanvraag voor Certificatie van SDR Referentievermogen niet 

geaccepteerd werd, zal ELIA dit motiveren. 
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 Certificatie aanvraag modaliteiten 

Een geldige aanvraag voor Certificatie van SDR Referentievermogen moet het 

volgende bevatten voor elke combinatie van Opleveringspunten, die werd 

ingediend voor Certificatie: 

 Lijst van Opleveringspunten; 

 Type product (SDR DROP-TO of SDR DROP-BY) 

 Totale Schedding Limiet ( indien SDR DROP-TO) of Totale Unscheddable 

Margin (indien SDR DROP-BY) 

 Gemotiveerde uitleg indien sommige periodes niet in rekening moeten 

genomen worden in de historische meetgegevens; 

 Gemotiveerde uitleg indien sommige periodes moeten gecorrigeerd 

worden door voorziene evoluties in het totale Afname profiel; 

 Per Opleveringspunt: 

o Shedding Limit SDR (indien SDR DROP-TO); 

o Unscheddable Margin SDR en flexibel volume (indien SDR DROP-

BY) 

o Netgebruikerverklaring met ondertekening met bevestiging van 

exclusiviteit van deelname met de SDR kandidaat; 

o Netgebruikerverklaring met ondertekening die ELIA toegang geeft 

tot de (historische) meetgegevens; 

o Voldoende technisch bewijs voor de aangeboden flexibiliteit; 

minimum moet dit per Opleveringspunt in de combinatie een 

beschrijving bevatten van: 

 Industriële processen waarop de flexibiliteit zal uitgevoerd 

worden; 

 Mogelijkheden van het Opleveringspunt om bij te dragen 

aan de SDR dienst; 

 Elektrisch plan van het Opleveringspunt; 

o Een Bewijs van Submeter Conformiteit voor Opleveringspunten met 

een Submeter; 

Voor Toegangspunten aangesloten op het Distributienet moet de SDR kandidaat 

voor 9 April 2015 een DSO-goedkeuring indienen, die de voorwaarden voor 

opname van die Toegangspunten in een offerte voor ELIA vastleggen. 

 Net & asset criteria: 

o De assets die gebruikt worden om de SDR dienst te leveren, 

moeten hun verbruik van elektriciteit [MW] verminderen door een 

energie-verbruikend proces te veranderen, te stoppen of te 

vertragen zonder een verhoging van elektriciteitsproductie. 

o SDR Referentievermogen moet gebaseerd zijn op een 

(geaggregeerde pool van) Opleveringspunten zoals gedefinieerd in 

paragraaf 1; 

o Voor CDS Toegangspunten in een Gesloten Distributienet 

aangesloten op het Transmissienet moet een 

samenwerkingsovereenkomst getekend worden tussen ELIA en de 

Gesloten Distributienetbeheerder ten laatste voor 1 April 2015. 
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 Exclusiviteitscriteria voor een combinatie van Opleveringspunten 

die deelnemen aan SDR DROP-TO, SDR DROP-BY en/of andere 

ondersteunende diensten: 

a. Opleveringspunten waar de meter die gebruikt wordt voor de 

beschikbaarheids-en activatiecontrole van de SDR dienst de 

hoofdmeter is aan het Toegangspunt: 

o (Een) Toegangspunt(en) die deelnemen aan SDR DROP-TO 

kan niet deelnemen aan SDR DROP-BY en omgekeerd; 

o (Een) Toegangspunt(en) aangesloten op het Transmissienet 

die deelnemen aan SDR DROP-TO, kunnen deelnemen aan 

ICH indien de volgende voorwaarden worden gerespecteerd 

(om te vermijden dat dezelfde capaciteit zou worden 

gereserveerd voor twee verschillende doelen): 

 The Shedding Limiet voor ICH (SLICH) moet hoger zijn 

dan het SDR Referentievermogen plus de Totale Shedding 

Limiet SDR. 

o (Een) Toegangspunt(en) aangesloten op het Transmissienet 

die deelneemt aan SDR DROP-TO of SDR DROP-BY, kan 

deelnemen aan R1_Load indien de volgende voorwaarden 

worden gerespecteerd (om te vermijden dat dezelfde 

capaciteit zou worden gereserveerd voor twee verschillende 

doelen): 

 De Totale Shedding Limiet  SDR of de Totale 

Unscheddable Margin SDR moet hoger zijn dan het 

gecontracteerde vermogen voor R1 Load plus de Minimum 

Totale Afname R1 Load. 

 Het moet bewezen zijn door de SDR leverancier dat 

R1_Load beschikbaar blijft in het geval dat SDR DROP-TO 

of SDR DROP-BY geactiveerd worden. 

o Toegangspunten aangesloten op het Distributienet die 

deelnemen aan SDR DROP-BY, kunnen deelnemen aan R3 DP 

als de volgende voorwaarden gerespecteerd worden:  

 De Toegangspunten nemen niet deel in een lopend R3 

DP-contract van 2015. 

 Het moet bewezen zijn door de SDR leverancier dat R3 DP 

beschikbaar blijft in het geval dat SDR DROP-BY 

geactiveerd worden. 

b. Opleveringspunten waar de meter die gebruikt wordt voor de 

beschikbaarheids-en activatiecontrole van de SDR dienst een 

Submeter is conform de specificaties van §4.2, dan zijn de 

volgende voorwaarden geldig: 

o Opleveringspunten met een Submeter die deelnemen 

in SDR DROP-TO kunnen niet deelnemen in SDR 

DROP-BY en omgekeerd. 

o Er is geen enkel ondersteunende diensten contract in 

2015 (R1 Load, R3 DP, ICH) op het Toegangspunt voor 

het Opleveringspunt met de Submeter. 

Alle andere combinaties van SDR DROP-TO/SDR DROP-BY met andere 

ondersteunende diensten zijn niet toegestaan op de Opleveringspunten. 
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 Statistische criteria 

De meetgegevens van de laatste 3 Winterperiodes (2012-2013/2013-2014/eerste 

4 maanden van de Winterperiode 2014-2015) voor elk Opleveringspunt worden 

opgesomd en gecorrigeerd met: 

o Meetgegevens die niet representatief zijn voor een normale 

Winterperiode, indien voldoende gemotiveerd door de SDR 

kandidaat (dit kan bijvoorbeeld een onderhoud zijn). 

o Totale Shedding Limiet (SDR DROP-TO) or Unsheddable Margin 

SDR (SDR DROP-BY) 

 

Het maximum toegestaan SDR Referentievermogen wordt berekend door ELIA 

voor elke certificatie aanvraag als de maximum waarde die aan volgende 

statistische criteria voldoet: 

o Gemiddelde Afname per uur2 per Winterperiode ≥ SDR Referentie 

vermogen + Totale Shedding Limit SDR (SDR DROP-TO) of 

Unshedddable Margin SDR (SDR DROP-BY) 

o Beschikbaarheidsgraad (Rref) per Winterperiode tijdens de Kritische 

Uren ≥ 85% 

o Beschikbaarheidsgraad (Rref) per Winterperiode tijdens de Niet-

Kritische Uren ≥ 75% 

De Beschikbaarheidsgraad (Rref) voor een bepaalde periode wordt gedefinieerd 

als het gemiddelde percentage van SDR Referentievermogen (Rref) dat 

beschikbaar is tijdens de specifieke tijdsperiode (Kritische of Niet-Kritische uren): 

 𝐴𝑣𝑅𝑎𝑡𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑(𝑅𝑟𝑒𝑓) = 𝐴𝑣𝑉𝑜𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑(𝑅𝑟𝑒𝑓 )/ ∑ 𝑅𝑟𝑒𝑓

ℎ

 

AvVolperiod of het Beschikbare Volume over de periode wordt gedefinieerd als de 

som, over alle uren h van een tijd periode, van het minimum tussen Rref en het 

Beschikbaar Vermogen per uur “AvPow (h)”: 

𝐴𝑣𝑉𝑜𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑(𝑅𝑟𝑒𝑓) = ∑ 𝑚𝑖𝑛(𝑅𝑟𝑒𝑓,  𝐴𝑣𝑃𝑜𝑤(ℎ))

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

 

AvPow (h) of het Beschikbaar Vermogen per Uur voor een zeker uur h wordt 

gedefinieerd als het verschil (indien positief) tussen de totale historische Afname 

van de combinatie van Opleveringspunten3, die gebruikt wordt voor de controle 

van de dienst en de Totale Shedding Limiet SDR of Totale Unscheddable Margin 

SDR zoals volgt: 

 

 𝐴𝑣𝑃𝑜𝑤(ℎ) = 𝑚𝑎𝑥(0,  𝐴𝑓𝑛𝑎𝑚𝑒(ℎ) − 𝑆𝐿_𝑆𝐷𝑅(ℎ))  voor SDR DROP-TO 

 𝐴𝑣𝑃𝑜𝑤(ℎ) = 𝑚𝑎𝑥(0,  𝐴𝑓𝑛𝑎𝑚𝑒(ℎ) − 𝑈𝑀_𝑆𝐷𝑅(ℎ)) voor SDR DROP-BY 

                                                           
2 Merk op dat de settlement van strategische reserves gebaseerd is op kwartierbasis gemeten 
waarden en niet op uurwaarden. 
3 De totale historische Afname is de globale Afname van de pool zoals ingediend bij certificatie na de 
correcties zoals gespecifieerd in “statistische criteria” 
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4.4 Call For Tender 

4.4.1 Launch of Call For Tender 

Alle kandidaten die de Toelatingsprocedure doorlopen hebben en een certificatie 

verkregen hebben, zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de Call For 

Tender. 

ELIA zal de Call For Tender documenten rond 15 Maart 2015 elektronisch 

versturen via het e-mailadres dat de kandidaat heeft opgegeven in de Contract 

Notice, deze zal tevens gepubliceerd worden op de website http://ted.europa.eu/. 

 

 

SDR en SGR kandidaten zullen de volgende documenten bekomen in de Call For 

Tender: 

- SGR/SDR Contract; 

- Bidding instructies; 

- Bidding sheets; 

- Contractuele data formulier; 

- Specifiek template met extra vragen dat rechtstreeks naar CREG 

moet gezonden worden en niet naar ELIA;  

4.4.2 SGR/SDR Contract 

De SGR en SDR leveranciers moeten het belang aanvaarden en erkennen van de 

vereisten waaraan ELIA in overeenstemming met de geldende wettelijke en 

regelgevende voorschriften moet voldoen in zijn rol van Transmissienetbeheerder 

of uitbater van een lokaal/regionaal Transmissienet. 

ELIA en de leveranciers van SGR en/of SDR verbinden zich ertoe om elke 

inspanning te leveren om adequaat rekening te houden met deze vereisten. Als 

een wettelijke of regelgevende regel, beslissing, advies of vereiste, uitgevaardigd 

door een bevoegde instantie die (een deel van) de activiteiten van ELIA stuurt of 

reguleert een herziening, wijziging of beëindiging van het SGR en/of SDR 

Contract vereist, kan ELIA, na raadpleging van de SDR en SGR leverancier(s) de 

prijs wijzigen, het contract herzien of wijzigen of, in sommige gevallen, 

beëindigen per aangetekende zending, zonder de leverancier schadeloos te 

stellen voor deze prijswijziging of voor de herziening, wijziging of beëindiging van 

het Contract. 

Als het (de) SDR- en/of SGR-contract(en) voortgezet kunnen worden mits enkele 

wijzigingen, zullen ELIA en de SDR en/of SGR leverancier alle inspanningen 

leveren om de meest geschikte contractuele voorwaarden uit te werken om zowel 

de oorspronkelijke geest van het Contract als de vereisten van de bevoegde 

instantie zo dicht mogelijk te benaderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ted.europa.eu/
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 Interacties tussen het SGR Contract en andere contacten 

Leveranciers van SGR, die geselecteerd werden op basis van de 

Toelatingsprocedure en certificatie criteria, moeten zich bewust zijn van de 

onderlinge interacties tussen het SGR Contract, het CIPU-contract, het ARP-

contract en het Toegangscontract. SGR Productiecentrale(s) moeten: 

 gelokaliseerd zijn in de Belgische Regelzone 

 aangesloten zijn op het Transmissienet en hun eigen Toegangspunt tot het 

ELIA Transmissienet hebben. In geval van lokale productie moet een nieuw 

Toegangspunt I/A (Injectie/Afname) gecreëerd worden:  

o De Productiecentrale is onafhankelijk op het gebied van Toegang van 

de netgebruiker voor dewelke het vroeger een lokale productie was; 

o Dit nieuw Toegangspunt voor de SGR Productiecentrale moet vermeld 

worden in bijlage 2 bij een geldig Toegangscontract zodat de SGR 

leverancier die wordt gezien als een tweede netgebruiker, een 

Toegangshouder kan aanwijzen. 

o De SGR Productiecentrale zal een fysieke aansluiting delen met de 

industriële netgebruiker voor dewelke het vroeger een lokale productie 

was; 

o Een verantwoordelijke ARP moet aangeduid worden door de 

Toegangshouder door ondertekening van bijlage 3 bij het 

Toegangscontract; 

o De ARP, die verantwoordelijk is voor dit Toegangspunt, moet een 

CIPU-Contract met ELIA afgesloten hebben. 

 Onderwerp van het SGR Contract 

Door een SGR Contract af te sluiten engageert de SGR leverancier zich om: 

 de SGR dienst tijdens de 5 maanden van de Winterperiodes te leveren 

 zijn SGR Productiecentrale uit de markt te houden tijdens de volledige 

geldigheidsduur van het SGR Contract 

Om twijfel uit te sluiten: 

 wordt er bepaald dat de geldigheid van het SGR-contract zal 

afhangen van het Ministerieel Besluit dat ELIA zal instrueren 

om Strategische Reserves aan te leggen; 

De Werkingsregels en het SGR Contract zullen aanvullende vereisten en 

taakomschrijvingen bepalen met inbegrip van sancties voor het niet naleven van 

de beschikbaarheids- en activatievereisten. 

 Interacties tussen het SDR Contract en andere contacten 

Leveranciers van SGR, die geselecteerd werden op basis van de 

Toelatingsprocedure en certificatie criteria, moeten zich bewust zijn van de 

onderlinge interacties tussen het SDR Contract, het ARP Contract, het 

Toegangscontract en de contracten voor ondersteunende diensten. 

 Onderwerp van het SDR-Contract en de Werkingsregels 

Door een SDR Contract af te sluiten engageert de SDR leverancier zich om de 

SDR dienst te leveren gedurende de 5 maanden van de Winterperiode gedurende 

de geldigheidsduur van het SDR Contract. 
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Om twijfel uit te sluiten: 

 Er wordt bepaald dat de geldigheidsduur van het SDR Contract zal 

afhangen van het Ministerieel Besluit dat ELIA zal instrueren 

om Strategische Reserve aan te leggen; 

De Werkingsregels en het SGR Contract zullen aanvullende vereisten en 

taakomschrijvingen bepalen met inbegrip van sancties voor het niet naleven van 

de beschikbaarheids- en activatievereisten. 

4.4.3 Bidding sheets & Bidding Instructies 

De instructies voor het indienen van offertes zullen toelichten hoe er geboden kan 

worden voor de volgende componenten: 

- Een offertenummer dat als referentie gebruikt zal worden [Offerte nr.] 

- Product [SGR/SDR4_DROP_BY/SDR4_DROP_TO/SDR12_DROP_BY/SDR12_DROP_TO]  

- Referentievermogen [MW] – Minimale grootte bod = 1MW 

- Reserveringskosten: operationeel [€/MW/h] 

- Reserveringskosten: investeringen [€/MW/h] 

- Vaste activeringskosten (koud) [€/Aankondiging] 

- Enkel voor SGR: 

- Configuratietype 

- Vaste activeringskosten (warm) [€/Aankondiging] 

- Opstartbrandstof type [Brandstoftype] 

- Werkingsbrandstof type [Brandstoftype] 

- Verschillende componenenten van de variabele activatie prijs [€/MWh] 

- Enkel voor SDR:  

- Variabele activatieprijs [€/MWh] 

- Verlengingskosten [€/uur] 

- Kan niet gecombineerd worden met [Ander Offertenr.] 

- Deelbaar [J/N] 

Kandidaten zullen verplicht worden meerdere offertes in te dienen voor tenminste 

alle gekende configuraties van de Productiecentrale(s) in het CIPU-Contract om 

de oplossingsruimte voor een technisch-economische selectie te maximaliseren. 

De bidding sheets en bidding instructies zullen ook de definitieve versie van de 

Werkingsregels in rekening nemen. 

SDR kandidaten moeten een offerte indienen met dezelfde pool van 

Opleveringsspunten als in de certificatie waarbij het aangeboden SDR 

Referentievermogen gelimiteerd is tot het maximum gecertifieerde SDR 

Referentievermogen. 

SGR kandidaten zullen de mogelijkheid hebben om in detail de condities of 

beperkingen uit te leggen van hun finale offer. De bidding instructies zullen 

specifiëren hoe deze condities of beperkingen moeten bewezen worden door de 

SGR kandidaat. 
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4.4.4 Contractuele data formulier 

Het contractuele data formulier bevat alle informatie die moet ingevuld worden in 

de annexen van het SDR of SGR Contract, die specifiek is voor elke SGR en SDR 

leverancier. 

4.5 Finale Offerte 

Om geldig te zijn moet een offerte per aangetekende post of per koerierdienst 

verzonden worden naar het volgende adres: 

o Elia Asset - Pauline Ottoy 

Vilvoordselaan, 126 

B - 1000 Brussel 

o Elk offerte moet een originele gedrukte versie bevatten. Een kopie 

in elektronisch formaat moet verstuurd worden naar 

pauline.ottoy@elia.be en contracting_SR@elia.be 

o Als de elektronische versie afwijkt van de gedrukte versie, zal het 

gedrukte origineel doorslaggevend zijn 

- De offertes moeten volledig zijn en ontvangen worden door ELIA vóór 

15/04/2015 - 18:00u Central European Time (CET). 

- De kandidaat moet duidelijk aangeven welke informatie vertrouwelijk is en/of 

verband houdt met technische en commerciële geheimen. 

- De offertes moeten in het Frans, Nederlands of Engels geschreven worden. 

 In de offerte te vermelden gegevens en additionele documenten 

De kandidaten zijn verplicht om het offerteformulier te gebruiken dat ELIA zal 

bezorgen. Naast dit ingevulde offerteformulier moet een offerte de volgende 

informatie bevatten om een geldige offerte te doen: 

 

Voor zowel SGR als SDR kandidaten: 

• De bevoegdheid van de persoon die de offerte ondertekent;  

• De contractuele gegevens zoals bepaald in de Call For Tender; 

• De datum waarop bovenvermelde persoon de offerte ondertekend 

heeft; 

• De handtekening van de persoon die bevoegd is om de offerte te 

ondertekenen. 

Enkel voor SGR kandidaten: 

• Bewijs van eventuele beperkingen zoals gespecifieerd in de bidding 

instructies; 

 Geldigheidsduur van de offertes 

De kandidaten zijn gebonden door hun offerte tot en met 31/10/2015. 

4.6 Gunning 

Belangrijke mededeling: Overwegende dat het gunnen van strategische 

reserves onderdeel is van de Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve, de 

criteria voor technisch-economische combinatie van offertes worden vastgelegd in 

de Werkingsregels, goedgekeurd door de CREG. Aangezien de goedgekeurde 

mailto:pauline.ottoy@elia.be
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Werkingsregels moeten worden gepubliceerd voorafgaand aan de Call For Tender 

zal dit transparant zijn voor alle kandidaten. 

Het gunnen van aanbiedingen wordt gedaan op een manier die ervoor zorgt dat 

het gecontracteerde volume aan strategische reserves (SDR + SGR ) tenminste 

het volume bedraagt dat door de Minister werd bepaald en dit tegen de laagste 

totale kost mogelijk, conform met de criteria vastgelegd in de Werkingsregels, 

goedgekeurd door de CREG. 

Uiterlijk op 22 mei 2015 brengt ELIA verslag uit aan de CREG en de Minister over 

de ontvangen offertes, dit verslag zal ook een technisch - economisch voorstel 

voor combinatie van offertes bevatten. 

Het dient te worden opgemerkt dat de CREG een advies zal geven dat 

uitdrukkelijk en op gemotiveerde wijze aangeeft of de prijs van de door de 

beheerder van het transmissienet voorgestelde combinatie van offertes voor de 

levering van strategische reserves al dan niet manifest onredelijk is: 

 Indien het advies van de CREG luidt dat de offertes die deel uitmaken van 

het technisch-economische voorstel van ELIA niet onredelijk zijn, sluit 

ELIA overeenkomsten voor deze offertes. 

 Indien het advies van de CREG luidt dat het door ELIA gedane voorstel 

manifest onredelijk is, kan de Koning, op voorstel van de minister, ter wille 

van de bevoorradingszekerheid, aan één of meerdere inschrijvers waarvan 

de offerte door de CREG als manifest onredelijk werd beoordeeld, de 

noodzakelijke prijzen en volumes bij koninklijk besluit opleggen. 
 

ELIA zal de leveranciers informeren over de gunning van een SDR of SGR 

Contract per e-mail en per aangetekende post, na het nemen van de 

toewijzingsbeslissing op basis van de bovenvermelde gunningscriteria. 

Als afgewezen kandidaten meer informatie vragen, mag hen alle informatie 

verstrekt worden die niet vertrouwelijk is, zoals opmerkingen over hun sterke en 

zwakke punten, omdat dit hen kan helpen om in de toekomst succesvolle offertes 

in te dienen. 
 

4.7 Contracteren 

4.7.1 Proces van contract ondertekening 

De kandidaat die officieel een contract gegund wordt, moet het proces van 

contract ondertekening volgen om het contract te tekenen 15 dagen nadat de 
officiële stand still is gestart. 

 Condities voor de start van de SDR Dienst of de SGR Dienst: 

o De SGR en/of SGR leverancier moet slagen voor een simulatietest zoals 

beschreven in het SGR/SDR Contract.  

o Voor Toegangspunten aangesloten op het Distributienet: het tekenen van 

het DSO-SDR leverancier contract voor de levering van SDR aan ELIA 

tijdens Winterperiode 2015-2016 op die Toegangspunten; 

o Voor Opleveringspunten met een Submeter: installatie van een (ELIA) 

Datalogger en een GSM-Modem alsook het succesvol uitvoeren van een 

communicatietest met het ELIA systeem uitgevoerd door ELIA. Deze test 

is op kosten van de SDR leverancier. 
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4.8 Bekendmaking van de gunning van contracten 

Nadat de Contracten ondertekend zijn, zal ELIA de gunning van de contracten 

publiceren op de website http://ted.europa.eu/ 

 

5 Regels voor betwistingen 

Zonder afbreuk te doen aan andere maatregelen, kan een kandidaat of bieder die 

van oordeel is dat hij nadeel ondervonden heeft door een vergissing of 

onregelmatigheid die begaan zou zijn in het kader van deze 

aanbestedingsprocedure, of die van oordeel is dat de procedure ongeldig is 

geworden door wanbeheer, een klacht indienen bij ELIA. 

 

Deze klacht kan niet als enig onderwerp hebben het bekomen van een tweede 

beoordeling met als enige reden het feit dat de klager het oneens is met de 

definitieve beslissing over de gunning. 

 

Elke onopgeloste betwisting over de interpretatie of implementatie van deze 

procedure of van toekomstige overeenkomsten of activiteiten die eruit kunnen 

voortvloeien, zal voorgelegd worden aan de rechtbanken van Brussel. 

 

6 Annulering van de aanbesteding 

ELIA behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure te annuleren 

vooraleer het (de) Contract(en) ondertekend is (zijn), zonder dat dit de 
kandidaten of inschrijvers recht geeft op het eisen van enige compensatie.  

Annulering kan gebeuren indien de wettelijke basis, met inbegrip van de 

uitvoeringsbesluiten, onuitvoerbaar wordt, als gevolg van zijn vernietiging, 

schorsing, intrekking of wijziging in zijn essentiële kenmerken, die leidt tot de 

niet-conformiteit van de aanbesteding met vermelde juridische basis; 

Indien de aanbestedingsprocedure geannuleerd wordt, zullen alle kandidaten en 

inschrijvers zo snel mogelijk schriftelijk geïnformeerd worden over de redenen 
hiervoor.  

7 Vragen 

Vragen over deze aanbesteding moeten gericht worden aan: Mevr. Pauline Ottoy 

(pauline.ottoy@elia.be), Contracting_SR (contracting_SR@elia.be) cc: Dhr. 

Manuel Aparicio (manuel.aparicio@elia.be) 
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