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I. Vraag van Minister Marghem 

1. In haar brief van 29 juni 2016 stelt Minister voor Energie, Marie-Christine Marghem, 

zeven vragen en vraagt de CREG een antwoord te formuleren op deze vragen teneinde te 

komen tot een betere marktwerking.  

2. De minister vraagt te antwoorden ten laatste op 11 juli 2016. Dit betekent minder dan 

2 weken de tijd, waardoor de CREG dan ook niet de tijd gehad heeft om nieuwe analyses te 

maken. Echter, over alle vragen heeft de CREG in het verleden al analyses en onderzoek 

verricht en deze nota geeft bijgevolg een goede samenvatting van dit werk uit het – soms zeer 

recente – verleden. In deze nota zal dan ook veelvuldig verwezen worden naar akten van de 

CREG en naar andere instanties. Alle vermelde CREG-documenten zijn publiek beschikbaar 

op de website van de CREG. Over de vermelde beslissingen van de CREG is telkens publiek 

geconsulteerd.  

3. De gestelde vragen worden hierna opgelijst en worden achtereenvolgens behandeld 

in de rest van deze tekst. Dit document eindigt met oplijsting van de te nemen maatregelen.  

1) De impact van loop flows op ons transportnet en dus op onze importcapaciteit en 

de voorgestelde maatregelen om deze te verhelpen; 

2) De impact van "optimale welvaartscreatie" in de CWE-zone op de 

importmogelijkheden en de voorgestelde maatregelen om dit te verbeteren; 

3) Het sluiten van de markten zo kort mogelijk tegen reële tijd aanpassen; 

4) Herziening van regels inzake productie-afwijkingen van offhore windmolenparken 

om de verantwoordelijkheidsplicht van de ARP voor het netevenwicht te 

versterken; 

5) De verantwoordelijkheidsplicht van de ARP’s versterken in de zin van het verhogen 

van het onbalanstarief of het verhogen van de aard van hun verplichtingen; 

6) Afschaffing van de dubbele facturatie injectie/afname voor pompcentrales; 

7) Een eventuele omkadering en de invoering van een lichter ARP-statuut om 

aggregatoren toe te laten de markt te betreden 
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I.1 Vraag 1: de impact van loop flows op de 
importcapaciteit 

4. In de CREG-studie 1352 over de Belgische groothandelsmarkt bij stroomschaarste 

en stroomtekort [1] wordt het concept van loop flows en transit flows gedefinieerd en 

uiteengezet in randnummers 142 en verder.  

- Transit flows: fysische stromen door andere prijszones (landen) die voortvloeien 

uit de commerciële energie-uitwisselingen tussen prijszones (landen). 

- Loop flows: fysische stromen in andere prijszones (landen) die voortvloeien uit de 

commerciële energie uitwisselingen binnen één prijszone (land). Loop flows (LF) 

worden dus gezien als energiestromen die niet voortkomen uit 

capaciteitstoewijzing (zoals de impliciete marktkoppeling). De hoeveelheid loop 

flow hangt af van de fysieke eigenschappen van het net, van de configuratie van 

de biedzones en van de locatie van de consumptie en productie in het net.  

Beide concepten kunnen visueel geïllustreerd worden zoals op onderstaande figuur. 

 

Transit flows (links) en loop flows (rechts) Bron: Schavemaker & Beune, 2013 

I.1.1 Internationale aspecten 

5. In haar studie 1520 over de prijspieken op de Belpex DAM van 22 september en 16 

oktober 2015 [2] ging de CREG dieper in op de problematiek van de loop flows, met veel 

aandacht voor de zogenaamde ‘base case’. De ‘base case’ wordt twee dagen voor reële tijd 

berekend, waarbij de TNBs de fysische fluxen berekenen die resulteren uit de verwachte 

commerciële transacties binnen één prijszone. Sommige van deze verwachte fluxen zijn loop 

flows.  

6. Het is belangrijk om een volledig inzicht te verkrijgen in de grensoverschrijdende 

gevolgen van loop flows in de CWE-regio. Een commerciële transactie binnenin een grote 
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biedzone, bijvoorbeeld de Duitse biedzone, van het hernieuwbare-rijke noorden naar verbruik 

dat zich voornamelijk in het zuiden bevindt veroorzaakt een fysische flux doorheen de 

Nederlandse, Belgische en Franse biedzones (en een andere fysische flux doorheen de 

landen ten oosten van Duitsland). Deze fysische stromen gebruiken de fysisch beschikbare 

interconnectiecapaciteit in een bepaalde richting die op haar beurt de resterende capaciteit 

voor commerciële uitwisseling in dezelfde richting verlaagt 

 

7. In dit voorbeeld zou de importcapaciteit van de Nederlandse naar de Belgische 

biedzone door de loop flows worden verminderd. Bovendien - en dat is op het eerste gezicht 

verrassend - zou dit ook de importcapacieit van de Franse biedzone naar de Belgische 

biedzone kunnen verlagen. Alhoewel immers 75% van de fysische flux het rechtstreekse 

traject zal nemen, zal een commerciële uitwisseling tussen Frankrijk en België ook een 

fysische flux doorheen Duitsland en Nederland naar België genereren. De CREG heeft in 

bijlage 2 van haar studie 1520 aangetoond dat loop flows (en de onzekerheid hierover) steeds 

de importcapaciteit verminderen. 

8. In de CREG-nota 1532 over “de studie van Elia over de nood aan ‘adequacy’ en aan 

flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2017-2027” [3] verwijst de 

CREG naar het jaarlijks monitoringrapport, gepubliceerd in november 2015 door het 

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) en de Council of 

European Energy Regulators (CEER). Dit rapport bevat een hoofdstuk waarin de manier wordt 

geëvalueerd waarop de berekening van grensoverschrijdende capaciteiten door de 

transmissienetbeheerders (TNB’s) wordt toegepast op biedzonegrenzen. Uit de resultaten 
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blijkt dat er een aanzienlijke ruimte is om elektriciteitstransmissienetnetwerken efficiënter te 

gebruiken en op die manier meer grensoverschrijdende verhandelbare capaciteiten 

beschikbaar te maken voor de markt. Zo zijn in bijna 70 procent (33 van de 48) van alle 

geëvalueerde grenzen de thermische capaciteiten ten minste twee keer zo hoog als de 

commerciële capaciteit. Het verslag concludeert dat het gebrek aan gecoördineerde en 

efficiënte capaciteitsberekeningsmethoden één van de belangrijkste ontbrekende schakels is 

om tot een efficiënt gebruik van de netwerkinfrastructuur en de interne energiemarkt (IEM) in 

het algemeen te komen. 

9. Ook uit analyses van de CREG blijkt dat loop flows soms tot veel meer dan 50% van 

de totale fysische stromen uitmaken, zoals bijvoorbeeld het geval was op 22 september 2015. 

Het gebruik van dwarsregeltransormatoren kan de loop flows inperken. In september en 

oktober 2015 was de dwarsregeltransformator in Zandvliet onbeschikbaar wegens werken om 

een tweede dwarsregeltransormator in Zandvliet te plaatsen en zo de loop flows te 

verminderen; deze werken werden eind oktober 2015 gefinaliseerd. De 

dwarsregeltransormatoren zijn uitermate belangrijk voor een goede marktwerking in de CWE-

regio, gezien de huidige configuratie van de biedzones in de CWE-regio (met grote biedzones, 

zoals Duitsland en Frankrijk, en dus grote loop flows). De manier waarop de 

dwarsregeltransformatoren gebruikt worden wordt echter op CWE-niveau beslist. 

10. De conclusie van studie 1520 is dat loop flows voorrang krijgen op de 

interconnectiecapaciteit, ongeacht de schaarste van deze capaciteit en de bereidheid tot 

betalen om deze capaciteit te gebruiken. Dit geldt zelfs als marktdeelnemers bereid zijn om de 

maximale marktprijs (€3000/MWh) te betalen, wat het bevoorradingszekerheidsrisico 

verhoogt.  

11. De CREG concludeert dat hoge loop flows duidelijk niet in overeenstemming zijn met 

Verordening 714/2009 en haar Bijlage 1. 

12. De CREG stelt in haar voornoemde studie dan ook een aantal oplossingen voor om 

te voldoen aan de vereisten van Verordening 714/2009 en haar Bijlage 1. De belangrijkste is 

een adequate afbakening van de biedzones, zodat de negatieve effecten van te grote zones 

worden vermeden. Deze problematiek wordt momenteel bestudeerd op Europees niveau; een 

gevolg van de implementatie van de netwerkcode CACM (‘Capacity Allocation and Congestion 

Management’). Een andere belangrijke maatregel is het efficiënter en ruimer inzetten van 

dwarsregeltransformatoren. Deze kunnen immers gebruikt worden om stromen te sturen 

binnen het Europese transmissienet. België heeft momenteel vier van dergelijke 

transformatoren op de grens met Nederland staan.  
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13. Deze oplossingen zullen het doeltreffende en niet-discriminerende gebruik van de 

soms zeer schaarse grensoverschrijdende capaciteit verbeteren, niet alleen voor de 

Belgische, maar voor alle marktdeelnemers binnen de flow-based marktkoppeling. Deze 

oplossingen zijn een noodzakelijke voorwaarde om de Europese interne markt en de Energie 

Unie te voltooien. 

14. Bijkomend zou een betere inschatting van de toekomstige stromen en congesties die 

twee dagen op voorhand wordt berekend door de netbeheerders, de zogenaamde D2CF1, de 

marktwerking kunnen verbeteren door de interconnectiecapaciteit dat aan de marktkoppeling 

ter beschikking wordt gesteld te verhogen. 

15. Ten slotte wil de CREG de aandacht vestigen op de interne kritische netelementen. 

Het op fluxen gebaseerde mechanisme dat momenteel wordt toegepast, beperkt de 

commerciële uitwisselingen tussen biedzones (of landen) om rekening te houden met 

beperkingen die opgelegd zijn door interne kritische netelementen (critical branches) in die 

biedzones (of landen). Dit brengt twee problemen met zich mee. Het eerste probleem houdt 

verband met de niet-naleving van Verordening 714/2009, en meer bepaald van het artikel 1.7, 

dat bepaalt dat de congesties niet op permanente wijze, via een mechanisme voor beheer van 

congesties zoals de flow-based coupling, verschoven mogen worden naar de grenzen. Het 

tweede probleem houdt verband met het feit dat deze maatregel weinig doeltreffend is: de 

doeltreffendheid kan worden gemeten aan de hand van de zeer lage waarde van de impact 

van de uitwisselingen tussen zones op deze critical branches, ook PTDF genoemd (zie infra). 

Deze interne critical branches beperken ongegrond de commerciële uitwisselingen tussen 

zones en verminderen de welvaartscreatie van de marktkoppeling. Dit punt is duidelijk 

gemaakt in de alinea's 122 en 123 van Eindbeslissing CREG (B) 150423-CDC-1410 De 

regulatoren van de CWE-regio hebben de transmissiesysteembeheerders gevraagd om de 

momenteel gehanteerde regel te herzien. 

I.1.2 Belgische aspecten 

16. De voorgestelde maatregelen die in de vorige sectie werden besproken moeten op 

het niveau van de CWE-regio en op het Europese niveau worden geïmplementeerd. Er kunnen 

echter ook maatregelen genomen worden op Belgisch niveau. Deze worden in deze sectie 

uiteengezet. 

                                                
1 D2CF = 2 days ahead congestion forecast, congestieprognose 2 dagen vooraf 
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17. Gezien het belang van de de dwarsregeltransormatoren heeft de CREG in haar brief 

van 6 november 2015 aan Elia gevraagd om een kostenbatenanalyse uit te voeren voor het in 

reserve houden van bijkomende dwarsregeltransformatoren. 

18. Tevens verwees de CREG in haar studies 1352 en 1520 naar het belang van Dynamic 

Line Rating (DLR). DLR is een techniek die de reële capaciteit van een transmissielijn berekent 

op basis van de (verwachte) atmosferische omstandigheden, zoals windsnelheid en 

omgevingstemperatuur. DLR wordt sinds eind 2014 door Elia in reële tijd gebruikt. 

19. De CREG dringt erop aan dat Elia de resultaten van haar ervaring met DLR gebruikt 

om de transmissiecapaciteit in day-ahead, dat als input dient voor de day-ahead flow-based 

marktkoppeling uitdrukkelijk te verhogen (of soms verlagen). Een redelijk voldoende ervaring 

met DLR in reële tijd wordt verwacht spoedig te leiden tot het in rekening brengen van DLR bij 

de berekening van interconnectiecapaciteit in day-ahead en intraday. De CREG en Elia zijn 

overeengekomen dat Elia nog in 2016 een voorstel ter goedkeuring aan de CREG voorlegt om 

de interconnectiecapaciteit te berekenen zodanig dat adequaat rekening gehouden wordt met 

de mogelijkheden die DLR biedt. 

20. Tot slot zijn de CREG en Elia overeengekomen dat Elia de loop flows zal berekenen 

en de waarden zal publiceren op haar website. De gehanteerde formule zal in overleg met de 

CREG worden vastgesteld. Elia heeft zich akkoord verklaard dat de publicatie van de loop 

flows zo snel mogelijk en nog in 2016 gerealiseerd wordt. 

I.2 Vraag 2 : impact van « optimale welvaarstscreatie » in 
de CWE-zone op de importmogelijkheden 

21. In de CREG-beslissing 1410 betreffende “de implementatie van de koppeling van de 

dagmarkten gebaseerd op de stromen in de regio CWE (Centraal-West Europa)” [4] verwees 

de CREG naar de oneerlijke competitie tussen stroomparameters om de 

interconnectiecapaciteit toe te wijzen aan de verschillende prijszones binnen CWE, beter 

bekend als ‘flow factor competition’.  

22. De ‘flow factor competition’ komt erop neer dat grote zones in de flow-based market 

coupling (FBMC) binnen de CWE-regio een structureel voordeel hebben ten opzichte van 

kleine zones. De ‘power transfer distribution factor’ (PTDF), een belangrijke stroomparameter 

die gebruikt wordt in het marktkoppelingsalgoritme, geeft de impact op een kritische 

netelement weer van een uitwisseling tussen zones. Hoe kleiner deze impact op het kritische 

element, hoe meer stroom kan uitgewisseld worden (aangezien de congestielimiet van het 
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betreffende netelement minder snel wordt bereikt). Volgens de CREG hebben grotere zones 

louter door hun grootte een structureel kleinere PTDFs, wat hen dus een oneerlijk voordeel 

oplevert (dit is zonder de impact van loop flows mee te rekenen).  

23. Het moeilijke aspect aan ‘flow factor competition’ is dat PTDFs sowieso kunnen 

verschillen, afhankelijk van waar vraag en aanbod van elektriciteit gesitueerd zijn, hoe groot 

deze volumes zijn en van de topologie van het netwerk. Een aantal werknemers van de CREG 

hebben deze problematiek ook uiteengezet in een wetenschappelijke paper [5].  

24. In de flow-based marktkoppeling is ook een zogenaamde ‘adequacy patch’ De CREG 

heeft in het najaar van 2014 vastgesteld dat de ‘flow factor competition’ in de methode, die de 

netbeheerders aan de regulatoren zouden voorstelen, ook actief blijft wanneer de beursprijs 

tot het maximum gaat (momenteel is dat maximum 3000 €/MWh). Het was dus mogelijk dat 

bijvoorbeeld België 3000 €/MWh betaalt voor stroom maar toch niets kan importeren wegens 

het fenomeen van een minder gunstige PTDF. Dat was voor de regulatoren onaanvaardbaar 

omdat dit de bevoorradingzekerheid in het gedrang brengt. De netbeheerders hebben hun 

voorstel dan bijgewerkt via een ‘adequacy patch’ die de toewijzing van interconnectiecapaciteit 

op een andere manier berekent op het moment dat één of meerdere biedzones de maximale 

prijs bereikt. Let wel, de adequacy patch lost de problemen van de prioritaire toegang van de 

loop flows niet op. 

25. Dit betekent dat het mogelijks oneerlijke aspect van de flow factor competition geen 

of weinig impact heeft als de prijs 3000 €/MWh bereikt. Het blijft echter een mogelijkse 

negatieve rol spelen voor de Belgische regelzone voor prijzen lager dan 3000 €/MWh. Dat 

betekent dat het verhogen van de prijslimiet op de beurzen, zoals door sommige landen bepleit 

(waaronder Duitsland), zou betekenen dat het prijsinterval waarin ‘flow factor competition’ haar 

negatieve rol speelt zou vergroten. Om die reden heeft de CREG reeds in haar beslissing 1410 

duidelijk gesteld dat wat haar betreft de prijslimieten enkel kunnen verhoogd worden op 

voorwaarde dat het probleem van de discriminatie tussen de kleine en de grote zones is 

opgelost (zie §248 van de CREG-beslissing 1410). 

26. Om dezelfde reden heeft de CREG in haar advies 1502 aan de Minister “over het 

marktreglement over de aanvraag tot goedkeuring van de door Belpex voorgestelde 

wijzigingen aan het Belpex marktreglement” gesteld dat het instellen van beperkingen aan 

Belpex-deelnemers een ernstige impact kan hebben op de bevoorradingszekerheid [6]. 

Immers, de “adequacy patch” wordt pas geactiveerd wanneer de maximale beursprijs bereikt 

wordt (i.c. 3000 €/MWh). Indien Deelnemers echter belemmerd worden om het nodige volume 

aan te kopen (tegen 3000 €/MWh), wegens een volumebeperking, of de maximale prijs te 
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bieden voor hun volume, wegens een prijsbeperking, is het mogelijk dat niet al het nodige 

volume geïmporteerd wordt en/of dat de beursprijs het maximale niveau niet bereikt waardoor 

de “adequacy patch” niet geactiveerd wordt. Dat betekent dat de Transactielimieten ervoor 

kunnen zorgen dat, zelfs in periodes dat er een stroomtekort dreigt, de import naar België niet 

maximaal is met een mogelijk gevaar voor de bevoorradingszekerheid. Dit risico wordt nog 

eens versterkt omdat er enkel energie kan ingevoerd worden via de day-ahead 

elektriciteitsbeurs. De CREG spreekt zich in haar advies niet uit of het principe van 

Transactielimieten op zich problematisch is, enkel dat de precieze limieten ook onderhevig 

zouden moeten zijn aan goedkeuring, en dus niet door zomaar door de beurs kan opgelegd 

worden, en dus in het Marktreglement zouden moeten opgenomen worden. De minister heeft 

volgens onze informatie ons advies hierin niet gevolgd. 

27. Momenteel wordt een studie opgestart binnen de CWE-regio die meer inzicht moet 

geven in de problematiek van ‘flow factor competition’. Het uitvoeren van deze studie was een 

voorwaarde voor het goedkeuren van de FBMC.  

28. In ieder geval is het zo dat het creëren van kleinere prijszones niet enkel het probleem 

van loop flows zal oplossen (zie supra), maar ook het probleem van de ‘flow factor competition’. 

De CREG ziet niet onmiddellijk andere manieren om dit probleem aan te pakken.  

29. De base case stelt het volume aan uitwisselingen vast vóór de toewijzingsprocedure. 

Hierdoor heeft de configuratie van de biedzones en hun omvang een beslissende en 

vertekenende impact op de plaatsbepaling van de zwakke punten in het net waarmee het 

koppelingsmechanisme rekening houdt. Deze plaatsbepaling van kritische netelementen 

(critical branches) heeft een directe impact op de waarde van de bijbehorende PTDF en dus 

op de uitwisselingen die uiteindelijk door het mechanisme worden geselecteerd. 

I.3 Vraag 3: het sluiten van de markten zo kort mogelijk 
tegen reële tijd 

30. In de CREG-nota 1532 over “de studie van Elia over de nood aan ‘adequacy’ en aan 

flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2017-2027” pleit de CREG 

ervoor dat de liquiditeit op de intraday markt te verbeteren. De CREG heeft in dat kader in 

2016 twee beslissingen genomen.  

31. In CREG-beslissing 1479 over het voorstel van Elia betreffende het algemeen model 

voor de berekening van de totale overdrachtscapaciteit en de 

transportbetrouwbaarheidsmarge noteert de CREG een verbetering in de bepaling van 
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intraday overdrachtscapaciteit bij het invoeren van een proces tot verhoging van de 

intradaycapaciteit na het bepalen van de initiële intraday ATC capaciteit [7]. De CREG noteert 

eveneens dat dit vervat zit in een meer gecoördineerd proces op CWE niveau. De CREG is 

echter van oordeel dat de voorgestelde methode niet volledig in overeenstemming is met 

Verordening 714/2009 en haar Bijlage 1. De CREG heeft het voorstel van Elia dan ook niet 

goedgekeurd. Gezien het voorstel van Elia kan gezien worden als een verbetering ten opzichte 

van de huidige toestand, laat de CREG de toepassing ervan toe. Er wordt immers nu ook een 

herberekening van de intraday-capaciteit uitgevoerd op de Frans-Belgische grens wat 

voorheen het geval was. 

32. In CREG-beslissing 1467 betreffende de intraday toewijzing van capaciteit op de 

koppelverbindingen Frankrijk-België en Nederland-België” beslist de CREG om het voorstel 

van Elia eveneens niet goed te keuren [8]. Gezien het voorstel van Elia kan beschouwd worden 

als een vooruitgang tegenover de huidige toestand, laat de CREG Elia de inwerkingstelling toe 

van het door Elia voorgestelde impliciete mechanisme op de grens België-Frankrijk in het 3de 

kwartaal van 2016 voorafgegaan van maart 2016 tot eind september 2016 door een 

allocatiemechanisme, van een expliciet “fallback” mechanisme in geval van 

onbeschikbaarheid van het impliciete mechanisme dat simultaan met het impliciete 

mechanisme wordt ingevoerd op de grens België-Frankrijk en van de overgang naar 24 gates 

voor het impliciete mechanisme België-Nederland, in afwachting van een totale en definitieve 

goedkeuring. 

33.  Door deze twee beslissingen kan verwacht worden dat de intraday markt liquider zal 

worden. Zo worden het aantal gates voor de intraday markt verhoogd van 12 naar 24 zodat er 

sneller en korter tegen reële tijd nog energie kan uitgewisseld worden. Ook wordt er nu een 

herberekening van de intraday interconnectiecapaciteit uitgevoerd op de grens met Frankrijk, 

wat al het geval was op de grens met Nederland. De Franse intraday markt zal na de zomer 

ook impliciet gekoppeld worden met de Belgische en de Nederlandse markt.  

34. Al deze maatregelen moeten de liquiditeit op de intraday markt verbeteren. Echter, 

voor de CREG is dit niet voldoende: de intraday interconnectiecapaciteit moet op dezelfde 

manier berekend worden als voor day-ahead, namelijk gebaseerd op de stromen. De CREG 

verwacht in de toekomst van de transmissienetbeheerders een voorstel in die zin. 
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I.4 Vraag 4: regels inzake productie-afwijking offshore 
wind  

35. Artikel 7, §3 van de elektriciteitswet voorziet dat de productieafwijking van offshore 

windmolens ten opzichte van de geplande productie op een andere manier wordt afgerekend 

dan voor andere productie- en consumptiemiddelen. Deze speciale manier is gebaseerd op 

de day-ahead prijs.  

36. Naar wat de CREG vernomen heeft, zou deze bepaling van de elektriciteitswet in een 

lopend wetsvoorstel afgeschaft worden. Deze afschaffing was al lang verwacht en de CREG 

verwelkomt deze wijziging. Op deze manier zullen ook de offshore windmolenparken 

deelnemen aan de stabilisering van het netevenwicht indien er grote overschotten van 

elektriciteitsproductie zijn (of het productiepark onsamendrukbaar is geworden). 

37. Door de overgang sinds 1 januari 2012 naar een ‘single pricing’ onevenwichtstarief is 

het voordeel van de andere manier om onevenwichten af te rekenen voor offshore windmolens 

bovendien naar alle waarschijnlijkheid sterk gedaald. 

I.5 Vraag 5 : verantwoordelijkheid ARP versterken  

38. In het elektriciteitssysteem is de rol van de verantwoordelijke voor het evenwicht of 

de Access Responsable Party (hierna ARP) van essentieel belang om het evenwicht op het 

net te bewaren. Elke ARP moet ervoor zorgen dat, voor elk kwartier van de dag, een identieke 

volume op het net wordt geïnjecteerd als ervan wordt afgenomen.  

Volgens artikel 157 van het koninklijk besluit van 19 december 2002, tot bepaling van een 

technische verordening voor het transmissienetbeheer van elektriciteit en de toegang hiertoe 

(hierna: het technisch reglement), "verbindt de toegangsverantwoordelijke zich ertoe om alle 

redelijke middelen te voorzien en in werking te stellen teneinde het evenwicht op kwartierbasis 

te behouden tussen enerzijds de injecties van actief vermogen en anderzijds de afnames van 

actief vermogen in de regelzone verhoogd met de actieve verliezen die hij zelf compenseert, 

waartoe hij op grond van zijn contract van toegangsverantwoordelijke gehouden is". 

39. In geval van onevenwicht van de ARP is de netbeheerder belast met het herstellen 

van het evenwicht en heeft dan het recht om aan deze ARP in onevenwicht – automatisch – 

een penaliteit (onevenwichtstarief) op te leggen. Het onevenwichtstarief is een 

stimuleringsmechanisme. Het is niet alleen bedoeld om de ARP's ertoe te stimuleren een 



            13/25 

evenwicht tot stand te brengen tussen hun injectie- en afnamepunten, maar ook om het 

resterende onevenwicht van de zone te helpen wegwerken.  

I.5.1 Verhoging van het onevenwichtstarief 

40. De vastlegging van de transporttarieven, inclusief de onevenwichtstarieven, zijn een 

bevoegdheid van de CREG. 

I.5.1.1 Onevenwichtstarief van 4.500 EUR/MWh  

41. Een eerste maatregel om het onevenwichtstarief te versterken werd getroffen toen de 

strategische reserve werd ingesteld. Wanneer zich een structureel tekort voordoet (positieve 

structural shortage indicator), wordt een onevenwichtstarief van 4.500 EUR per in onevenwicht 

zijnde MWh toegepast op de ARP's. Die maatregel geldt alleen wanneer de strategische 

reserve operationeel is, d.w.z. in de vijf wintermaanden.  

De toepassing van dit tarief zou kunnen worden uitgebreid naar het hele jaar.  

Ook zou het opportuun zijn om in de elektriciteitswet het principe van een ontradend 

onevenwichtstarief bij activering van de strategische reserve in te stellen om het mechanisme 

veilig te stellen. 

De CREG ziet momenteel geen reden om dit onevenwichtstarief van 4500 €/MWh aan te 

passen. 

I.5.2 Scarcity pricing 

42. De CREG heeft in een externe studie2 de mogelijkheid tot implementeren van een 

methode die reserves op een adequate manier zou kunnen financieren laten onderzoeken. De 

in deze studie gevolgde methode werd voorgesteld door William Hogan (op basis van de 

Operational Reserve Demand Curve of ORDC) en geïmplementeerd in Texas. In een 

notendop verstrekt deze methode of dit mechanisme schaarsteprijzen die alle actieve 

eenheden vergoeden in periodes van schaarste via de toevoeging van een supplement ('price 

adder') bij de prijs voor levering van compenserende diensten van kwartieronevenwichten in 

                                                
2 Zie CREG-nota 1527 over "Scarcity pricing applied to Belgium" en de bijbehorende externe studie 

uitgevoerd door de UCL [9].  
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periodes van schaarste. Marktdeelnemers kunnen dan worden vergoed voor schaarste zonder 

dat ze worden gedwongen schaarste in hun biedingen te weerspiegelen. 

43. De externe studie is een eerste stap om deze methode te bestuderen en zal 

binnenkort grondiger worden geanalyseerd, in overleg met andere overlegorganen, de 

universiteiten, de netbeheerder en de marktdeelnemers. Idealiter zal ook een 

grensoverschrijdende implementatie worden onderzocht. Aanvullend onderzoek en de 

eventuele nationale implementatie van dit mechanisme zouden ten vroegste in 2018 kunnen 

plaatsvinden. 

I.5.3 Versterking van de aard van de verplichting van de ARP 

44. Het "contract van toegangsverantwoordelijke", dat de respectievelijke rechten van de 

netbeheerder en de ARP op dit gebied vaststelt, bepaalt dat "de betaling [van het] Tarief voor 

Onevenwicht ontslaat de ARP niet van zijn aansprakelijkheid […]". Overeenkomstig artikel 

157, §1 van het technisch reglement, "verbindt de toegangsverantwoordelijke zich ertoe alle 

redelijke middelen te voorzien en in werking te stellen teneinde het evenwicht op kwartierbasis 

te behouden". 

45. Het betreft hier een inspanningsverbintenis. Volgens de rechtspraak moet de partij 

die de verantwoordelijkheid van de houder van een dergelijke verplichting in het geding wenst 

te brengen, in geval van een inspanningsverbintenis, niet alleen de niet-nakoming van de 

verplichting aantonen, maar bovendien de fout van de houder van de verplichting, d.w.z. het 

feit dat deze zich niet als een goed huisvader, in de regel voorzichtig en toegewijd, gedragen 

heeft (Cass., 26 februari 1962, Arr. Cass., 1962, I, p. 723). Een dergelijke verbintenis wordt 

normaliter vergeleken met de resultaatsverbintenis, waarbij de verantwoordelijkheid van 

degene die de verbintenis is aangegaan in het geding gebracht kan worden door aan te tonen 

dat het beloofde resultaat niet behaald is; de afwezigheid van resultaat impliceert de fout van 

degene die de verbintenis is aangegaan, behalve in geval van overmacht. 

46. De aard van de aan de ARP opgelegde evenwichtsverantwoordelijkheid zou kunnen 

veranderen met het oog op de versterking ervan. Het aanpassen van het reglementaire kader 

(technisch reglement), door de inspanningsverbintenis om te zetten in een 

resultaatsverbintenis, zou de ARP nog meer verantwoordelijkheidsplicht geven en hem 

aanzetten tot het contracteren van capaciteiten op langere termijn, wat het prijssignaal op de 

forward-markt zou versterken. 
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47. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze wijziging van de aard van de verbintenis 

van de ARP concreet alleen maar iets zou opleveren bij door de ARP veroorzaakte schade, 

d.w.z. als het onevenwicht een situatie van schaarste zou veroorzaken die, bijvoorbeeld, een 

deel van het net zou afschakelen. 

48. Voordat deze maatregel wordt toegepast, moeten de ARP's in (quasi) reële tijd 

informatie krijgen over hun onevenwicht. Dit is momenteel nog niet mogelijk. Hiervoor dient de 

transmissienetbeheerder over meer informatie afkomstig van distributienetbeheerders te 

beschikken (zie infra).  

I.5.4 Gerichte afschakeling 

49. In de praktijk zullen er altijd tijdelijk kleinere en grotere afwijkingen zijn, doordat de 

ARP onvoldoende de injectie of afname kan voorspellen of doordat er onverwachte 

onbeschikbaarheden kunnen optreden bij productie-eenheden in de perimeter van de ARP. 

Om die tijdelijke, onvoorspelbare3 kleine en grotere onevenwichten weg te werken die het 

kwartier overschrijden, heeft de netbeheerder secundaire en tertiaire reserves tot zijn 

beschikking om het netevenwicht te allen tijde te behouden.  

50. Dat betekent dat, afgezien van de tijdelijke onvoorspelbare onevenwichten, een ARP 

in theorie altijd in evenwicht moet zijn na afloop van het kwartier. Het betekent ook dat als elke 

ARP hieraan voldoet er nooit een probleem van bevoorradingszekerheid kan zijn: als elke ARP 

in evenwicht is, dan is ook het net in evenwicht en is er nooit een productietekort (of –

overschot). 

51. De vrees dat de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd zou zijn, impliceert 

bijgevolg dat men vreest dat er ARP’s kunnen zijn die gezamenlijk een voldoende groot te 

voorspellen onevenwicht hebben, groter dan de beschikbare reserves waarover de 

netbeheerder beschikt, waardoor de strategische reserves en uiteindelijk zelfs het federale 

afschakelplan in werking moeten treden. 

52. De activering van het federaal afschakelplan in geval van schaarste leidt dus tot een 

niet-selectieve en onvrijwillige afschakeling van eindafnemers, terwijl slechts één ARP of een 

beperkt aantal ARP's te maken heeft met een belangrijk onevenwicht. De afschakeling is 

onvrijwillig omdat ze opgelegd wordt. Ze is niet-selectief omdat ook klanten die bij een ARP 

                                                
3 De onvoorspelbaarheid (op uurbasis) betreft hier maximaal een uur op voorhand, omdat de 
marktdeelnemers in principe een uur op voorhand zijn positie op de intraday-markt nog kan aanpassen. 
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zitten die wel in evenwicht is, en dus niet mee aan de oorzaak ligt van de activatie van het 

afschakelplan, afgeschakeld worden. 

53. Het niet-selectief en onvrijwillig afschakelen moet zoveel mogelijk selectief en vrijwillig 

worden gemaakt. Het is een principe dat de CREG reeds in haar studie 13524 over de 

Belgische groothandelsmarkt bij stroomschaarste en stroomtekort schreef. Dat principe wordt 

hierna kort toegelicht. 

54. Binnen de geliberaliseerde markt mag elke consument vrij zijn of haar leverancier 

kiezen. Met die vrijheid komt ook een zekere verantwoordelijkheid, namelijk het kiezen van 

een goede leverancier, zowel wat prijs als leveringszekerheid betreft. 

55. Volgens de huidige regels is het rationeel voor elke consument om enkel te kijken 

naar de prijs. Immers, als de levering bij piekverbruik niet gegarandeerd is, is de kans om 

onvrijwillig afgeschakeld te worden bij activatie van het afschakelplan onafhankelijk van het 

feit of de eigen leverancier in evenwicht is of niet. De effecten van het afschakelplan dat door 

één leverancier veroorzaakt wordt, worden dan uitgespreid over alle consumenten. Dat zorgt 

voor verkeerde prikkels, omdat de consument dan zelf onverschillig staat tegenover de 

leveringszekerheid die zijn leverancier kan garanderen. 

56. Dit marktfalen, namelijk het bestaan van negatieve externaliteiten, legitimeert dat de 

overheid tussenbeide komt om het marktfalen op te lossen of op zijn minst te mitigeren. Dat 

gebeurt nu al door een hoge onbalansprijs van 4500 EUR/MWh in te stellen indien de markt 

het netevenwicht niet kan garanderen (en de strategische reserve geactiveerd moet worden).  

57. Deze hoge onbalansprijs wordt echter klaarblijkelijk niet bekeken als een voldoende 

goede prikkel opdat leveranciers en ARP’s te allen tijde in evenwicht zouden zijn; er wordt 

immers ook voorzien in een strategische reserve en een afschakelplan. De aanpak van het 

marktfalen kan echter nog verder doorgezet worden door, voordat het afschakelplan 

geactiveerd wordt en dus niet-selectief klanten afgeschakeld worden, eerst de klanten van de 

leveranciers (of ARP’s) af te schakelen die aan de oorzaak liggen van de activatie van het 

afschakelplan.  

58. Dit is een principe dat nu reeds wordt toegepast op de gasmarkt. 

Om de klanten van een ARP/leverancier die het afschakelplan veroorzaakt heeft te kunnen 

afschakelen is het nodig om in (bijna) reële tijd te weten welke ARP’s effectief het 

                                                
4 Zie paragraaf 286: http://www.creg.info/pdf/Studies/F1352NL.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1352NL.pdf
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afschakelplan veroorzaken. Dit is momenteel niet mogelijk. Hiervoor dient de 

transmissienetbeheerder over meer informatie afkomstig van distributienetbeheerders te 

beschikken. De CREG is hiervoor reeds aan het overleggen met zowel Febeg als Synergrid. 

Synergrid werkt momenteel aan een oplossing die een voldoende precieze balancing position 

in reële tijd zou moeten opleveren. 

59. Het is belangrijk te benadrukken dat afschakelbare klanten enkel onvrijwillig selectief 

zullen worden afgeschakeld indien hun ARP/leverancier in onevenwicht is en indien dit 

onevenwicht (mede) de oorzaak is van de activatie van het afschakelplan. Als de 

ARP/leverancier van een consument niet in (groot) onevenwicht is en bijgevolg niet de oorzaak 

is van de activatie van het afschakelplan, kan er nooit een selectieve, onvrijwillige afschakeling 

gebeuren  

60. In afwachting van het in werking treden van een dergelijke maatregel voor selectieve 

afschakeling is het nuttig om na te gaan in welke mate de ARP kan worden 

geresponsabiliseerd door hun evenwichtsperimeter te corrigeren bij een activering van de 

strategische reserve en/of van het afschakelplan. Door de onbalanswaarde van hun 

portefeuille te herstellen naar de waarde die ze gehad zou hebben zonder activering van de 

strategische reserve of het afschakelplan, kan de onbalansprijs toegepast worden op de ARP 

die de problemen heeft veroorzaakt, door de mogelijk mitigerende gevolgen van een niet-

selectieve of gedeeltelijk selectieve afschakeling voor het onevenwicht van de ARP ongedaan 

te maken. 

I.6 Vraag 6: afschaffing dubbele facturatie injectie/afname 
voor pompcentrales 

61. Om bij te dragen tot een level playing field tussen de verschillende 

opslagmogelijkheden met eerbiediging van een zekere technologische neutraliteit, zou deze 

vraag uitgebreid moeten worden naar alle vormen van opslag en niet enkel naar de 

pompcentrales.  

62. In haar studie 1412 over de rentabiliteit van de elektriciteitsopslag in België heeft de 

CREG verschillende vaststellingen gedaan die wetswijzigingen noodzakelijk maken [10]. 

I.6.1 Federale bijdrage 

63. Artikel 21bis van de elektriciteitswet creëert een federale bijdrage bestemd voor de 

financiering van bepaalde openbaredienstverplichtingen en kosten verbonden aan de 
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regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt. Deze bijdrage is verschuldigd door "de 

op het Belgisch grondgebied gevestigde eindafnemers op elke kWh die ze voor eigen gebruik 

van het net afnemen", dus ook door de opslaginstallaties die elektriciteit afnemen van het net. 

Deze federale bijdrage is een belasting, in de zin van artikel 170 van de Grondwet. 

64. Artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2003/96/EG van 27 oktober 2003 tot herstructurering 

van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit 

verbiedt de belasting op energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt voor de 

productie van elektriciteit.  

65. Het is overigens op basis van deze richtlijn dat alle opslaginstallaties die elektriciteit 

afnemen van het net met de bedoeling om later elektriciteit te produceren, eenvoudigweg 

moeten worden vrijgesteld van deze federale bijdrage. 

I.6.2 Netwerktarieven  

66. De KU LEUVEN verwijst in een recente studie voor de FOD Economie [11] naar een 

studie van Eurelectric uit 2012 waarin wordt vastgesteld dat alleen België, Griekenland, 

Noorwegen en Oostenrijk nettarieven factureren aan opslagcentrales, zowel voor afnames als 

voor injecties. In tegenstelling tot deze regeling factureren Italië, Litouwen, Polen, Portugal, 

Slowakije, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk geen enkel nettarief aan 

opslagcentrales. Duitsland heeft in 2012 een vrijstelling van nettarieven ingevoerd voor nieuwe 

pompcentrales voor de eerstkomende twintig jaar. Het lijkt er derhalve op dat sommige 

Lidstaten, op verschillende manieren, hebben besloten om een specifieke tarievenregeling toe 

te passen op de opslag van elektriciteit. De vraag is dan ook of een dergelijke voordelige 

regeling in België kan worden toegepast om de in België gevestigde opslaginstallaties niet in 

een nadelige positie te brengen. 

67. Gelet op de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale Staat en de gewesten 

op het gebied van energie, worden hier alleen de transmissienettarieven en de nettarieven met 

een transmissiefunctie bestudeerd. 

68. Krachtens artikel 12 van de elektriciteitswet beschikt de CREG over een exclusieve 

bevoegdheid betreffende de vaststelling van de tariefmethodologie en de goedkeuring van de 

tarieven voor de transmissie van elektriciteit. Zoals reeds door de CREG werd beklemtoond, 

is de toepassing van een bijzondere tariefregeling voor de opslag van elektriciteit of voor 

bepaalde technologieën of installaties voor de opslag van elektriciteit mogelijk, maar vereist 

minstens een wijziging van de elektriciteitswet. Deze moet gericht zijn op: 
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- een versoepeling van het verbod op alle maatregelen ter ondersteuning van 

offshore installaties voor de opslag van hydro-elektrische energie (artikel 6/1, § 1); 

- de invoering van een tarifaire richtlijn die de draagwijdte van de tariefregeling 

preciseert die de CREG wordt geacht in haar tariefmethodologie uit te werken (art. 

12 § 5). 

69. Indien een vrijstelling van de transmissietarieven voor opslaginstallaties een voordeel 

oplevert voor de exploitanten van die installaties, rijst de vraag of dat voordeel strookt met de 

Europese voorschriften inzake staatssteun. Voorzichtigheidshalve is het aan te bevelen om de 

maatregel aan te melden bij de Europese Commissie. 

70. Indien de netwerktarieven worden aangepast om een level playing field te creëren 

voor de opslag in België ten aanzien van de buurlanden, zal dit een verhoging van de financiële 

last voor de andere netgebruikers inhouden. Deze financiële impact kan pas berekend worden 

als de precieze aanpassingen van de netwerktarieven bekend zijn.  

I.7 Vraag 7 : barrières verlagen voor toetreding tot de 
markt door aggregatoren 

I.7.1 Marktmodel voor energieoverdracht 

71. De CREG verwijst naar zijn voorstel voor een marktmodel voor energieoverdracht in 

studie 1459. Dit model voorzag de oprichting van een nieuwe rol van dienstverlener van 

flexibiliteit (FSP), gedefinieerd als een tussenpersoon die voor zijn activiteit de vraagflexibiliteit 

gebruikt van een of meer eindklanten waarvan hij geen leverancier is. Die nieuwe rol kan 

worden verdeeld over verschillende marktdeelnemers, waaronder de onafhankelijke 

aggregatoren. 

72. Dit model kan maar worden ingevoerd op voorwaarde dat er een wettelijk kader wordt 

vastgesteld die de functies van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de uitwisseling 

van de vraagflexibiliteit, hun rechten en verplichtingen bepaalt. De CREG heeft daartoe een 

wetsontwerp opgesteld. 
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I.7.2 ARP-statuut 

73. Voor eindklanten die hun eigen FSP wensen te worden en voor de ARP5 van die FSP, 

vormen de toegangstarieven tot Belpex een belemmering. Een denkproces zou doorlopen 

kunnen worden om deze barrière weg te werken. Febeliec, als wijze van voorbeeld, stelt voor 

om een beperkt statuut van ARP toe te kennen op bepaalde dagen en/of uren van het jaar 

maar met 100% aansprakelijkheid voor eindklanten die hun flexibiliteit slechts willen 

valoriseren tijdens een periode van het jaar mits betaling van het vaste gedeelte van het tarief 

naar verhouding van het aantal gebruiksdagen.  

I.8 Bijkomend voorstel: verbetering van de strategische 
reserve 

74. In zijn studie 1422 heeft de CREG verschillende verbeteringen vermeld die kunnen 

worden aangebracht in het mechanisme van de strategische reserve en de wetgeving die haar 

organiseert: 

- Toestaan van de terugkeer op de markt van capaciteiten in de strategische reserve 

aan het einde van elke jaarlijkse termijn 

Indien de afsluiting van contracten van volumes van strategische reserve over een 

langere periode dan een jaar (wat de elektriciteitswet toestaat) het mogelijk maakt 

de investeringskosten af te schrijven die zijn vereist om de betrouwbaarheid van 

de eenheden opgenomen in de strategische reserve te garanderen, en 

gerechtvaardigd is om de stabiliteit van het ODV-tarief "strategische reserve" te 

waarborgen, komt deze de marktwerking niet ten goede. Zolang de behoefte aan 

nieuwe capaciteiten in de markt blijft bestaan, zouden de exploitanten van de 

eenheden in strategische reserve immers het recht moeten hebben om aan het 

einde van elke jaarlijkse termijn terug te keren op de markt als hun 

winstvooruitzichten hoger worden dan de ontvangen reserveringsinkomsten in 

strategische reserve. Indien de investeringen noodzakelijk waren voor de 

deelname aan de strategische reserve, moet er worden voorzien dat de exploitant 

die terugkeert naar de markt het niet afgeloste deel van deze investering 

terugbetaalt. 

                                                
5 In CREG-studie 1459 wordt de ARP als BRP aangeduid conform de in voorbereiding zijnde Europese 
netwerkcode balancing 
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- Artikel 4bis van de elektriciteitswet wijzigen en de Koning machtigen om niet alleen 

de mededelingsprocedure van de buitenwerkingstelling van de productie-

installaties vast te stellen, maar ook de gevolgen van een dergelijke mededeling 

en de voorwaarden van een terugkeer op de markt. 

Teneinde de evaluatie van de behoeften op transparantere wijze uit te werken, zou 

het aankondigen van een tijdelijke buitenwerkingstelling, na het omzetten ervan in 

een definitieve buitenwerkingstelling, niet meer moeten worden toegestaan om 

uiteindelijk te besluiten de activiteit voort te zetten. De aankondiging van een 

definitieve buitenwerkingstelling zou bijvoorbeeld aanleiding kunnen geven tot de 

automatische intrekking van de individuele productievergunning wanneer de 

datum van buitenwerkingstelling wordt bereikt, teneinde de ontwikkeling van 

nieuwe investeringen te bevorderen. 

- Nadenken over de deelname van de demand response aan de strategische 

reserve 

Het primaire doel van haar deelname is het beschikken over een extra hulpmiddel 

om de ontwikkeling ervan te bevorderen. Zodra de investeringen zijn afgelost, zou 

deze moeten worden aangeboden op de markt. Er dient te worden vermeden dat 

de vergoeding van de reservering te aantrekkelijk wordt en flexibiliteit aan de markt 

onttrekt, of dat een vergoeding wordt uitgekeerd voor een capaciteit die in 

piekperiodes nooit beschikbaar is, omdat ze reeds is geactiveerd. Er moet tevens 

worden vermeden dat een dubbele vergoeding wordt ontvangen, enerzijds door 

de verkoop aan de reserve (zonder verplichting de dienst te verlenen) en 

anderzijds door de verkoop aan een ARP.  

- Vergroten van de toegang tot de strategische reserve 

Op dit moment zouden alleen de demand response en de centrales die hun 

buitenwerkingstelling hebben aangekondigd, kunnen bijdragen aan de 

strategische reserve. Op basis van het door de netbeheerder opgestelde rapport, 

was een dergelijke beperking onvoldoende om het vereiste volume van de 

strategische reserve het hoofd te bieden; zij staat ook niet toe dat binnen de 

strategische reserve echte concurrentie tot stand wordt gebracht. 

Om deze situatie het hoofd te bieden, is het wenselijk om de strategische reserve 

open te stellen voor andere soorten eenheden, in het bijzonder voor noodgroepen 

of piekeenheden (stroomaggregaten, mobiele installaties, enz. op dit moment 

buiten de markt) die anders niet zouden bijdragen aan de bevoorradingszekerheid. 
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Een dergelijke uitbreiding zou op twee verschillende manieren kunnen worden 

gedaan: 

o hetzij door het toevoegen aan de lijst die wordt weergegeven in artikel 

7quinquies, § 2 van nieuwe soorten eenheden die ook aan de strategische 

reserve kunnen deelnemen; 

o hetzij door de toewijzing aan de minister van de machtiging om, in de in artikel 

7quater bedoelde richtlijn, andere soorten productie-eenheden dan die bedoeld 

in artikel 7quinquies vast te stellen die aan de strategische reserve kunnen 

deelnemen. 

- Bestuderen van de mogelijkheid om het volume te moduleren 

Er zouden twee volumes kunnen worden geïdentificeerd, één voor de hele 

winterperiode en een ander voor de afzonderlijke maanden december, januari en 

februari. 

- Vergroten van de transparantie, zo veel mogelijk informatie gemakkelijk 

toegankelijk maken voor de marktdeelnemers zodat ze een geschikte strategie 

kunnen ontwikkelen 

- Andere mogelijke wijzigingen van het mechanisme 

Het mogelijk maken om offertes meer dan een jaar van te voren contractueel vast 

te leggen. Momenteel wordt de garantie om de strategische reserve te integreren 

slechts vier maanden vóór het begin van de winterperiode gegeven. De eenheden 

die een verlenging van de toestemming, de werkzaamheden, onderhoud, enz. 

nodig hebben, zijn echter niet bereid om dergelijke maatregelen te nemen of 

kosten te maken alvorens deze bevestiging te krijgen; de beschikbaarheid van 

deze eenheden op 1 november kan derhalve in het gedrang komen. 

75. In haar studie 2017-2027 heeft Elia een aantal andere pistes voorgesteld. Hierover 

heeft de CREG haar reactie gegeven in haar nota 1532. Elia en de CREG hebben zich 

geëngageerd om hierover van gedachten te wisselen en, in overleg met de marktpartijen, 

concrete verbeteringen voor te stellen en waar mogelijk te implementeren. 
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II. Samenvatting 

76. Hieronder wordt een samenvatting gegeven alle maatregelen die in deze nota worden 

voorgesteld om de marktwerking te verbeteren. Er wordt tevens aangegeven of de maatregel 

op nationaal dan wel op Europees vlak moet genomen worden. 

 

 Maatregel Niveau 

   

 Vraag 1 : limiteren van “loop flows”  

1 Adequate, kleinere biedzones afbakenen om te grote loop flows te vermijden Europees 

2 Efficiënter en ruimer inzetten van dwarsregeltransformatoren Europees 

3 Betere inschatting van stromen en congesties twee dagen op voorhand Europees 

4 Vermijden van beperking van grensoverschrijdende uitwisselingen door 
congestie van interne netelementen 

Europees 

5 Kosten-batenanalyse bijkomende dwarsregeltransformatoren Nationaal 

6 Berekening interconnectiecapaciteit rekening houdende met Dynamic Line 
Rating 

Nationaal 

7 Berekenen en publiceren van loop flows Nationaal 

   

 Vraag 2: impact “optimale welvaartscreatie”  

8 Adequate, kleinere biedzones afbakenen om mogelijk probleem van van ‘flow 
factor competition’ te vermijden 

Europees 

9 Ter goedkeuring voorleggen van regels om biedbeperkingen op de beurs 
(‘transactielimieten’) op te leggen 

Nationaal 

   

 Vraag 3: sluiten van markten zo kort mogelijk tegen reële tijd  

10 Europese intraday markt creëren gebaseerd op de stromen Europees 

   

 Vraag 5: verantwoordelijkheid ARP versterken  

11 Gedurende hele jaar ontradend onevenwichtstarief bij schaarste Nationaal 

12 Verder onderzoek naar ‘scarcity pricing’ en indien nodig implementeren Nationaal/ 
Europees 

13 Verantwoordelijkheid van ARP meer laten evolueren naar 
“resultaatsverbintenis” 

Nationaal 

14 Systeem van gericht afschakelen instellen Nationaal 

15 Onevenwichtspositie per ARP geven in (quasi) reële tijd Nationaal 

   

 Vraag 6: afschaffing dubbele facturatie pompcentrales  

16 Federale bijdrage: enkel consumptie voor opslagverliezen factureren Nationaal 

17 Netwerktarieven: creëren van level playing field t.a.v. buurlanden voor opslag 
aangesloten aan transmissinet 

Nationaal 

   

 Vraag 7: barrières verlagen voor aggregatoren  

18 Marktmodel creëren voor de transfer van energie  Nationaal 

19 In de tijd flexibeler ARP-statuut (zonder verantwoordelijkheid te verlagen) Nationaal 

   

 Bijkomende maatregelen: verbetering van strategische reserve  

20 Verbeteren van regels inzake aankondigingen van sluitingen Nationaal 

21 Verbeteren van deelname vraagbeheer aan strategische reserves Nationaal 
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22 Uitbreiden van toegang tot strategische reserves Nationaal 

23 Verfijnen van nodige volumes voor strategische reserves naar gelang 
winterperiode 

Nationaal 

24 Verhogen van de transparantie, makkelijker toegankelijk maken van data Nationaal 

25 Bijkomende pistes CREG-nota 1532 Nationaal 

 

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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