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CREG geeft eindverbruiker centrale rol  

in systeem van beheer van flexibiliteit van de vraag 

In haar rapport over de deelname van de flexibiliteit van de vraag op de elektriciteitsmarkten 

in België stelt de CREG een nieuw marktmodel voor dat telegemeten eindverbruikers een 

centrale rol geeft in het systeem. Deze eindverbruiker houdt zelf zijn flexibiliteit in handen en 

kan zijn dienstverlener van flexibiliteit vrij kiezen, onafhankelijk van zijn 

elektriciteitsleverancier. Het rapport behandelt in dit stadium de flexibiliteit van de vraag op 

het niveau van telegemeten eindgebruikers (dit zijn hoofdzakelijk industriële klanten). Volgens 

de CREG is het van belang om de deelname van de vraag aan de verschillende 

elektriciteitsmarkten te bevorderen maar ze is voorstander van een gefaseerde aanpak. Ze 

pleit er in geen geval voor om overal slimme meters in te voeren. 

Door de toename van intermitterende hernieuwbare productie heeft het elektriciteitssysteem steeds 

meer behoefte aan flexibiliteit. Met het oog op de bevoorradingszekerheid van het land, heeft de 

federale regering de CREG gevraagd om « de middelen te onderzoeken die moeten worden 

toegepast om de toegang tot de markt voor vraagbeheer te faciliteren». Het marktmodel dat de CREG 

ontwikkeld heeft, moet telegemeten eindverbruikers (hoofdzakelijk industriële klanten) toelaten om 

de flexibiliteit van hun vraag te valoriseren. Op die manier dragen zij bij tot een veilige uitbating van 

het net en tot de bevoorradingszekerheid en zouden prijspieken kunnen worden uitgevlakt met een 

positief effect voor alle eindverbruikers  

Het nieuwe marktmodel dat de CREG voorstelt, geeft de telegemeten eindverbruiker een centrale rol 

in het systeem. Hij beheert zelf zijn flexibiliteit en heeft het recht die te valoriseren zonder dat zijn 

leverancier noch diens evenwichtsverantwoordelijke hierin tussenkomen. De eindverbruiker heeft ook 

het recht om zijn dienstverlener van flexibiliteit zelf te kiezen, los van zijn elektriciteitsleverancier. Hij 

blijft eigenaar van zijn meet- en telgegevens en kan deze vrij doorgeven. Het model garandeert ook 

de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens. 

Het marktmodel gaat uit van 10 basisprincipes en voorziet twee nieuwe marktfuncties: die van 

dienstverlener van flexibiliteit en die van beheerder van de flexibiliteitsgegevens. De eindverbruiker 
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verkoopt zijn flexibiliteit aan de dienstverlener zonder tussenkomst van de leverancier. De 

dienstverlener stort een financiële compensatie door aan de leverancier onder de vorm van een 

onderhandelde prijs. Een laatste redmiddel (gereguleerd prijs) is voorzien als de onderhandeling 

vastloopt, dit om te vermijden dat het aanbod van flexibiliteit niet zou kunnen worden 

gecommercialiseerd. Het centraal beheer van de volumes van flexibiliteit laat toe om de impact van 

onevenwichten te corrigeren.  

In haar rapport stelt de CREG verder ook voor om de ondersteunende diensten (die het evenwicht 

van het transmissienet garanderen) evenals de toegang tot de elektriciteitsmarkten te verbeteren. 

Ook deze markten zijn vandaag vooral gericht op elektriciteitsproductie en zouden meer kunnen 

worden opengesteld voor vraagbeheer. 

Het rapport behandelt in dit stadium de flexibiliteit van de vraag van telegemeten eindverbruikers. Dit 

zijn eindverbruikers die uitgerust zijn met meters op kwartuurbasis, hoofdzakelijk industriële klanten. 

Deelname van kleine verbruikers is een doelstelling op langere termijn, rekening houdend met de 

specifieke aspecten die hiermee verbonden zijn. 

Dit rapport kwam tot stand via een interactieve aanpak die startte in september 2015. De CREG heeft 

in eerste instantie de marktspelers geraadpleegd met de vraag wat volgens hen de belangrijkste 

hinderpalen zijn die de ontwikkeling van het vraagbeheer in de weg staan. Vervolgens heeft de CREG 

een aantal oplossingen voorgesteld. De definitieve opties zijn weerhouden op basis van een 

workshop en bilaterale contacten met deze marktspelers. 

Om het model dat de CREG voorstelt concreet uit te werken, zal eerst en vooral de elektriciteitswet 

moeten worden aangepast. Hierin zal het recht voor de telegemeten eindverbruiker om zijn flexibiliteit 

te valoriseren moeten worden verankerd, de nieuwe marktfuncties gekaderd en zal er een basis 

moeten worden gecreëerd voor de gegevensoverdracht. In tweede instantie zullen koninklijke 

uitvoeringsbesluiten moeten worden uitgevaardigd. 
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Over de CREG 

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar 

adviserende taak ten overstaan van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het toezicht 

op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Verder waakt de CREG 

erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, 

steeds rekening houdende met de essentiële consumentenbelangen. 

www.creg.be 

http://www.creg.be/

