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EXECUTIVE SUMMARY 

De Elektriciteitsverordening (onderdeel van de Clean Energy Package) legt een aantal verplichtingen op aan 
de Europese transmissiesysteembeheerders met als doel het verhogen van de aan de grensoverschrijdende 
handel ter beschikking gestelde transmissiecapaciteiten. Het verhogen van deze capaciteiten werd 
geïdentificeerd als een efficiënte manier om de zoneoverschrijdende handel te faciliteren en de 
elektriciteitsmarkten verder te integreren in de Europese Interne energiemarkt. 

Deze verplichting vertaalt zich in een minimale marge die ter beschikking van de zoneoverschrijdende 
handel dient te worden gesteld: deze marge bedraagt, voor alle netwerkelementen, 70% van de 
transmissiecapaciteit. Regulerende instanties kunnen, wanneer de transmissiesysteembeheerders hierom 
verzoeken teneinde ten allen tijde de operationele veiligheid te waarborgen, een derogatie verlenen van 
deze verplichting. 

In deze studie onderzoekt de CREG in welke mate Elia in 2021 voldeed aan de verplichtingen in artikel 16 
van de Elektriciteitsverordening. De CREG voert deze analyses uit voor alle netwerkelementen in de 
beschouwde periode tussen 1 januari en 31 december 2021. Deze analyse volgt een stapsgewijze 
redenering: in eerste instantie wordt gekeken in welke mate de 70%-drempel wordt gerespecteerd tijdens 
de beschouwde uren en over alle geobserveerde netwerkelementen. Vervolgens worden de geobserveerde 
beschikbare marges vergeleken met de minimale marges in toepassing van de aan Elia verleende derogatie 
van de 70%-verplichting. Deze resultaten worden verder in de studie vergeleken met de resultaten voor de 
periode tussen 1 april en 31 december 2020, die volgens dezelfde methodologie werden onderzocht door 
de CREG in haar vorige nalevingsrapport. Ten slotte worden een aantal bijkomend overwegingen 
beschreven, met betrekking tot de omstandigheden waaronder de marges op de netwerkelementen al dan 
niet conform de wettelijke verplichtingen geobserveerd werden. 

De uitgevoerde analyses tonen aan dat Elia, tussen 1 januari en 31 december 2021, tijdens 62,2% van de 
beschouwde uren en op 99,2% van de geobserveerde netwerkelementen, minstens de wettelijke 
verplichtingen met betrekking tot de minimale marges respecteerde, rekening houdende met de verleende 
derogatie. Op het vlak van de naleving per beschouwd uur betreft deze score een achteruitgang ten 
opzichte van het vorige jaar, toen Elia de wettelijke verplichtingen tijdens 81,3% van de uren naleefde. 

Elia gaf, ondanks de verleende derogatie, op 93,5% van de geobserveerde netwerkelementen een minimale 
marge die minstens gelijk was aan 70% van de maximale capaciteit. Het aantal uren waar op alle 
netwerkelementen minstens 70% van de maximale capaciteit ter beschikking werd gesteld, bedraagt echter 
slechts 2,1% van de uren in de beschouwde periode. 

De studie toont verder aan dat de geobserveerde lusstromen uit de naburige biedzones een significante 
impact hebben op de mogelijkheden voor Elia om ten allen tijde de 70%-drempel te respecteren. Gezien de 
verleende derogatie, waarin een methodologie werd uitgewerkt om de overmatige lusstromen boven een 
aanvaardbare drempel in mindering te brengen in de verplicht ter beschikking te stellen marges op de 
netwerkelementen, kan de naleving van Elia met de wettelijke verplichtingen weliswaar ook op de uren 
met overmatig hoge lusstromen worden gegarandeerd. De CREG neemt waar dat het niveau van de 
lusstromen en bijgevolg de impact van de derogatie voor overmatige lusstromen in 2021 licht daalde ten 
opzichte van 2020, in lijn met de verwachtingen. De CREG verwacht dat deze impact verder zal dalen en 
bijgevolg zal leiden tot hogere capaciteiten die ter beschikking van de zoneoverschrijdende markt zullen 
gesteld worden. 

Tenslotte beschrijft de studie de sterke impact van de netwerksituatie op de as Zandvliet – Doel – Mercator 
op de resultaten van Elia. De CREG beschrijft de gevolgen van de netwerkversterkingen op deze as, die in 
2021 zorgden voor sterk toegenomen importstromen vanuit Nederland die, in combinatie met de hoge 
beschikbaarheid van de nucleaire productiecapaciteit op de site in Doel, momenteel en in de komende jaren 
moeilijk verenigbaar blijken.  
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: “CREG”) onderzoekt 
in deze studie de naleving door de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM (hierna: “Elia”) van de wettelijke 
verplichtingen in artikel 16 van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad 
van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (hierna: “de Elektriciteitsverordening”). 

In deze studie onderzoekt de CREG in welke mate de ter beschikking gestelde marges op de 
transmissienetwerkelementen van Elia in 2021 voldoen aan de minimale marges die in artikel 16 van 
de Elektriciteitsverordening worden vooropgesteld. Deze marges bedragen 70% van de maximale 
capaciteit van deze netwerkelementen, al dan niet gecorrigeerd voor de toelaatbare verminderingen 
in toepassing van de goedgekeurde derogatie van Elia. 

Het toezicht op de naleving van deze verplichting wordt door de CREG voor de tweede maal sinds de 
inwerkingtreding van de Elektriciteitsverordening uitgevoerd. In een eerdere versie van deze studie 
werden, volgens dezelfde methodologie, de naleving van Elia in het jaar 2020 onderzocht. 

Deze studie is opgedeeld in zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de wettelijke basis die de 
verplichtingen voor Elia en de controlebevoegdheid voor de CREG omvat, herhaald. Het tweede 
hoofdstuk beschrijft de antecedenten en de context waarbinnen deze studie tot stand kwam. Het 
derde hoofdstuk beschrijft de gebruikte methodologie, de gegevens en de beschouwde periode en het 
vierde hoofdstuk is een neerslag van de geobserveerde resultaten. In het vijfde hoofdstuk worden de 
resultaten verder besproken en het zesde hoofdstuk, ten slotte, omvat de conclusie van deze studie.  

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens haar vergadering van 24 
maart 2022. 
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OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

CCR Capacity Calculation Region (capaciteitsberekeningsregio) 

CWE FBMC Central-West Europe Flow-Based Market Coupling 

(c)NTC Coordinated Net Transfer Capacity, de capaciteitsberekening op basis 
van de (gecoördineerde) nettotransfercapaciteit 

CEP Clean Energy Package 

EIC Energy Identification Code 

Fmax Maximaal toegelaten stroom 

FRM Flow Reliability Margin 

IEM Interne Energiemarkt 

IF Internal Flow (interne stroom) 

JAO Joint Allocation Office 

LTA Long-Term Allocation 

LF Loop flow (lusstroom) 

MACZT Margin Available for Cross-Zonal Trade 

MCCC Margin for Coordinated Capacity Calculation 

minMACZT minimal Margin Available for Cross-Zonal Trade 

MNCC Margin for Non-Coordinated Capacity Calculation 

MTU Market Time Unit 

PST Phase Shift Transformer (Dwarsregeltransformator) 

PTDF Power Transfer Distribution Factor 
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1. WETTELIJKE BASIS 

1. Dit hoofdstuk omvat de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op Elia en de CREG met 
betrekking tot het maximaliseren van de interconnectiecapaciteit die ter beschikking van de 
zoneoverschrijdende handel moet worden gesteld. Deze bepalingen zijn te vinden in de Europese 
wetgeving (de Elektriciteitsverordening en de Elektriciteitsrichtlijn) enerzijds en nationale wetgeving 
(de Elektriciteitswet) anderzijds. 

1.1. EUROPEES WETGEVEND KADER 

1.1.1. Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende de interne markt voor elektriciteit 

2. Artikel 16 van de Elektriciteitsverordening legt de modaliteiten met betrekking tot de minimale 
marges die Elia ter beschikking van de grensoverschrijdende markt moet stellen, vast. Het bepaalt deze 
minimale marge in het achtste lid als zijnde 70%. Het is Elia toegelaten om, na goedkeuring door de 
CREG, in navolging van het negende lid, een afwijking tijdens specifieke omstandigheden te vragen van 
deze verplichting. 

Artikel 16 

Algemene beginselen inzake capaciteitstoewijzing en congestiebeheer 

(…) 

4. Marktdeelnemers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de 
interconnecties en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee 
grensoverschrijdende capaciteit wordt verzorgd, zulks in overeenstemming met de voor een 
veilige exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen. Compensatiehandel en 
redispatching, met inbegrip van grensoverschrijdende redispatching, worden gebruikt voor 
het maximaliseren van de beschikbare capaciteit om de in lid 8 bedoelde minimumcapaciteit 
te bereiken en een gecoördineerd en niet-discriminerend proces voor grensoverschrijdende 
corrigerende maatregelen zal worden toegepast om zo'n maximalisering mogelijk te maken, 
na toepassing van de methodologie van kostendeling bij redispatching en 
compensatiehandel. 

(…) 

8. Transmissiesysteembeheerders leggen geen beperking op aan het volume van de 
interconnectiecapaciteit die aan marktdeelnemers ter beschikking wordt gesteld om 
congestie binnen hun eigen biedzone aan te pakken of die als middel dient voor het beheren 
van stromen als gevolg van transacties binnen de biedzones. Onverminderd de toepassing 
van de derogaties uit hoofde van de leden 3 en 9 van dit artikel en de toepassing van artikel 
15, lid 2, wordt dit lid geacht te zijn nageleefd mits de volgende niveaus van beschikbare 
capaciteit voor zoneoverschrijdende handel zijn bereikt: 

a) voor grenzen met een aanpak op basis van gecoördineerde nettotransmissiecapaciteit 
bedraagt de minimumcapaciteit 70 % van de transmissiecapaciteit, met inachtneming van 
de operationele-veiligheidsgrenzen, na aftrek van uitvalsituaties, als bepaald 
overeenkomstig het op grond van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 714/2009 vastgestelde 
richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer; 

b) voor grenzen met een stroomgebaseerde aanpak is de minimumcapaciteit een marge die 
is vastgesteld in het capaciteitsberekeningsproces als beschikbaar voor door 
zoneoverschrijdende uitwisseling teweeggebrachte stromen. De marge bedraagt 70 % van 
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de capaciteit, met inachtneming van de operationele-veiligheidsgrenzen van interne 
zoneoverschrijdende kritische netwerkelementen, rekening houdend met uitvalsituaties, als 
bepaald overeenkomstig het op grond van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 714/2009 
vastgestelde richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. 

De volledige 30 % kan worden gebruikt voor de betrouwbaarheidsmarges, lusstromen en 
interne stromen voor elk kritisch netwerkelement. 

9. Op verzoek van transmissiesysteembeheerders van een capaciteitsberekeningsregio 
kunnen de relevante regulerende instanties een derogatie van lid 8 om voorzienbare 
redenen verlenen wanneer dat nodig is om de operationele veiligheid in stand te houden. 
Dergelijke derogaties, die geen betrekking mogen hebben op beperking van reeds 
toegewezen capaciteit overeenkomstig lid 2, worden verleend voor niet meer dan telkens 
een jaar, of — op voorwaarde dat de afwijking na het eerste jaar aanzienlijk afneemt — 
voor maximum twee jaar. Een dergelijke derogatie is strikt beperkt tot wat noodzakelijk is 
om operationele zekerheid te handhaven en leidt niet tot discriminatie tussen interne en 
zoneoverschrijdende uitwisselingen. 

Voordat de betrokken regulerende instantie een derogatie verleent, raadpleegt zij de 
regulerende instanties van de andere lidstaten die deel uitmaken van de betrokken 
capaciteitsberekeningsregio's. Indien een regulerende instantie niet akkoord gaat met de 
voorgestelde derogatie, beslist ACER overeenkomstig artikel 6, lid 10, onder a), van 
Verordening (EU) 2019/942 of de derogatie moet worden verleend. De rechtvaardiging en 
de motivering betreffende de derogatie worden gepubliceerd. 

Wanneer een derogatie wordt verleend, ontwikkelen en publiceren de relevante 
transmissiesysteembeheerders een methodologie en projecten die voorzien in een 
langetermijnoplossing voor de aangelegenheid waarop de derogatie betrekking heeft. De 
afwijking is van toepassing totdat de termijn voor de derogatie verstrijkt of de oplossing 
wordt toegepast, naargelang hetgeen het eerst gebeurt. 

(…) 

1.1.2. Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit 

3. Krachtens het eerste lid, b) en h) van artikel 59 van de Elektriciteitsrichtlijn (in België omgezet in 
de Elektriciteitswet en het Federaal Technisch Reglement) is de CREG bevoegd om toezicht uit te 
oefenen op de naleving door Elia van de bepalingen in de Elektriciteitsverordening in het algemeen, 
en artikel 16 van laatstgenoemde in het bijzonder. 

Artikel 59 

Taken en bevoegdheden van de regulerende instanties 

1. De regulerende instantie heeft de volgende taken: 

(…) 

b) ervoor zorgen dat transmissie- en distributiesysteembeheerders, en in voorkomend geval 
de betrokken systeemeigenaars, alsmede alle elektriciteitsbedrijven en andere 
marktdeelnemers hun verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, Verordening (EU) 
2019/943, de op grond van de artikelen 59, 60 en 61 van Verordening (EU) 2019/943 
vastgestelde netwerkcodes, en het andere toepasselijke recht van de Unie, waaronder wat 
betreft grensoverschrijdende kwesties, alsook de besluiten van ACER, naleven; 

(…) 
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h) ervoor zorgen dat transmissiesysteembeheerders ingevolge artikel 16 van Verordening 
(EU) 2019/943 zo veel mogelijk interconnectorcapaciteit beschikbaar stellen; 

1.2. NATIONAAL WETGEVEND KADER 

1.2.1. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

4. De Elektriciteitswet geeft de CREG de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving door 
Elia van de bepalingen in Europese wetgeving, in het bijzonder indien dit grensoverschrijdende 
aangelegenheden betreft.  

Art. 23.  

§ 1. Er wordt een commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas, in het Duits 
“Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission” en afgekort “CREG”, opgericht. De 
commissie is een autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid, met zetel in het 
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.  

(…)  

§ 2. De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake 
de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene taak 
van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, 
anderzijds.  

Te dien einde zal de commissie :  

(…)  

8° controle uitoefenen op de naleving door de netbeheerder en de elektriciteitsbedrijven van 
de verplichtingen die op hen rusten krachtens deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, 
alsook krachtens de overige voor de elektriciteitsmarkt toepasselijke wetgevende en 
reglementaire bepalingen, meer bepaald betreffende de grensoverschrijdende problemen 
en de materies bedoeld in Verordening (EG) nr. 714/2009;  
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2. ANTECEDENTEN EN CONTEXT 

5. De verplichtingen met betrekking tot de ter beschikking te stellen marges voor 
grensoverschrijdende handel zijn het rechtstreekse gevolg van de inwerkingtreding van de 
Elektriciteitsverordening. Sinds de inwerkingtreding in juni 2019 hebben de Europese regulerende 
instanties, in samenwerking met ACER enerzijds en de TSB’s anderzijds, het toepassingsgebied van 
artikel 16 verder besproken, gedefinieerd en geformaliseerd in verschillende processen, op Europees 
dan wel op nationaal niveau. 

6. Dit hoofdstuk beschrijft de samenwerking met ACER en andere regulerende instanties enerzijds 
en Elia anderzijds. De goedgekeurde derogatie voor het jaar 2021 wordt toegelicht en er wordt 
verwezen naar het vorige nalevingsrapport, voor het jaar 2020. 

2.1. SAMENWERKING MET ACER EN REGULERENDE INSTANTIES 

7. De minimale ter beschikking te stellen marges en de eventuele derogaties op deze verplichting 
werden door de regulerende instanties en ACER bij verschillende gelegenheden besproken. Het 
ontbreken van een formele, wettelijke verplichting tot coördinatie tussen regulerende instanties en 
ACER met betrekking tot het toezicht op de naleving door de TSB’s, verhinderde niet dat er een aantal 
algemene beschouwingen omtrent artikel 16 werden goedgekeurd en gepubliceerd: 

- Een niet-bindende aanbeveling van ACER met betrekking tot de implementatie van artikel 
16, achtste lid van de Elektriciteitsverordening. Deze aanbeveling beschreef, in het 
bijzonder, de berekeningswijze voor de minimale marge voor zoneoverschrijdende handel 
(hierna: de “MACZT” voor Margin Available for Cross-Zonal Trade).1 

- Een positioneringsdocument van alle regulerende instanties met betrekking tot de criteria 
voor het verlenen van een derogatie aan TSB’s, zoals voorzien in artikel 16, negende lid 
van de Elektriciteitsverordening.2 

Beide documenten beschrijven op welke manier de TSB’s de naleving met de bepalingen in artikel 16 
moeten nastreven en wat de taken van ACER en de regulerende instanties in deze context zijn. 

8. ACER publiceerde in het verleden verschillende rapporten3 met betrekking tot de monitoring 
van de ter beschikking gestelde marges door alle TSB’s in Europa in 2020. Deze halfjaarlijkse rapporten 
kaderen in de toezichthoudende taak van ACER, beschreven in artikel 15, eerste lid van de ACER 
Verordening,4 op de groot- en kleinhandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas.  

9. De relevantie van de rapporten van ACER voor deze studie kan op verschillende wijzen worden 
toegelicht. 

- ACER concentreert de analyses op de naleving van de 70%-drempel in artikel 16, achtste 
lid van de Elektriciteitsverordening, zonder rekening te houden met op nationaal vlak 

 

1 Recommendation No 01/2019 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 08 August 2019 

on the implementation of the minimum margin available for cross-zonal trade pursuant to Article 16(8) of Regulation (EU) 
2019/943 
2 Toegevoegd als Bijlage 3 aan Beslissing (B) 2136 
3 Beslissing (B) 2136 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 

16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor 
zoneoverschrijdende handel 
4 Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van 
de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2136
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verleende derogaties of nationale actieplannen. In de mate waarin een derogatie van deze 
verplichting, al dan niet tijdelijk, wordt goedgekeurd en toegepast, dient elke regulerende 
instantie (in casu de CREG) toezicht te houden op de wettelijke naleving van artikel 16, 
achtste én negende lid van de Elektriciteitsverordening. De analyses van ACER en de CREG 
zijn bijgevolg complementair. 

- De rapportering door Elia van de ter beschikking gestelde marges aan ACER en de CREG 
gebeurt volgens de richtlijnen uiteengezet door ACER, onder meer in haar niet-bindende 
aanbeveling (zie randnummer 7). De CREG gebruikt bijgevolg de MACZT-waarden, 
berekend als zijnde de som van de MCCC en de MNCC. 

- De aan de CREG gerapporteerde waarden worden door Elia gecomplementeerd met de 
gegevens die nodig zijn om een efficiënt toezicht op de toepassing van de derogatie voor 
lusstromen mogelijk te maken. Alle andere gegevens (zie sectie 3.2) zijn identiek aan 
diegene gerapporteerd aan ACER en werden ook door ACER ter beschikking van de CREG 
gesteld. 

10. Het toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen door Elia is, zoals beschreven in 
hoofdstuk 1, een nationale bevoegdheid die toekomt aan de regulerende instantie. Dit rapport valt 
vanuit deze bevoegdheid en doelstelling te lezen. 

2.2. DEROGATIEVERZOEK VAN ELIA 

11. In navolging van artikel 16, negende lid van de Elektriciteitsverordening diende Elia, eind 2020, 
een goedkeuringsaanvraag in voor een derogatie van de verplichting om in 2021 ten allen tijde 70% 
van de Fmax ter beschikking van de grensoverschrijdende handel te stellen, althans voor wat betreft de 
netwerkelementen die in de CWE FBMC geïntroduceerd werden. De CREG keurde deze 
goedkeuringsaanvraag goed. In tegenstelling tot de derogatie voor het jaar 2020, omvatte de aanvraag 
voor het jaar 2021, waarover deze studie gaat, enkel een derogatie om lusstromen boven een bepaalde 
marge in rekening te kunnen brengen. 

12. Deze derogatie bepaalt dat de minimale marge, op momenten waarop de geobserveerde 
lusstromen boven een toelaatbare grens vallen, als volgt wordt berekend: 

𝑚𝑖𝑛𝑀𝐴𝐶𝑍𝑇 = 70% −𝑚𝑎𝑥[0; 𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝐿𝐹𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡] 

In de bovenstaande vergelijking vertegenwoordigt LFcalc de berekende, geobserveerde lusstromen 
terwijl LFaccept de aanvaardbare drempel voor lusstromen weergeeft. Er worden twee drempels 
gedefinieerd: één voor interne en één voor grensoverschrijdende netwerkelementen: 

𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑛𝑒𝑡𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 =
[30%− 𝐹𝑅𝑀]

2
 

𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑝𝑔𝑟𝑒𝑛𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑒𝑡𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 = 30%− 𝐹𝑅𝑀 

Op interne netwerkelementen worden de beschikbare marges arbitrair verdeeld over lus- en interne 
stromen, waardoor de toelaatbare drempel voor lusstromen op interne netwerkelementen lager ligt 
dan op grensoverschrijdende. Bijgevolg is de minMACZT, bij gelijke lusstromen, op interne 
netwerkelementen ook hoger dan op grensoverschrijdende elementen. 
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2.3. NALEVINGSRAPPORT 2020 

13. De CREG publiceerde een eerste rapport met betrekking tot de naleving van artikel 16, voor het 
jaar 2020, in het begin van 2021.5 In dit rapport, waarin deze oefening voor het eerst werd uitgevoerd, 
berekende de CREG dat Elia op 99,2% van alle geobserveerde netwerkelementen of tijdens 81,3% van 
de beschouwde periode, de wettelijke verplichtingen (met betrekking tot de minMACZT) naleefde. 

14. Voor de periode tussen 1 januari en 31 december 2020 gold een goedgekeurde derogatie voor 
drie onderliggende redenen: 

- Derogatie D1, voor de overmatige lusstromen, analoog aan de derogatie die in 2021 van 
toepassing was (zie sectie 2.2); 

- Derogatie D2 om, in het geval van geplande onbeschikbaarheden voor 
netwerkversterkingen, een gebrek aan redispatchpotentieel op te vangen; en 

- Derogatie D3 om, in het eerste kwartaal van 2020, het aan Elia toe te laten om de nodige 
operationele en technische processen en hulpmiddelen te ontwikkelen om de 70%-regel 
te implementeren.  

Omwille van de toepassing van Derogatie D3 bestreek de beschouwde periode van het 
nalevingsrapport voor 2020 slechts de periode van 1 april tot en met 31 december 2020. 

15. In dit rapport werden de methodologie, de gebruikte gegevens en de berekeningswijze (volgens 
de aanbevelingen van ACER) ontwikkeld en uitgewerkt. Het huidige nalevingsrapport herhaalt deze 
analysemethode, voor het jaar 2021.  

  

 

5 Studie (F) 2183 over over de naleving door de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM van de verplichtingen met betrekking tot 
de interconnectiecapaciteit die in 2020 ter beschikking van de zoneoverschrijdende handel werd gesteld 

https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f2183
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3. METHODOLOGIE 

16. Dit deel begint met een overzicht van de gebruikte datasets, gevolgd door een uitleg over de 
beschouwde periode en de toegepaste methodologie. 

3.1. GEGEVENS 

17. In het kader van het toezicht op de ter beschikking gestelde marges door alle Europese TSB’s 
(zie randnummer 8), dient Elia op periodieke (halfjaarlijkse) basis de gegevens met betrekking tot een 
aantal parameters te rapporteren aan ACER. Hiertoe wordt, voor elke dag van de beschouwde periode, 
een bestand gecreëerd, waarbij voor alle CNEC’s de volgende informatie wordt opgenomen: 

- de MTU of Market Time Unit; 

- het beschouwde tijdsbestek voor de capaciteitsberekening (in casu enkel day-ahead); 

- de codes van de beschouwde CNE’s en C’s en de richting waarin ze worden weergegeven; 

- de coördinatiezone, de TSO en de Lidstaat die aan de CNEC geassocieerd zijn; 

- de wijze waarop de Fmax wordt gelimiteerd (in casu enkel een thermische limiet); 

- de Fmax (in MW); 

- de minMACZT (in MW); 

- een aanduiding van een eventuele ongespecificeerde minMACZT als gevolg van een 
derogatie (“ja/neen”); 

- de MCCC en MNCC, inclusief en exclusief uitwisselingen met derde landen6 (in MW); 

- de eventuele schaduwprijs (in € / MW); 

- andere opmerkingen van de TSB; 

- de PTDF’s of Power Transfer Distribution Factors geassocieerd aan de CNEC’s. 

18. In deze datasets ontbreken echter een aantal elementen die het aan de CREG moeten toelaten 
om op een correcte, efficiënte wijze haar toezicht op de naleving van artikel 16 van de 
Elektriciteitsverordening uit te voeren. In het bijzonder heeft de CREG daarom Elia gevraagd om, voor 
alle data die Elia aan ACER rapporteerde voor de beschouwde periode (randnummer 17), bijkomende 
elementen toe te voegen:  

- de zogenaamde minRAM Justification, waarbij een overzicht wordt gegeven van de wijze 
waarop de minMACZT wordt berekend in functie van de eventuele toepassing van de 
derogatie voor lusstromen;  

- de eventuele lusstromen (in MW) en de interne stromen (enkel op interne CNE(C)’s, in 
MW);  

- de drempel voor toelaatbare lusstromen, zoals gedefinieerd in het goedgekeurde 
derogatieverzoek, zijnde ½ * [30% - FRM] of [30% - FRM] (in MW). 

 

6 Derde landen worden gedefinieerd als landen die niet deelnemen aan de SDAC (in casu vooral niet-EU Lidstaten), zoals het 
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Noorwegen wordt, aangezien het deelneemt aan SDAC, niét als derde land beschouwd. 
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19. Deze gegevens worden op unieke wijze toegewezen aan een combinatie van CNEC, de 
beschouwde richting en de relevante MTU. Om de analyses te vereenvoudigen, werden de EIC-codes 
via de overzichtstabellen van JAO gelinkt aan de namen van de geobserveerde CNE’s en C’s. Op die 
manier kan ook het onderscheid worden gemaakt tussen interne en grensoverschrijdende CNE(C)’s en 
PST’s. Ten slotte worden gegevens die publiek beschikbaar het Entso-E Transparency Platform met 
betrekking tot de geobserveerde prijzen op de day-aheadmarkten in de CWE regio (in €/MWh) 
gebruikt.  

20. Twee opmerkingen dienen te worden gemaakt bij de gebruikte gegevens: 

- De gerapporteerde gegevens omvatten zowel absolute waardes met betrekking tot de 
marges op de CNEC’s (in MW) als relatieve waarden ten opzichte van de Fmax (in %). Om 
eventuele afrondingsfouten, hetzij in deze studie, hetzij in de interne rapporteringstools 
van Elia, te vermijden, worden tolerantiemarges toegepast. Concreet wordt een CNEC 
met een MACZT hoger dan of gelijk aan 69,5% van de Fmax als in overeenstemming met de 
70%-drempel beschouwd. Anderzijds wordt verondersteld dat de minimale marge bereikt 
is wanneer de MACZT hoger dan of gelijk is aan 99,5% van de minMACZT. Deze 
tolerantiemarges worden ook gehanteerd in de analyses uitgevoerd door ACER. 

- De gerapporteerde gegevens bevatten uitsluitend de unieke CNEC-combinaties voor 
iedere MTU. Concreet betekent dit dat CNECs waarop LTA-inclusie werd toegepast, door 
Elia reeds uitgefilterd werden, in overeenstemming met de aanbeveling van ACER (zie 
sectie 2.1). Tot midden december 2020 gebeurde LTA-inclusie in de CWE-regio immers via 
de methode gebaseerd op “virtual branches” waarbij elke CNEC die buiten het LTA-
domein viel, vervangen werd door een set van beperkingen met dezelfde RAM-waarde 
maar verschillende PTDF-waarden. Deze methode resulteerde in een vermenigvuldiging 
van het aantal CNEC’s als input voor het marktkoppelingsalgoritme Euphemia en was niet 
langer houdbaar in het licht van de introductie van de nieuwe CWE biedzonegrens DE/LU-
BE via ALEGrO. Vanaf december 2020 gebeurde de LTA-inclusie in principe via de methode 
van Extended LTA-inclusie, maar de methode gebaseerd op (Improved) Virtual Branches 
werd behouden voor rapporterings- en transparantiedoeleinden. 

3.2. BESCHOUWDE PERIODE 

21. De beschouwde periode beslaat het volledige jaar 2021, van 1 januari tot en met 31 december. 
Er zijn echter, op regionaal dan wel op lokaal niveau, tijdens verschillende dagen problemen 
opgedoken in de operationele processen van de CWE FBMC die een impact hebben gehad op de 
resultaten: 

- Op regionaal niveau leidden problemen ertoe dat zogenaamde default flow-based 
parameters dienden te worden toegepast op drie dagen: 11 maart (alle uren), 13 maart 
(5 uren) en 10 november (alle uren). Tijdens deze momenten werden geen CNEC’s en 
bijhorende marges gerapporteerd.  

- Op lokaal niveau leidden problemen ertoe dat op twee dagen (5 januari en 11 augustus) 
geen minMACZT-waarden beschikbaar waren. De aanpak van Elia in deze situaties bestaat 
erin om minimum 20% RAM voor CWE-exchanges toe te kennen. 

- De derogatie voor excessieve lusstromen kon, op 6, 13 en 14 september, op 15 en 21 
oktober en op 27 november niet worden toegepast. Als alternatief implementeert Elia in 
deze gevallen een minMACZT van 70%. Deze waarden worden meegerekend in 
onderstaande 8.616 uren, maar leiden dus tot een niet-naleving (aangezien de 
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capaciteiten tijdens de validatiestap worden gereduceerd ten opzichte van de 
minMACZT). 

Als het gevolg van deze problemen, in combinatie met een aantal ontbrekende uren doorheen het 
jaar, worden slechts 8.616 uren (in plaats van 8.760) in beschouwing genomen bij het berekenen van 
de resultaten. 

22. Per uur worden gemiddeld iets meer dan 3.000 unieke combinaties van kritieke 
netwerkelementen onder uitvalsituaties in een bepaalde richting gerapporteerd, wat leidt tot een 
totale dataset waarin 20.378.999 CNEC’s opgenomen zijn. 

3.3. STAPSGEWIJZE ANALYSE 

23. De controle op de naleving door Elia van de verplichtingen in artikel 16 van de 
Elektriciteitsverordening gebeurt in verschillende stappen. De analyse gebeurt op het niveau van de 
individuele CNEC’s die door Elia worden gerapporteerd. Tijdens de verschillende stappen wordt 
enerzijds gekeken naar de meest beperkende CNEC per MTU (m.a.w. de laagste MACZT waarde per 
MTU), en anderzijds worden alle CNEC’s over alle MTU’s bekeken. De voor- en nadelen van het al dan 
niet beschouwen van de volledige dataset werden in Studie (F) 2183, in sectie 3.4 (randnummer 24 en 
Tabel 1) beschreven. 

24. In een eerste stap worden de geobserveerde MACZT-waarden vergeleken met de 
drempelwaarde die 70% van de Fmax bedraagt. Deze ondergrens wordt als doel vooropgesteld in het 
achtste lid van artikel 16, en geldt voor netwerkelementen die worden geobserveerd binnen een 
stroomgebaseerde capaciteitsberekening (FBMC) en binnen een capaciteitsberekening gebaseerd op 
gecoördineerde nettotransfercapaciteit (cNTC). Deze vergelijking geeft een algemene indruk met 
betrekking tot de capaciteiten die ter beschikking van de grensoverschrijdende handel worden gesteld, 
maar hier wordt geen rekening gehouden met de uitzondering voor overmatige lusstromen die van 
toepassing is in het kader van de aan Elia verleende derogatie voor het jaar 2021. 

25. Daarom worden, in een tweede stap, de geobserveerde MACZT-waarden vergeleken met de 
minMACZT-waarden. Deze laatsten vormen, voor Elia, de wettelijke ondergrens met betrekking tot de 
ter beschikking te stellen marges op alle CNEC’s. De minMACZT wordt door Elia berekend en 
gerapporteerd aan de hand van de goedgekeurde methodologie die wordt herhaald in sectie 2.2. 

26. Wanneer een netwerkelement, na de analyse in de eerste twee stappen, een MACZT-waarde 
vertoont die onder de vooropgestelde drempels ligt, kan op dat moment de niet-naleving van de 
wettelijke bepalingen in artikel 16 van de Elektriciteitsverordening worden vastgesteld. 

27. Teneinde een volledig beeld te geven van de omstandigheden waarin dergelijke overtredingen 
worden vastgesteld, worden in een derde stap een aantal bijkomende observaties geïdentificeerd met 
betrekking tot de geobserveerde schaduwprijzen en congesties in de CWE.  
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28. Dit proces wordt hieronder schematisch weergegeven, in Figuur 1. 

 

Figuur 1 Schematisch overzicht van de gebruikte analysemethode   
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4. NALEVING VAN ARTIKEL 16 

4.1. STAP 1: NALEVING VAN DE 70%-REGEL 

29. In Figuur 2 hieronder worden de dichtheidscurve van de marges op alle netwerkelementen, per 
type (hetzij intern, hetzij grensoverschrijdend, hetzij PST) in functie van de Fmax weergegeven. De volle 
lijnen tonen de waarden voor de MNCC inclusief uitwisselingen met derde landen, de stippellijnen 
tonen de waarden waarbij deze stromen niet worden meegerekend.  

- MNCC exclusief uitwisselingen met derde landen betreft de transmissiecapaciteit die 
ingenomen wordt door commerciële uitwisselingen tussen EU biedzonegrenzen die niet 
tot de CWE-regio behoren, zoals bijvoorbeeld uitwisselingen tussen Frankrijk en Italië. 

- MNCC inclusief uitwisselingen met derde landen betreft de transmissiecapaciteit die 
ingenomen wordt door commerciële uitwisselingen tussen zowel EU biedzonegrenzen als 
op grenzen met derde landen, zoals Zwitserland en - sinds 1 januari 2021 – ook Groot-
Brittannië.  

In tegenstelling tot 2020, is het verschil tussen de MNCC inclusief derde landen en de MNCC exclusief 
derde landen, en bijgevolg de resulterende MACZT, vrij groot. Dit is te wijten aan het relatief groot 
aandeel van transmissiecapaciteit dat ingenomen wordt op de Belgische CNECs voor uitwisselingen 
met Groot-Brittannië en dan voornamelijk deze via Nemo Link, IFA en BritNed.  

Voor het toezicht op de naleving van de minMACZT-verplichtingen beschouwt de CREG de MNCC 
inclusief uitwisselingen met derde landen. De CREG ziet er evenwel op toe dat Elia deze MNCC 
voorspelt op basis van de best beschikbare informatie over de verwachte marktrichting en volume van 
deze uitwisselingen.  

30. Figuur 2 geeft aan dat voor het overgrote deel van de geobserveerde CNEC’s MACZT-waarden 
worden gerapporteerd rond de 70% van de Fmax, hetgeen lijkt te suggereren dat de marges wel degelijk 
door Elia in deze richting worden geoptimaliseerd. Verder vallen de uitschieters (zowel naar links als 
naar rechts) op, al blijken deze laatsten in de praktijk minder relevant gezien het feit dat deze waarden 
vaak worden geobserveerd in de richting van de beschouwde CNEC die niet relevant is voor de markt. 
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Figuur 2 Naleving van 70%-regel door alle CNECs (STAP 1) 

31. Dezelfde analyse wordt herhaald in Figuur 3, evenwel door de analyse te concentreren op de 
CNEC met de laagste MACZT-waarde per uur (MTU). Het is duidelijk dat slechts in een zéér beperkt 
aantal uren de laagste geobserveerde MACZT-waarde boven de 70%-drempel ligt. Het overgrote deel 
van de MTU’s noteert CNEC’s met een laagste waarde binnen het bereik [40% - 70%] van de Fmax. 

 

Figuur 3 Naleving van 70%-regel door CNECs met laagste MACZT per MTU (STAP 1) 
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32. De globale resultaten voor beide analyses worden samengevat in Tabel 1 waar ook, ter 
referentie, de resultaten voor 2020 worden herhaald.7 Gemiddeld gezien worden op meer 
netwerkelementen en tijdens meer uren de 70%-regel gerespecteerd in 2021 dan in 2020 
(respectievelijk 93,5% van de CNEC’s ten opzichte van 91,8% enerzijds en 2,1% van de MTU’s ten 
opzichte van 1,5% van de MTU’s anderzijds). 

Deze (lichte) verbeteringen op het vlak van aantal CNEC’s is grotendeels het gevolg van de toename in 
het aantal interne netwerkelementen dat de 70%-regel respecteert: deze hebben door hun hogere 
aantal een relatief groot gewicht in de dataset ten opzichte van de andere categorieën. Uitgedrukt per 
MTU is de vooruitgang grotendeels te danken aan de verbetering tijdens de uren waar de CNEC met 
de laagste marge een grensoverschrijdend element of een PST betrof. 

 
2020 2021 

Alle CNECs Per MTU Alle CNECs Per MTU 

Grensoverschrijdende CNEC 94,0% 0,5% 93,0% 2,4% 

Interne CNEC 91,8% 2,2% 95,1% 2,2% 

PST 87,4% 0,3% 85,8% 1,8% 

GLOBAAL 91,8% 1,5% 93,5% 2,1% 

Tabel 1 Globale resultaten met betrekking tot naleving van 70%-regel (STAP 1) 

33. In de context van het controleren van de naleving van de wettelijke verplichtingen door Elia is 
het belangrijk op te merken dat deze resultaten hierover geen uitsluitsel geven. Hiervoor worden, in 
een tweede stap en zoals verder aangegeven, de MACZT-waarden vergeleken met de minMACZT. 

34. Het is echter wel belangrijk, en relevant, om de analyses in deze sectie uit te voeren en te 
publiceren. Het verschil tussen de mate waarin Elia de 70%-drempel enerzijds, en de minMACZT 
anderzijds, naleeft, is immers uitsluitend gelinkt aan de mate waarin lusstromen vanuit andere 
biedzones de Belgische netwerkelementen belasten. Met andere woorden, het beheersen van de 
lusstromen binnen de toelaatbare marge ½ * (30% - FRM) of (30% - FRM) zou het toelaten aan Elia om, 
in theorie maar ten allen tijde, een marge van 70% ter beschikking van de grensoverschrijdende handel 
te stellen. Daarbovenop kan, via het berekenen van de impact van de lusstromen in 2021 ten opzichte 
van dezelfde analyse in 2020, nagegaan worden of deze impact afneemt. Dit zou logischerwijs kunnen 
worden verwacht door de toename van de minimale marges in toepassing van de lineaire actieplannen 
in de buurlanden. 

4.2. STAP 2: NALEVING VAN DE MINIMALE MARGE 

35. In een tweede stap volgt de eigenlijke wettelijke naleving met betrekking tot de minimale ter 
beschikking te stellen marge (i.e. de minMACZT). Gezien de individuele minMACZT-waarde verschilt 
voor elke CNEC, wordt het verschil tussen de MACZT- en de minMACZT-waarde voor elke CNEC 
genomen. In Figuur 4 worden, voor alle mogelijke combinaties van geobserveerde CNEC’s per MTU, 
deze verschillen weergegeven. Hier valt meteen op dat, althans voor de MACZT inclusief stromen uit 
derde landen, het overgrote deel van de CNEC’s de wettelijke verplichtingen naleeft. 

 

7 Hier dient gewezen te worden op het feit dat de analyses voor 2020 geen volledig jaar omvatten: door de toepassing van 

een specifieke derogatie in het eerste kwartaal voor het ontwikkelen van de nodige IT-hulpmiddelen en operationele 
procedures, werd de analyse in dat jaar beperkt tot de periode van 1 april tot en met 31 december.  
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Figuur 4 Naleving van minMACZT door alle CNEC’s (STAP 2) 

36. In Figuur 5 wordt deze analyse herhaald voor de selectie CNEC’s per MTU met de laagste marge 
tussen de MACZT enerzijds en de minMACZT anderzijds, volgens dezelfde redenering als in de eerste 
stap. Gezien de uiterst hoge concentratie aan observaties rond de kritieke grens van 0% van de Fmax, 
wordt voor een andere visualisatie gekozen: de individuele observaties worden weergegeven per type 
netwerkelement. Hier is duidelijk dat een significant deel van de observaties links van de rode lijn 
liggen: deze betreffen MTU’s waarbij de CNEC met de laagste marge niet voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen. Het overgrote deel van de MTU’s schommelt echter rond de 0%. Door het toepassen 
van de tolerantiemarge ten belope van 0,5% wordt echter een relatief groot deel van de observaties 
beschouwd als zijnde in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. 
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Figuur 5 Naleving van minMACZT door CNEC’s met laagste MACZT-minMACZT per MTU (STAP 2) 

37. Tabel 2 vat, voor de tweede analysestap, de resultaten samen. Globaal gezien stelde Elia, in 
2021, op 99,2% van de CNEC’s en tijdens 62,2% van de MTU’s, minstens de minimale marges ter 
beschikking. Op het niveau van alle CNEC’s is dit een evenaring van de score van 2020. Wanneer enkel 
naar het aantal uren in overeenstemming met wettelijke verplichtingen wordt gekeken, valt een 
duidelijke verslechtering van de resultaten waar te nemen: deze score bedroeg nog 81,3% in 2020. 

 
2020 2021 

Alle CNECs Per MTU Alle CNECs Per MTU 

Grensoverschrijdend 99,8% 95,0% 99,7% 90,9% 

Intern 98,8% 77,2% 99,0% 50,6% 

PST 99,7% 97,0% 99,6% 86,9% 

GLOBAAL 99,2% 81,3% 99,2% 62,2% 

Tabel 2 Globale resultaten met betrekking tot naleving van minMACZT (STAP 2) 

38. Net zoals in 2020 is in 2021 het verschil tussen de naleving van de 70%-regel enerzijds en de 
naleving van de minimale marge inclusief derogatie voor lusstromen anderzijds, zeer groot. Vooral op 
het niveau van de CNEC met de laagste waarde per MTU valt dit verschil op: slechts tijdens 2,1% van 
de MTU’s wordt op alle CNEC’s minstens een marge van 70% gerealiseerd terwijl tijdens 62,2% van de 
uren de minimale marge wordt gerespecteerd. Dit geeft, opnieuw, duidelijk de impact van de derogatie 
voor overmatige lusstromen aan.  

39. De slechtere scores in 2021 ten opzichte van 2020 moeten worden gekaderd binnen de 
specifieke omstandigheden in de marktwerking en de netwerken van Elia in het afgelopen jaar. In de 
volgende sectie (4.3) worden deze specifieke omstandigheden gepresenteerd en besproken. 
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4.3. STAP 3: BIJKOMENDE OVERWEGINGEN 

4.3.1. Geobserveerde periode 

40. De bestudeerde periode van het vorige rapport is niet dezelfde als deze van het huidige rapport: 
het jaar 2020 werd enkel van 1 april tot en met 31 december in beschouwing genomen. Dit werd 
gedaan om te vermijden dat de tussen 1 januari en 31 maart geldende derogatie de resultaten zou 
beïnvloeden. Eventuele seizoenseffecten, waarbij tijdens de wintermaanden een intensiever gebruik 
van het transmissienetwerk en de marktkoppeling zou kunnen leiden tot slechtere resultaten met 
betrekking tot de naleving van artikel 16, werden bijgevolg door de CREG geanalyseerd. Hiertoe 
worden de globale resultaten (zie ook Tabel 1 en Tabel 2) opnieuw berekend voor de periode 1 april 
tot en met 31 december 2021. Deze resultaten worden samengevat in Tabel 3. 

 

Mét Q1 2021 
1.1.2021 – 31.12.2021 

Zonder Q1 2021 
1.4.2021 – 31.12.2021 

STAP 1: 70% STAP 2: minMACZT STAP 1: 70% STAP 2: minMACZT 

Per  
CNEC 

Per 
MTU 

Per 
CNEC 

Per 
MTU 

Per 
CNEC 

Per 
MTU 

Per 
CNEC 

Per 
MTU 

Grensoverschrijdend 93,0% 2,4% 99,7% 90,9% 92,5% 2,7% 99,8% 93,2% 

Intern 95,1% 2,2% 99,0% 50,6% 95,8% 3,3% 99,3% 64,2% 

PST 85,8% 1,8% 99,6% 86,9% 85,6% 2,0% 99,7% 93,0% 

GLOBAAL 93,5% 2,1% 99,2% 62,2% 93,8% 2,7% 99,5% 73,8% 

Tabel 3 Globale resultaten mét en zonder Q1 2021 

41. De scores in Tabel 3 tonen, al naargelang het al dan niet meenemen van het eerste kwartaal van 
2021 in de analyses, verschillende observaties. Wanneer alle CNEC’s in overweging worden genomen 
wijzigt de geobserveerde nalevingsscore weinig. Wanneer echter, per MTU, de CNEC met de laagste 
marge wordt bekeken (vooral in stap 2 van de methodologie, d.w.z. na vergelijking met de minMACZT), 
stijgt de score significant: van 62,2% naar 73,8%. Hier heeft het meerekenen van de wintermaanden 
wel degelijk een effect op de gerapporteerde cijfers. Iets meer dan helft van het verschil in de score 
met vorig jaar (2020: 81,3%) kan dus worden toegewezen aan het niét meerekenen van de eerste drie 
maanden in 2020.  

4.3.2. Actieve beperking in de CWE day-ahead marktkoppeling 

42. Niettegenstaande de verplichting voor Elia om de minimale marges aan te bieden op al haar 
CNEC’s tijdens alle MTU’s, kan het interessant zijn om de impact te evalueren van eventuele 
minMACZT-onderschrijdingen op de marktkoppeling in de CWE FBMC. Hiertoe rapporteert Elia de 
schaduwprijzen aan ACER en aan de CREG. Deze meten de impact van een theoretische bijkomende 
marge van 1 MW op de beschouwde CNEC op de totale gecreëerde welvaart in de CWE FBMC 
(uitgedrukt in € per MW). Positieve waarnemingen voor de schaduwprijs gaan aldus hand in hand met 
congestie in het netwerk, op die specifieke CNEC (want er kan geen bijkomende welvaart worden 
gecreëerd door het verhogen van de marges indien er geen congestie is. Deze CNEC vormt dan een 
‘actieve beperking’ in de CWE FBMC. 

43. Deze analyse wordt expliciet niet overweging genomen in het kader van de vaststelling van de 
naleving van de wettelijke verplichtingen, in de tweede stap van de methodologie, om meerdere 
redenen: 

- De verplichting in artikel 16 van de Elektriciteitsverordening om de minimale marge te 
respecteren geldt, ongeacht het beschouwde netwerkelement en ongeacht de impact op 
de marktkoppeling. 
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- De impact van een overtreding met betrekking tot de naleving van de minimale marge 
beperkt zich niet tot de CNEC waarop deze wordt waargenomen. Het is mogelijk dat een 
CNEC een gerapporteerde MACZT-waarde vertoont die onder de minimale marge ligt, 
zonder dat deze de marktclearing beperkt of zonder dat deze een positieve schaduwprijs 
op een andere CNEC binnen het netwerk van Elia veroorzaakt. De impact van een 
dergelijke overtreding kan zich, in het netwerk van een naburige TSB, manifesteren in 
congesties (door hoge lusstromen). Deze redenering wordt verder onderzocht in 
randnummer 45 en Figuur 7. 

Omwille van de bovenstaande redenen wordt deze analyse enkel verschaft om, ex post, de resultaten 
van de naleving te situeren in het bredere kader van de CWE FBMC.  

44. Figuur 6 toont, voor alle geobserveerde CNEC’s met een positieve schaduwprijs (op de ordinaat), 
de verhouding met de mate waarin de minimale marge niet werd gerespecteerd (op de abscis, links 
van de rode lijn). Concreet gaat het om 100 observaties, op een totaal van 1.786 CNEC’s met een 
positieve schaduwprijs. Deze 100 CNEC’s werden geobserveerd tijdens 96 verschillende MTU’s. Dit 
betekent dat tijdens 96 uren van het jaar Elia, door het niet respecteren van de minimale marges op 
een bepaald netwerkelement, congestie – en bijgevolg prijsverschillen en een verlies aan 
consumenten- of producentensurplus – heeft veroorzaakt in de CWE FBMC. 

45. De gemiddelde marges op alle netwerkelementen tijdens uren waarin congestie wordt 
geobserveerd (onafhankelijk van de oorzaak van deze congestie) liggen, zoals getoond in Figuur 7, 
doorgaans vaker boven de vastgestelde drempels (hetzij 70% (links), hetzij de minMACZT (rechts)) 
tijdens uren waarin de prijzen convergeren dan tijdens uren waarin de prijzen afwijken. Dit suggereert 
dat hogere marges doorgaans leiden tot meer prijsconvergentie. De verschillen in de gemiddelde 
scores zijn echter, gezien de grote dataset (alle geobserveerde CNEC’s) relatief klein. 

 

Figuur 6 Marges op actieve netwerkelementen 
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Figuur 7 Waargenomen naleving met de 70%-regel en de minMACZT naargelang de marktuitkomst 

4.3.3. Specifieke situatie op de as Doel-Mercator 

46. In het kader van het Brabo I en Brabo II-project8 tussen 2017 en 2021 werd het netwerk rond de 
Antwerpse haven gevoelig versterkt, in het bijzonder de as Mercator – Doel – Zandvliet en de 
bijkomende lus rond Lillo. Dit gebeurde door het installeren van bijkomende PST’s en het vervangen 
van bestaande 150 kV-lijnen door 380 kV-verbindingen. Het doel hiervan is het verstevigen van de 
Belgische noord-zuid as en de interconnectie met Nederland. Met het installeren van HTLS-lijnen op 
de verbinding Zandvliet – Rilland en Brabo III (Liefkenshoek – Mercator) worden nog dergelijke 
versterkingswerken gepland tussen 2023 en 2025. 

47. Deze werken werden gepland binnen de context van de geplande kernuitstap tussen 2022 en 
2025, waarbij gradueel 3 GW aan nucleaire productiecapaciteit vanuit de site in Doel zal verdwijnen. 
Beide evoluties (netwerkversterking en nucleaire uitstap) worden samengevat in Figuur 8. 

 

8 https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/brabo  

https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/brabo
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Figuur 8 Evolutie van het netwerk in het kader van de kernuitstap  

(bron: presentatie Elia aan de CREG op 05.10.2021) 

48. Het gecombineerd effect van de verhoogde importstromen op de noordgrens (door de Brabo I 
en II-werken) en de volledige beschikbaarheid van het nucleaire productiepark in Doel heeft doorheen 
2021 geleid tot congesties op de as Doel – Mercator. Het kan worden verwacht dat dit effect zich op 
korte en middellange termijn (tijdens de graduele afbouw van de nucleaire capaciteit in Doel) zich blijft 
manifesteren. Dit zal met name het geval zijn wanneer door het installeren van de HTLS-lijnen op de 
as Zandvliet – Rilland in 2022 de importcapaciteit verder wordt verhoogd, en op dat moment nog 
steeds drie van de vier reactoren in Doel in dienst zijn (waardoor nog 2 GW capaciteit in het netwerk 
aanwewig blijft). 

49. Om deze problematiek te kaderen, onderzocht de CREG de naleving per individueel 
netwerkelement doorheen het jaar 2021. Hiertoe worden, in Figuur 9, per kritiek netwerkelement 
(maar bekeken over alle uitvalsituaties) en per dag, de laagste geobserveerde marge tussen de MACZT 
en de minMACZT getoond. Enkel de groene observaties tonen dagen waar, op die CNE en voor elk van 
de 24 uren, de wettelijke verplichtingen werden nageleefd. De gele, oranje en rode observaties tonen, 
naargelang de grootte van de overtreding van de minMACZT, dagen waarin op minstens één CNEC 
tijdens minstens één uur de minimale marge niet werd gerespecteerd. 
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Figuur 9 Naleving van de minMACZT per geobserveerde CNE in 2021 

50. De bovenstaande figuur bevestigt dat de problematiek zich vooral situeert op de as Zandvliet – 
Doel – Mercator. Hier worden zeer lage marges gerapporteerd, met (negatieve) uitschieters tot -60%. 
Met andere woorden, op deze netwerkelementen wordt soms, ondanks het feit dat er geen (grote) 
belasting van eventuele lusstromen waar te nemen valt, slechts 10 tot 20% van de Fmax als marge aan 
de markt gegeven. Verder toont Figuur 9 duidelijk aan dat de problematiek zich vooral situeert tijdens 
de eerste jaarhelft. In de tweede helft van het jaar verbeterde deze situatie gevoelig,9 al bleven er 
(korte) periodes waarbij zéér lage marges werden waargenomen. Sommige van deze kortere periodes 
vallen duidelijk te linken aan het zich manifesteren van problemen tijdens de 
capaciteitsberekeningsfase, waardoor fallbackwaarden worden gerapporteerd (zie ook hoofdstuk 3 
waar deze data worden opgelijst). 

51. In bovenstaande figuur vallen verder volgende observaties op: 

- Vanaf eind augustus 2021 geen wa arden meer worden gerapporteerd voor Aubange – 
Moulaine en Aubange – Mont-Saint-Martin. Deze grensoverschrijdende 220 kV 
netwerkelementen werden op dat moment geschrapt uit de lijst met elementen die de 
CWE FBMC kunnen beperken.10 

- Voor verschillende CNE’s worden, gedurende (middel)langere perioden, geen waarden 
gerapporteerd: deze perioden komen overeen met snijdigingen in het netwerk. 
Voorbeelden zijn Doel – Zandvliet 380.26 in februari – maart, of Avelgem – Mastaing in 
augustus – oktober. Deze periodes worden, indien gepland, gerapporteerd op de website 
van Elia.11  

 

9 In verband hiermee meldde Elia dat, sinds juni 2021, een bug fix voor ALEGrO werd geïmplementeerd die de resultaten 
duidelijk heeft geïmpacteerd: “There was an unfortunate mistreatment of ALEGrO in the selection and processing of scenarios 
upon which the local validation is performed. This bug was fixed by Elia from BD Jun 19, 2021 onwards.” 
10 Dit werd op 25 augustus 2021 om 17:12 door Elia op de JAO Message Board gerapporteerd: https://www.jao.eu/news  
11 https://www.elia.be/nl/grid-data/transmissie/onbeschikbaarheid-van-netelementen-380-220-kv  

https://www.jao.eu/news
https://www.elia.be/nl/grid-data/transmissie/onbeschikbaarheid-van-netelementen-380-220-kv
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52. Gezien het tijdelijke karakter van deze onvereenigbaarheid tussen hogere importstromen en 
volledige of gedeeltelijke nucleaire productie (tot en met 2025) is de CREG, net zoals Elia, van mening 
dat bijkomende investeringen in het netwerk om de naleving van de 70% en minMACZT-regel op de as 
Doel – Mercator te garanderen, economisch niet nuttig en dus niet gepast is. De niet-naleving van de 
bepalingen in artikel 16 op deze as dienen dus, geenszins, worden geïnterpreteerd alsof ze wijzen op 
de aanwezigheid van langdurige, structurele congestie in het netwerk van Elia.12 

4.3.4. ALEGrO 

53. De ALEGrO-interconnector tussen België en Duitsland werd in dienst genomen in november 
2020 en geïntegreerd in de CWE FBMC volgens de bepalingen die door de CREG werden goedgekeurd 
in Beslissing (B) 2106.13 Na de commerciële indienstname van deze gelijkstroominterconnector in het 
day-ahead tijdsbestek werden de ter beschikking gestelde capaciteiten volgens een lineair proces 
verhoogd, in eerste instantie naar 500 MW en vervolgens (vanaf midden december 2021) naar de 
totale Fmax die 1.000 MW bedraagt. 

54. Vanaf 1 januari 2021 bedroeg de commerciële capaciteit op ALEGrO in 92,5% van de uren in 
beide richtingen 1.000 MW. In 7,5 % van de uren werd niet de volledige capaciteit op ALEGrO gegeven. 
Deze uren, waarbij slechts 250 MW in beide richtingen werd ter beschikking gesteld, komen overeen 
met de uren in januari 2021 waarbij er problemen opgetreden zijn met de operationele processen, 
zoals blijkt uit de rapportering van Elia via de JAO website.14 De momenten waarop deze capaciteiten 
nul bedroegen, komen overeen met de geplande uitdienstnames.15 

 

12 In het kader van een eventuele verlening van één of meer nucleaire reactoren, melde Elia in haar presentatie aan de CREG 

het volgende: “Frequent reduction for maintaining operational security is temporary: after realization of BRABO III in 2025 it 
is expected CEP targets can be met, also in case of extension of Doel 4 (1GW)” 
13 Beslissing (B) 2106 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor de aanpassing aan de 

marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de introductie van de grens tussen de biedzones 
Duitsland/Luxemburg en België ten gevolge van de ingebruikname van de DC-verbinding ALEGrO en aanpassingen naar 
aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/943 
14 https://www.jao.eu/news/cwe-fbmc-risk-decoupling-bd-1801-additional  
15 https://opendata.elia.be/explore/dataset/ods029/information/  

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2106
https://www.jao.eu/news/cwe-fbmc-risk-decoupling-bd-1801-additional
https://opendata.elia.be/explore/dataset/ods029/information/
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Figuur 10 Available margins on ALEGrO interconnector 

 

4.3.5. Nemo Link en uitwisselingen met derde landen 

55. De Nemo Link interconnector tussen België en het Verenigd Koninkrijk werd in dienst genomen 
in januari 2019. De ter beschikking gestelde capaciteit werd oorspronkelijk bepaald volgens een cNTC-
aanpak, in samenspraak met de andere TSB’s van Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze 
cNTC-aanpak werd door de CREG en de andere betrokken regulerende instanties goedgekeurd. 

56. Sinds 1 januari 2021 en het einde van de zogeheten “transitieperiode” in de Brexit-
onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, maakt het Verenigd Koninkrijk 
(althans de biedzone Groot-Brittannië) niet langer deel uit van de eenvormige Interne Energiemarkt 
(IEM). De bepalingen in de Europese wetgeving zijn bijgevolg niet langer van toepassing op het 
Verenigd Koninkrijk en haar interconnectoren met het Europese vasteland. Bijgevolg geldt de 
verplichting om ten allen tijde 70% van de grensoverschrijdende capaciteit ter beschikking te stellen, 
niet langer op de Nemo Link interconnector, aangezien zij vanaf 1 januari 2021 een buitengrens (i.e. 
een grens tussen een Lidstaat en een derde land) vormt. 

57. Dit heeft echter wel een onrechtstreekse impact op de gerapporteerde MACZT-waarden op de 
andere netwerkelementen van Elia. Door het categoriseren van de uitwisselingen over Nemo Link als 
“stromen met derde landen”, is er een impact op de berekening van de MNCC. Deze MNCC berekent 
immers de marge op Elia’s netwerkelementen die aan uitwisselingen buiten het toepassingsgebied van 
de gecoördineerde capaciteitsberekening (in casu, de CWE FBMC) wordt toegewezen. Deze MNCC 
wordt zowel inclusief als exclusief derde landen berekend. 
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58. De CREG heeft in het verleden aangegeven dat, naar aanleiding van het verlaten van de IEM 
door het Verenigd Koninkrijk, ze de naleving door Elia van de wettelijke verplichtingen zou berekenen 
op basis van de MNCC (en MACZT) inclusief de uitwisselingen met Groot-Brittannië (over Nemo Link 
of andere interconnectoren)16  

59. Het is echter wel interessant, en nuttig, om de impact van de uitwisselingen met Groot-
Brittannië op de naleving van de minimale marges op andere Belgische netwerkelementen te 
kwantificeren. Dit gebeurt hieronder in Figuur 13.17 Deze figuur toont voor ieder netwerkelement 
(waarbij de kleur, net zoals in de vorige figuren, het type aangeeft) het verschil tussen de globale 
nalevingsscore inclusief en exclusief uitwisselingen met derde landen, voor 2020 en 2021.  

60. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat het niet in overweging nemen van de uitwisselingen met derde 
landen in 2021 een sterk negatieve impact zou hebben op de mate waarin een netwerkelement de 
minMACZT respecteert. Aan de rechterzijde van beide figuren vallen de hoge scores inclusief 
uitwisselingen met derde landen op (zowel in 2020 als in 2021 was dit 99,2% over alle CNEC’s heen). 
Aan de linkerzijde stelt de CREG vast dat de nalevingsscores gevoelig lager liggen, vooral in 2021 
(gemiddeld 77,6% naleving over alle CNEC’s heen, tegenover 91,1% in 2020). De gemiddelde score van 
77,6% is het resultaat van zeer hoge scores maar ook zeer lage scores, tussen 50% en 60%. Deze 
waarden worden voornamelijk waargenomen op interne netwerkelementen op de as Zandvliet – Doel 
– Mercator en Champion – Gramme – Courcelles.  

Bij deze figuur dient te worden opgemerkt dat hier wordt gefocust op de linkerzijde van de eerder 
getoonde dichtheidscurves (Figuur 2, Figuur 3, Figuur 4 en Figuur 5). Uiteraard kunnen de stromen van 
of naar derde landen ook een verlichtend effect hebben, afhankelijk van de geobserveerde richting 
van de stromen. 

 

Figuur 11 Effect van de inachtname van stromen met derde landen 

 

16 Of eventuele andere derde landen, maar de impact van deze stromen (met bv. Noorwegen en Zwitserland) is 
verwaarloosbaar. 
17 Deze impact kan ook grafisch worden afgeleid door het verschil tussen de volle en de stippellijnen in Figuur 2, Figuur 3 en 
Figuur 4. 
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61. De MNCC die specifiek door de uitwisselingen met het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt, 
wordt bovendien afzonderlijk gerapporteerd door Elia. Gemiddeld gezien hadden deze uitwisselingen 
in 2021 een significante impact op de marges die ter beschikking konden worden gesteld op de 
Belgische netwerkelementen. De hoogste gemiddelde waarden worden gerapporteerd op de PST’s en 
de grensoverschrijdende netwerkelementen op de Nederlandse grens (tussen 10% en 13% van de Fmax 

op die elementen, in absolute waarde), zoals blijkt uit Figuur 13. 

 

Figuur 12 Impact van uitwisselingen over Nemo Link op Elia's netwerkelementen 
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5. ALGEMENE BESCHOUWING VAN DE RESULTATEN 

5.1. SAMENVATTENDE ANALYSE 

62. De resultaten van de stapsgewijze analyse in de eerste tot en met de derde stap (secties 4.1, 4.2 
en 4.3) worden in Figuur 13 samengevat. Dit Sankeydiagram herneemt de dataset waarbij voor elk uur 
het netwerkelement met de laagste marge tussen de MACZT en minMACZT wordt geselecteerd.18 
Zowel de knooppunten (gekleurd) als de koppelingen (grijs) sommeren verticaal naar 100%, hetzij 
8.616 MTU’s. 

63. In eerste instantie worden de netwerkelementen gecategoriseerd naargelang het type (“intern”, 
“grensoverschrijdend” of “PST”). Vervolgens wordt, net zoals in de eerste stap hiervoor, in de tweede 
kolom met knooppunten gekeken naar de categorie waarin de MACZT (ten opzichte van de Fmax ) wordt 
geobserveerd. Daarna wordt de vergelijking gemaakt tussen de MACZT en de minMACZT (zoals in de 
tweede stap, waar opnieuw de globale nalevingsscore van 62,2% van de MTU’s wordt genoteerd). In 
de vierde en de vijfde kolom met knooppunten wordt, ten slotte, net zoals in de derde stap, gekeken 
naar de mate waarin de CNEC zélf de beperkende factor was (aan de hand van de schaduwprijzen) of 
de mate waarin er, in het algemeen, congestie wordt geobserveerd in de CWE FBMC (aan de hand van 
de prijzen in de biedzones).  

 

Figuur 13 Naleving door CNEC’s van de verschillende stappen in de analysemethode 

  

 

18 Net zoals in Figuur 5. 
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64. De stromen tussen deze knooppunten laten toe om na te gaan hoe de verschillende kenmerken 
van de meest beperkende CNEC per MTU zich tot elkaar verhouden. 

- Zo valt op dat een (klein) deel van de CNEC’s waarbij de marge in het bereik [20% - 50%] 
* Fmax of zelfs [0% - 20%[ * Fmax liggen, toch de minimale marge gerespecteerd wordt. Dit 
wordt, in het bovenstaande diagram, getoond door de fijne grijze stromen van de oranje 
en rode knooppunten in kolom 2 naar het groene knooppunt in kolom 3. Dit is het gevolg 
van de sterke reductie van de minMACZT door de hoge geobserveerde lusstromen op die 
netwerkelementen. 

- De verhoudingen tussen de categorieën op de knooppunten in de tweede kolom geven 
niét de resultaten per MTU in de eerste stap van de analyse weer: van boven naar onder 
zijn de geobserveerde percentages: groen – 41,2%, geel – 43,2%, oranje – 14,7% en rood 
– 0,9%. Deze komen niet overeen met de resultaten in Tabel 1 – deze laatste was immers 
gebaseerd op de CNEC’s met de laagste absolute MACZT per MTU en niet de laagste delta 
tussen MACZT en minMACZT. Anderzijds geven de resultaten in de derde kolom wél 
dezelfde percentages als in de tweede stap, zoals getoond in Tabel 2: groen – 62,2% en 
rood – 37,8%. 

- Ten slotte zien we dat de volledige fractie van CNEC’s met een positieve schaduwprijs 
gelinkt zijn aan situaties met congestie in de CWE FBMC (i.e. prijsdivergentie in de laatste 
kolom). Dit is logisch, aangezien de congestie net wordt veroorzaakt door de CNEC waarop 
de schaduwprijs wordt geobserveerd (tijdens 0,4% van de beschouwde MTU’s). 

5.2. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 

65. De resultaten in hoofdstuk 4 tonen aan dat Elia op het overgrote deel van de netwerkelementen 
marges ter beschikking stelt die de minimale drempels (hetzij 70% in het algemeen, hetzij de 
minMACZT in toepassing van de derogatie voor lusstromen) evenaren dan wel overtreffen. Op 99,2% 
van de geobserveerde netwerkelementen waren de geobserveerde capaciteiten (MACZT-waarden) 
minstens gelijk aan de minimale marges (minMACZT-waarden). Tegelijkertijd waren tijdens 62,2% van 
de beschouwde uren alle geobserveerde MACZT-waarden op alle netwerkelementen minstens gelijk 
aan de minMACZT-waarden. 

66. Deze cijfers wijzen op een achteruitgang van het aantal uren waarin Elia de wettelijke 
verplichtingen naleefde (van 81,3% in 2020 naar 62,2% in 2021). Deze resultaten dienen te worden 
gekaderd in een bredere context, die reeds in detail werd beschreven in sectie 4.3. In het bijzonder 
heeft de netwerksituatie op de as Zandvliet – Doel – Mercator als gevolg van de netwerkversterkingen 
in het kader van het Brabo I en II-project in combinatie de volledige beschikbaarheid van de nucleaire 
productie in Doel, geleid tot lagere beschikbare marges op deze netwerkelementen.  

67. Los van de congesties op deze as werden, in 2021, ook op andere netwerkelementen momenten 
geobserveerd waar de minimale marges niet werden gerespecteerd. Hier observeert de CREG echter 
geen structurele tekorten (doorheen de tijd) noch extreem lage marges. In principe stellen de 
bepalingen in artikel 14 en artikel 15 dat het vaststellen van structurele congesties dient te leiden tot 
het ontwikkelen van actieplannen of biedzoneherzieningen. De CREG is echter van mening dat, op 
basis van de door haar gevoerde analyses van de ter beschikking gestelde marges, dergelijke 
initiatieven op dit ogenblik niet aan de orde zijn. 

68. Gezien de in sectie 4.3.3 geobserveerde en in randnummer 66 herhaalde context tijdelijk is door 
de geplande kalender van de kernuitstap, alsook de geplande versterking van BRABO III, lijken deze 
acties en eventuele alternatieven zoals netwerkversterkingen door de installatie van HTLS-geleiders 
op de as Zandvliet – Doel – Mercator, vanuit maatschappelijk en economisch perspectief, niet gepast.  
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69. De CREG verzoekt Elia echter wel dringend om de implementatie van alle mogelijke maatregelen 
die een positieve impact hebben op de ter beschikking te stellen marges, onverwijld en actief na te 
streven. De CREG denkt in het bijzonder aan: 

- de implementatie van de gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie voor het 
day-ahead tijdsbestek in de Core regio (het zogeheten “Core DA FBMC project”); 

- de implementatie van de gecoördineerde redispatching en countertradingmethodologie 
in de Core regio, en de daaraan gelinkte methodologieën voor de kostendeling van deze 
remediërende maatregelen; 

- het verder ontwikkelen en verfijnen van de door Elia ontwikkelde lokale validatietool in 
de capaciteitsberekening; 

- het verder ontwikkelen van de voorspellingen die als input dienen voor de lokale 
validatietool, zoals de verwachte day-ahead marktrichting en de verwachte niet-
gecoördineerde commerciële en niet-commerciêle stromen (MNCC, respectievelijk LF); 
waardoor de kwaliteit van de inputs voor de lokale validatietool verbetert; en 

- het integreren van een groter bereik van PST-tap posities in het individuele grid model en 
het coördineren van een groter bereik van de PST-tap posities in het gecoördineerd 
capaciteitsberekeningsproces met het oog op het reduceren van overmatige loop flows 
en het maximaliseren van de commerciëel ter beschikking gestelde capaciteit. 

70. De CREG wenst hier nogmaals de nadruk te leggen haar specifieke positie en de rol van Elia en 
België binnen de geïnterconnecteerde marktkoppeling in de CWE- en Core regio’s. In eerste instantie 
is de naleving van de wettelijke verplichtingen uiteraard een taak die aan Elia toekomt. Er zijn echter 
externe elementen zoals de significante impact van lusstromen uit andere biedzones enerzijds, en de 
gezamenlijke verplichtingen tussen alle TSB’s om de in randnummer 69 vermelde projecten te 
implementeren anderzijds. Daarom is de CREG er een sterke voorstander van om de verplichtingen 
met betrekking tot de naleving van artikel 14, 15 en 16 van de Elektriciteitsverordening, en de controle 
daarop, te harmoniseren tussen verschillende Lidstaten. Binnen de daartoe gepaste discussiefora 
heeft de CREG dit standpunt al meermaals verdedigd en de CREG steunt dan ook ACER in haar 
initiatieven om deze elementen te harmoniseren.  

71. Concreet zal de CREG erop blijven toezien dat de naleving van de wettelijke verplichtingen door 
Elia enerzijds, en de transparantie van de naleving van andere TSB’s, geconstateerd door andere 
regulerende instanties anderzijds, in de toekomst verbeteren. Dit kan onder meer door het opnemen 
van deze rapporteringen in de bredere optiek van de monitoring van de werking van de Core DA FBMC, 
waarvan de inwerkingtreding op basis van de op dit moment beschikbare informatie voorzien is in he 
tweede kwartaal van 2022.  
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6. CONCLUSIE 

De CREG onderzocht, in deze studie, de naleving door Elia van de wettelijke verplichting met betrekking 
tot het ter beschikking stellen van transmissiecapaciteiten voor zoneoverschrijdende uitwisselingen. 
Deze wettelijke verplichtingen vloeien voort uit de bepalingen in artikel 16 van Verordening (EU) 
2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni betreffende de interne markt voor 
elektriciteit. 

De gevoerde analyses leiden tot een globale naleving van de ter beschikking gestelde minimale marges 
op 99,2% van de geobserveerde netwerkelementen, tijdens 62,2% van de uren in beschouwde 
periode tussen 1 januari en 31 december 2021. 
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