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Verslag over raadpleging over de procedure voor aanleg van strategische reserve 2015

In hoofdstuk 1 van dit verslag wordt een overzicht gegeven van de voornaamste verduidelijkingen en de voornaamste aanvullingen als gevolg van de
raadpleging over de procedure voor aanleg van strategische reserve 2015 (dit overzicht is bijgevolg niet-exhaustief). In hoofdstuk 2 worden de
voornaamste opmerkingen, ontvangen tijdens de raadpleging, weergegeven (deze lijst is bijgevolg niet-exhaustief) en wordt beschreven tot welke
aanpassingen deze opmerkingen aanleiding hebben gegeven of waarom bepaalde opmerkingen niet weerhouden zijn. Aangezien dit hoofdstuk een
samenvatting geeft van de opmerkingen, zijn sommige opmerkingen geherformuleerd of gegroepeerd indien ze betrekking hebben op hetzelfde
onderwerp.

1
1.1

Aanpassingen ter verduidelijking en aanvullingen
Hoofdstuk 1: Definities
De definities van Toegangscontract, Toegangspunt, ARP, CDS-Toeganspunt, CDS Beheerder, Gesloten Distributienet, Distributienet,
Distributienetbeheerder, Technisch Reglement, Headmetering, SDR DROP-BY, SDR DROP-TO, SGR Productiecentrale, Total Shedding Limit,
Submetering, Total Unsheddable Margin werden aangepast om in lijn te zijn met de Werkingsregels.
De definities van Target en SDR Eenheid werden toegevoegd om in lijn te zijn met de Werkingsregels.
De definities van Kandidaat SGR Productiecentrale, Leveringstest, Lokale Productie, Ministerieel Besluit, Reserveringsprijs, SDR-Kandidaat,
SGR-Kandidaat, SDR-Leverancier, SGR-Leverancier, SDR-Dienst, SGR-Dienst, Simulatietest werden toegevoegd ter verduidelijking.
De definities van Leveringspunt en Afname werden aangepast om in lijn te zijn met de toevoeging van een nieuw hoofdstuk, namelijk
hoofdstuk 4.

1.2

Hoofdstuk 2: Achtergrond
In hoofdstuk 2 werden enkele kleine verduidelijken en veranderingen in de formulering uitgevoerd.

1.3

Hoofdstuk 3: Strategische Reserve
Dit hoofdstuk werd aangepast in het kader van het Ministerieel Besluit van 15 januari 2015. Preciezere datums werden vastgelegd in 3.1 en
3.3 en de volledige sectie 3.5 werd herschreven.

1.4

Hoofdstuk 4: Leveringspunten
Dit is een volledig nieuw hoofdstuk om het nieuwe concept van “Leveringspunt” beter te introduceren en de vereisten voor Leveringspunten
in een Industriële Site aangesloten op het ELIA-Net en Leveringspunten in een Gesloten Distributienet aangesloten op het ELIA-Net te
verduidelijken. Dit hoofdstuk is toegevoegd omdat de meeste feedback die ELIA ontvangen heeft over dit onderwerp handelt.
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1.5

Hoofdstuk 5: Stadia van de aanbestedingsprocedure
In sectie 5.1 werden enkele kleine verduidelijkingen aangebracht zoals de verwijzing naar de wet voor openbare aanbesteding.
In sectie 5.2.2 werd een paragraaf “Meetgegevens voor Certificatie van SDR Referentievermogen” toegevoegd om te verduidelijken op
welke meetgegevens de Certificatie van SDR Referentievermogen zal gebaseerd zijn en wat de specifieke regels hiervoor zijn. Ter
verduidelijking werd ook een voetnoot toegevoegd met een verwijzing naar de Synergrid website. Het aantal toegelaten certificatieaanvragen werd verhoogd naar 20 in plaats van 10 om meer flexibiliteit te geven aan SDR-Kandidaten.
Verdere aanpassingen werden uitgevoerd om in lijn te zijn met het nieuwe hoofdstuk 4.
De secties “Bepaling van het maximum SDR-Referentievermogen” en “Exclusiviteitscriteria voor een combinatie van Leveringspunten die
deelnemen aan SDR DROP-TO, SDR DROP-BY en/of andere ondersteunende diensten” werden aangepast om in lijn te zijn met de
Werkingsregels. Een verduidelijking in het verschil tussen Simulatietest en Leveringstest werd toegevoegd.
In sectie 5.3 werden enkele verduidelijkingen aangebracht, alsook aanpassingen om in lijn te zijn met de Werkingsregels en het
Ministerieel Besluit van 15 januari 2015.
In sectie 5.3.3 werden twee extra paragrafen “Bidding principes voor SGR-Kandidaten” en “Bidding Principes voor SDR-Kandidaten”
toegevoegd.
In sectie 5.4 werd verduidelijkt wat de rechten en plichten zijn, indien de SGR/SDR-Kandidaat een finale offerte indient.
Sectie 5.5 werd aangepast om in lijn te zijn met het Ministerieel Besluit van 15 januari 2015.
Sectie 5.6 werd aangepast om in lijn te zijn met het nieuwe hoofdstuk 4.

1.6

Hoofdstuk 6, 7 en 8
Er werden enkele kleine aanpassingen gedaan in de formulering.
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2

Voornaamste ontvangen opmerkingen tijdens de raadpleging

Betrokken
hoofdstuk
en
paragraaf
in
Procedure
van Aanleg
van
Strategisch
e Reserve

Opmerking(en)

Wijzigingen naar aanleiding van de
raadpleging in de finale Procedure van
Aanleg van Strategische Reserve

1.

Voor de volgende definities zijn
verduidelijkingen voorgesteld door de
geraadpleegde partijen:

De definities zijn aangepast zoals voorgesteld.
De definitie van Vraagzijdebeheer werd
verwijderd.

-

Toegangscontract

-

SDR-Contract

-

SGR-Contract

-

Toegangspunt

-

Vraagzijdebeheer

Het is voorgesteld om voor volgende
termen, definities toe te voegen:
-

SDR-leverancier

-

SGR-leverancier

-

Reserveringskosten

Het is gewenst dat de lijst van externe
organismen die een bewijs van
Submeter
Conformiteit
kunnen

Verduidelijking indien de opmerking niet
tot een wijziging heeft geleid

Andere definities werden ook gewijzigd om in
lijn te zijn met de Werkingsregels zoals
vermeld in hoofdstuk 1 van dit verslag.

Deze definities zijn toegevoegd aan het finale
document. Voor de duidelijkheid, werden ook
definities voor SDR-Dienst, SGR-Dienst, SDRKandidaat en SGR-Kandidaat toegevoegd. Het
document werd aangepast met deze definities.
Om in lijn te zijn met de Werkingsregels
werden ook de definities van SDR Eenheid en
Target toegevoegd en werd het document
aangepast waar nodig.
Aangezien de vereiste voor een bewijs van
Submeter Conformiteit door een externe partij
niet meer geldig is, is de verwijzing hiernaar
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uitvoeren zo spoedig mogelijk wordt
gepubliceerd.

verwijderd in het finale document.

Deelname aan SDR met submeter
vanuit het distributienet is uitgesloten.
Elia geeft momenteel geen wettelijke of
reglementaire
redenen
om
deze
voorwaarde op te leggen. Elia, die over
een wettelijk monopolie beschikt, mag
niet zelf dergelijke voorwaarden, die
een barrière kunnen creëren, opleggen
zonder een grondige en transparante
motivering.

Er wordt duidelijk vermeld dat Submeters
enkel toegestaan zijn voor processen achter
een toegangspunt aangesloten op het ELIANet.

4.

Het is essentieel in het kader van het
ter beschikking stellen van metering
data dat ook optie 4 zoals voorgesteld
op de Task Force meeting van
3/12/2014 weerhouden wordt voor
Gesloten Distributienetten.

Er is een extra sectie 4.2 toegevoegd die de
voorwaarden weergeeft voor deelname van
Leveringspunten in een Gesloten Distributienet
aangesloten op het ELIA-net. “Optie 4” staat
aangegeven onder “Gegevensuitwisseling” als
de te volgen weg voor deze Leveringspunten.

4.

Zijn
Gesloten
distributienetten
aangesloten op een distributienet
uitgesloten van deelname aan SDR?

5.1.2

De
algemene
voorwaarden
voor
kandidaatstelling zijn zeer veeleisend.

4.

Het is niet haalbaar om voor de winter 20152016 de nodige ontwikkelingen uit te voeren
om de deelname van SDR met submeter
vanuit het distributienet toe te laten. Zoals
voorgesteld en geaccepteerd door de
deelnemers tijdens de Task Force, wordt dit
genoteerd als mogelijke ontwikkeling in de
toekomst.

Deze
kunnen
deelnemen
via
toegangspunt
aangesloten
op
Distributienet (via de hoofdmeter).

het
het

Elia organiseert een aanbestedingsprocedure
volgens de wet van openbare aanbesteding.
Elia wil er zich van verzekeren dat vooral
nieuwe (kandidaat) leveranciers betrouwbaar
zijn en voldoen aan legale verplichtingen.
Elia begrijpt dat voor kandidaten die
deelnemen
aan
verschillende
aanbestedingsprocedures van Elia, heteen
administratieve taak is om de nodige
documenten telkens opnieuw te moeten
opstellen. Daarom is er een voetnoot
toegevoegd die verduidelijkt dat als de
SDR/SGR-Kandidaat
al
een
beëindigde
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verklaring heeft voorgelegd aan Elia in het
kader van een andere ondersteunende
diensten aanbesteding in de laatste 2 jaar, het
voldoende is om een kopie hiervan voor te
leggen.
5.1.2

SGR kandidaten zijn niet altijd in staat
om, tijdig en zonder garantie van
terugbetaling van investeringskosten,
te voldoen aan alle technische,
contractuele
en
vergunningsgerelateerde vereisten die nodig zijn
voor de certificatie van een SGR
centrale. Er is transparantie nodig over
de criteria en richtlijnen voor de
beslissing over het al dan niet redelijk
zijn van de prijzen.

Het is niet de rol van Elia om deze criteria en
richtlijnen te beschrijven. Hiervoor wordt er
verwezen naar de betrokken autoriteiten.

5.2.1

Het uitsluiten van een SGR centrale om
deel te nemen aan ondersteunende
diensten in de markt, mag andere
installaties op dezelfde site (en
toegangspunt) niet verhinderen om
deel te nemen aan ondersteunende
diensten.

Een SGR centrale die deelneemt aan
strategische
reserve
verhindert
andere
installaties op dezelfde site, in de markt, niet
tot deelname aan ondersteunende diensten
indien de SGR centrale en de betreffende
installatie volledig onafhankelijk van elkaar
kunnen functioneren en indien ze beschikken
over aparte toegangspunten.

5.2.1

Indien een SGR centrale moet voldoen
aan alle vereisten in het Technisch
Reglement, kan dit leiden tot extra
investeringen
die
gedekt
moeten
worden door de reserveringskost.

5.2.2

In hoofdstuk 4.3.2., punt “Statistische
criteria”,
stelt
het
voorstel
van
procedure
voor
aanleg
dat
het
maximum
toegestaan
SDR

De verwijzing naar het Technisch Reglement is
verwijderd aangezien het overbodig is om hier
expliciet naar te verwijzen. Dit doet echter
geen afbreuk aan de vereisten in het Technisch
Reglement die geldig blijven.
Omwille van redenen van transparantie en
robuustheid
van
de
SDR
certificatie
methodologie t.o.v. de beslissing van de
Minister over het aan te leggen volume
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referentievermogen wordt berekend
door Elia op basis van een set van
criteria gebaseerd op de gemiddelde
afname per uur in de winterperiode en
op de beschikbaarheidsgraad tijdens de
kritieke en tijdens de niet-kritieke
uren.
De
voorgestelde
certificeringsparameters houden een
verbetering in ten opzichte van de
methode in de proceduremodaliteiten
voor de winter 2014-2015. Toch laat
Elia hier een kans liggen om de
certificering te optimaliseren (cfr.
Methode voorgesteld op TF ISR
meeting 3/12/2014).
5.2.2

5.2.2

Het is niet haalbaar, vanuit een
implementatie standpunt, om een
Bewijs van Submeter Conformiteit in te
dienen voor 1 april 2015.

De beschrijving van de certificatie van
SDR
referentievermogen
voor

strategische reserve (en bijgevolg het
scenario voor de probabilistische analyse van
Elia), is ervoor gekozen om de SDR
certificatie methodologie niet te baseren op
de probabilistische analyse van Elia (zoals
voorgesteld op de Task Force meeting van
3/12/2014) maar is gekozen voor de
methodologie die is voorgesteld op de Task
Force meeting van 19/12/2014. Het is
bevestigd tijdens de Task Force dat deze
methodologie een substantiële verbetering
inhoud in vergelijking met de methodologie
die gebruikt is voor de SDR certificatie voor
de winter 2014-15.
De criteria voor het indienen van een Bewijs
van Submeter Conformiteit zijn versoepeld
zoals vermeld in 5.2.2:


Een geldig Bewijs van Submeter
Conformiteit moet nu enkel geleverd
worden voor de start van het SDR
Contract, tenzij de meetgegevens van
de Submeter gebruikt zullen worden
voor Certificatie van het SDR
Referentievemogen.



Indien er geen geldig Bewijs voor
Submeter Conformiteit is voor 1 April
2015, maar men wil toch de
meetgegevens van de Submeter
gebruiken voor certificatie, zal er een
profiel opgesteld worden volgens de
modaliteiten beschreven in de
Procedure voor Aanleg van de SR.

Een gedetailleerde beschrijving van de regels
die geldig zijn voor submeters tijdens
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submetering is niet beschreven.

Certificatie van SDR Referentievermogen is
toegevoegd in de finale versie.

5.2.2

De voorgestelde grenswaarden voor de
criteria voor het bepalen van het SDR
referentievermogen (85% voor kritieke
uren en 75% voor niet-kritieke uren)
zijn niet in lijn met de logica van de
initieel
voorgestelde
certificatie
methodologie die rekening hield met de
specifieke behoefte aan strategische
reserve (zoals voorgesteld op de TF
ISR meeting 3/12/2014).

De grenswaarden voor de criteria voor het
bepalen van het SDR referentievermogen zijn
gewijzigd naar 80% voor kritieke uren en 70%
voor niet-kritieke uren.

5.2.2

Een verduidelijking van het uitsluiten
van
een
toegangspunt
in
het
distributienet van deelname aan SDR
DROP-BY indien het toegangspunt is
opgenomen in een lopend R3DP
contract gedurende 2015, dringt zich
op.

Er werd een voetnoot toegevoegd die
verduidelijkt dat een exclusiviteitsclausule voor
deelname aan andere ondersteunende diensten
(behalve R1Load) is inbegrepen in het R3DP
contract voor 2015.

5.2.2

Elia
moet
tenminste
kunnen
controleren of de SDR dienst geleverd
wordt zonder verhoging van de
elektriciteitsproductie. Dit punt behoeft
een verduidelijking in de procedure
voor aanleg.

Er werd toegevoegd dat de SDR-Kandidaat
voor elk Leveringspunt een beëdigde verklaring
moet indienen dat de SDR-Dienst niet zal
geleverd worden door het inschakelen van
noodgeneratoren, WKK’s of andere productieeenheden. Als Elia vermoedt dat deze beëdigde
verklaring niet gerespecteerd wordt, zal Elia dit
onderzoeken en zullen de modaliteiten gelden
die zullen worden beschreven in het SDRContract.
De netgebruiker deelt in zijn aanvraag voor
pre-kwalificatie mee aan de DSO hoe de
vraagvermindering gerealiseerd wordt. Enkel
het activeerbaar vermogen door vermindering
van verbruik wordt als geldig beschouwd in het
kader van de levering van de SDR-dienst.
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5.3.2

De clausule met betrekking tot een
mogelijke herziening, wijziging of
beëindiging van het SDR en/of SGR
contract indien een wettelijke of
regelgevende regel... dit vereist, is een
vrij eenzijdig recht van Elia.

5.3.3

Indien de parameters die worden
opgegeven door de leverancier van
productiecapaciteit
niet
overeenstemmen met deze in het
CIPU-contract, dient de aanbieder een
verklaring te geven voor de verschillen.

Er werd een zin toegevoegd die uitlegt dat de
SGR-Kandidaat verschillen tussen de gegevens
die worden meegedeeld in het kader van deze
aanbesteding en het CIPU-contract (indien van
toepassing), moet rechtvaardigen.

5.3.3

In hoofdstuk 4.4.3. “Bidding sheets &
bidding Instructies” worden termen
gebruikt die niet gedefinieerd zijn in
hoofdstuk 1 “Definities”. Het is
noodzakelijk
om
minstens
de
verschillende types reserveringskosten
te verduidelijken : ....

Er werden 2 paragrafen “Bidding principes voor
SGR-Kandidaten” en “Bidding principes voor
SDR-Kandidaten” toegevoegd. Een aantal
opmerkingen
van
CREG
werden
hierin
opgenomen. Elia meent echter dat de bidding
instructies de gedetailleerde principes moeten
bevatten over het uitvoeren van een bieding.

Daarnaast wordt er gevraagd om de
definitieve bidding sheets en bidding
instructies
zo
snel
mogelijk
te
publiceren op de website van Elia
teneinde een maximale transparantie
te bieden aan alle marktactoren.

Deze clausule is niet gewijzigd omdat Elia
deze clausule moet kunnen toepassen op een
niet-discriminatoire
manier.
Daarnaast
beschikt de klant over een clausule voor
overmacht via de algemene voorwaarden.

Een aantal additionele parameters werden
toegevoegd aan de paragraaf “bidding sheets”
ter verduidelijking.

Elia heeft geen definities van operationele
reserveringskost
en
investeringsreserveringskost toegevoegd aan
het hoofdstuk definities. Deze additionele
informatie zal Elia namelijk niet opvragen,
aangezien deze informatie niet gerelateerd is
aan enig award criteria en als dusdanig geen
deel dient uit te maken van de bidsheets. Elia
is niet in een positie om additionele
informatie op te vragen in het kader van de
wettelijke missie van de CREG voor de
evaluatie van de redelijkheid van de prijzen.
Het desgevallend opvragen van additionele
informatie voor deze evaluatie is een rol en
verantwoordelijkheid
die
de
CREG
rechtstreeks toekomt en rechtstreeks gericht
kan worden aan de betrokken marktpartijen.

Elia stuurt de bidding instructies en bidding
sheets naar alle SGR-en SDR-kandidaten die
aanvaard werden in de Toelatingsprocedure.
Elia meent dat deze nog niet moeten
gepubliceerd worden in deze procedure noch
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in de contract notice.
Elia stelt voor de bidding instructies en
bidding sheets te publiceren op de Elia
website vóór de Call For Tender.
5.6.1

De nodige stappen om een submeter
aan te sluiten zijn minder duidelijk
beschreven dan wat was voorgesteld
tijdens de 2e Task Force meeting. Een
verduidelijking is gewenst.

Elia meent dat deze stappen niet expliciet in
de procedure vermeld moeten worden.
Elia zal echter een extra document met een
checklist met de te ondernemen stappen
publiceren op de Elia website.
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