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De DNB’s wensen Elia te danken voor het constructieve overleg m.b.t. het voor de netbeheerders 

belangrijke aspect van spanningsbeheer en meer specifiek het beheer van het reactief vermogen in 

hun netten. De DNB’s appreciëren het feit dat Elia onderschrijft dat de aard van deze ondersteunende 

dienst, gelet op de specificiteiten inzake lokalisatie en de impact van de actuele nettopologie, 

fundamenteel verschillend zijn t.o.v. de gehanteerde aanpak bij het leveren van balanceringsdiensten 

door distributienetgebruikers, gefaciliteerd door de DNB in zijn rollen als netbeheerder en als 

databeheerder. 

De DNB’s herhalen dan ook graag hun positie uit het verleden, behoudens wijziging in het wettelijk 

kader. De DNB’s onderschrijven uiteraard dat de dienst van regeling van het reactief vermogen en 

handhaving van de spanning als niet-frequentiegerelateerde ondersteunende dienst door de DNB’s zal 

worden ontwikkeld volgens transparante, niet-discriminerende en marktgebaseerde procedures. Deze 

procedures worden opgesteld in transparant en participatief overleg met alle marktpartijen, onder 

goedkeuring van de gewestelijke regulatoren.  

In tegenstelling tot balanceringsdiensten, is de ondersteunende dienst van het spanningsbeheer via 

regeling van het reactief vermogen sterk afhankelijk van de locatie van het dienstverleningspunt, van 

de topologische configuratie van het netwerk, van de wijze waarop dit reactief vermogen zich 

voortbeweegt op het net, en de wijze waarop de dienst wordt gemeten en gevalideerd (nl. op het 

koppelpunt met het Elia-net). Bijgevolg zijn wij van mening dat het technisch noodzakelijk is dat de 

DNB als netbeheerder de partij is die eventueel beschikbare potentiële reactiefbronnen die de DNB 

niet zelf aanwendt voor de spanningshuishouding (dieperliggend in zijn net of op het koppelpunt met 

Elia) ter beschikking stelt aan Elia. Het is aan de DNB om na te gaan of dit beschikbaar potentieel kan 

worden ingezet binnen de grenzen van operationele veiligheid en rekening houdend met de actuele 

nettoestand. 

De DNB’s steunen bijgevolg het voorstel van Elia tot verlenging van de huidige T&C VSP. We zijn ons 

bewust van paragraaf 3.1.5 van de beslissing van de CREG dd. 28/05/2020 over het voorstel van Elia 

m.b.t. de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het 

reactief vermogen en van de handhaving van de spanning. We menen evenwel dat een herevaluatie 

vandaag nog niet aan de orde is (onder meer door het ontbreken van een regionaal wettelijk kader). 

We verduidelijken dat de DNB niet noodzakelijk zelf als VSP tussen DNB en DNG, doch wel als enige 

partij als tussenpersoon richting Elia kan fungeren. De DNB zal voor het contracteren van de dienst 

richting de DNG een beroep kunnen doen op een of meerdere FSP’s (dienstverlener van flexibiliteit), 

hier meer specifiek op één of meerdere VSP’s (voltage service provider). De DNB’s dienen er met het 

totaal potentieel eerst voor te zorgen dat ze voldoen aan de voorwaarden voor reactieve energie (art. 



15 DCC) en, indien nodig, zorgen voor een goed beheer van de reactieve energiefactuur die door de 

TSO wordt opgesteld. Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, levert de distributienetgebruiker 

de ondersteunende dienst via de VSP aan de DNB, die zijn ongebruikt potentieel op het koppelpunt 

aan Elia ter beschikking stelt. 

De DNB’s denken na over een graduele opening van het distributienet voor deze dienst, waarbij 

distributienetgebruikers rechtstreeks aangesloten op het koppelpunt DNB-TNB als eerste, via de DNB, 

deze dienst zouden kunnen leveren, en dit naar analogie met de graduele openstelling van de 

distributienetten voor balanceringsdiensten, waar sinds 2014 aan gewerkt wordt. 

 


