Voorstel betreffende wijzigingen aan de
voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken
(T&C BRP) in overeenstemming met Artikel 6(3)
van Verordening (EU) 2017/2195 van de
Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling
van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering
15 juni 2021

Voorstel betreffende wijzigingen aan de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (T&C BRP) in
overeenstemming met Artikel 6(3) van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november
2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

Inhoud
Overwegende hetgeen volgt .................................................................................................................3
PART I: Wijzigingen aan de T&C BRP ..................................................................................................4
Artikel 1 Implementatieplan ...................................................................................................................4
PART II: Algemene wijzigingen aan het BRP Contract .......................................................................5
Artikel 2 Definities ..................................................................................................................................5
PART III: Wijzigingen aan het BRP Contract gerelateerd aan de afschaffing van de Day-ahead
evenwichtsverplichting ...................................................................................................6
Artikel 3 Evenwichtsverplichtingen van [BRP] ...................................................................................6
Artikel 4 Dagelijks Evenwichtsprogramma ..........................................................................................6
DEEL IV: Wijzigingen van het BRP-contract in verband met de aansluiting op het Europese
MARI-platform ..................................................................................................................7
Artikel 5 Notificatie aan [BRP] in het kader van een activatie van Leveringspunten DP PG in de
Evenwichtsperimeter van [BRP] ....................................................................................7
DEEL V: Diverse wijzigingen .................................................................................................................9
Artikel 6 Onevenwicht per kwartier van BRP.......................................................................................9
Artikel 7 Dagelijks Evenwichtsprogramma ..........................................................................................9

15/06/21

Voorstel betreffende wijzigingen aan de voorwaarden voor T&C BRP

2

Voorstel betreffende wijzigingen aan de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (T&C BRP) in
overeenstemming met Artikel 6(3) van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november
2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

DE BELGISCHE TRANSMISSIENETBEHEERDER, REKENING HOUDEND MET ONDERSTAANDE
ELEMENTEN,

Overwegende hetgeen volgt

(1)

De Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 stelt de
richtsnoeren vast voor elektriciteitsbalancering (hierna "Verordening 2017/2195"), dewelke
in werking is getreden op 18 december 2017.

(2)

ELIA Transmission Belgium nv (hierna “ELIA”) is verantwoordelijk voor de werking van het
Belgische transmissiesysteem, waarvoor het over een eigendomsrecht of minstens een
gebruiksrecht beschikt. ELIA werd aangewezen als Transmissienetbeheerder (TSB), in
overeenstemming met de wet van 29 april 1999 met betrekking tot de organisatie van de
elektriciteitsmarkt, en ziet toe op de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het
Belgische transmissiesysteem.

(3)

Overeenkomstig artikel 4(1), artikel 5(4)c en artikel 18 van Verordening 2017/2195 heeft
ELIA
een
voorstel
opgesteld
betreffende
de
voorwaarden
voor
evenwichtsverantwoordelijken (hierna “T&C BRP”), dat door de relevante regulerende
instanties is goedgekeurd

(4)

In dit verband is de laatste herziening van de T&C BRP in werking getreden op 1 juli 2021.

(5)

Overeenkomstig Artikel 6(3) van Verordening 2017/2195, kan ELIA verzoeken om deze
T&C BRP te wijzigen. Het wijzigingsvoorstel van de T&C BRP wordt overeenkomstig de
procedure van artikel 10 ter raadpleging voorgelegd van 15 juni tot 15 juli 2021 en wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de relevante regulerende instanties overeenkomstig de in de
artikelen 4 en 5 uiteengezette procedure.

(6)

Dit document is een voorstel tot wijzigingen van ELIA betreffende de T&C BRP en houdt
rekening met de doelstellingen bepaald in Artikel 18,7(d) van de Verordening 2017/2195.

(7)

Deze wijzigingen worden doorgevoerd in het kader van de uitvoering van de progressieve
afschaffing van de Day-ahead evenwichtsverplichting van de BRPs.

(8)

Overeenkomstig Artikel 5 (5) van Verordening 2017/2195 dient het voorstel eveneens een
tijdschema voor de implementatie van deze T&C BRP te bevatten.

(9)

Overeenkomstig Artikel 7 van Verordening 2017/2195 zal Elia deze T&C BRP publiceren
op zijn website in de referentietalen Nederlands en Frans.

DIENT HET VOLGENDE VOORSTEL IN BIJ DE RELEVANTE REGULERENDE
INSTANTIES:
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PART I: Wijzigingen aan de T&C BRP
Artikel 1
Implementatieplan
(1)
(2)

(3)

De titel van Artikel 2 wordt vervangen door de volgende titel: "Implementatieplan”
De tekst in Artikel 2 is vervangen door de volgende tekst: “Deze T&C BRP treden in werking
ten minste 1 maand na de goedkeuring van de betrokken regelgevende instanties en niet vóór
1 november 2021.”.
Artikel 2(2) wordt toegevoegd:
"Het Maximaal Toegestane Relatieve Day-ahead Onevenwicht vermeld in Artikel 24.1 en
gedefinieerd in Artikel 1 van het BRP Contract, wordt progressief aangepast volgens het
volgende implementatieschema:
(a) Tijdens een periode van drie (3) maanden, die aanvangt op de dag van de
inwerkingtreding van deze T&C BRP indien deze plaatsvindt op de eerste (1ste)
dag van de maand, of indien dit niet het geval is, op de eerste (1ste) dag van de
maand die volgt op de inwerkingtreding deze T&C BRP, is het Maximaal
Toegestane Relatieve Day-ahead Onevenwicht gelijk aan vijfentwintig (25)
procent;
(b) Voor de volgende zes (6) maanden is dit Maximaal Toegestane Relatieve Dayahead Onevenwicht gelijk aan vijftig (50) procent;
(c) Voor de volgende negen (9) maanden is dit Maximaal Toegestane Relatieve
Day-ahead Onevenwicht gelijk aan honderd (100) procent;
(d) Na deze negen (9) maanden blijft het Maximaal Toegestane Relatieve Dayahead Onevenwicht op honderd (100) procent.
De impact van de evolutie van het Maximaal Toegestane Relatieve Day-ahead Onevenwicht
op de in real time waargenomen onevenwichten in de Belgische regelzone wordt
geanalyseerd op het einde van de fasen (b) en (c) volgens de methodologie en het proces
beschreven in de volgende paragrafen. Deze evaluatie zal dan leiden tot een aanbeveling
door Elia, ter attentie van de bevoegde regulatoren, om over te gaan naar de volgende fase
volgens het bovenvermelde tijdschema, om de huidige fase te verlengen, of om een nieuwe
waarde voor te stellen voor het Maximaal Toegestane Relatieve Day-Ahead Onevenwicht.
Indien Elia tijdens de fasen (a), (b), (c) of (d) vaststelt dat de toename van het Maximaal
Toegestane Relatieve Day-ahead Onevenwicht significante negatieve effecten heeft op de
betrouwbaarheid, de veiligheid of de efficiëntie van het net, kan Elia, tenzij de CREG niet
akkoord gaat, op elk moment en zonder het einde van de lopende fase af te wachten, het
Maximaal Toegestane Relatieve Day-ahead Onevenwicht verminderen".

(4)
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Artikel 2 (3) wordt toegevoegd:
"De in paragraaf 2 (2) bedoelde evaluatie is gebaseerd op de volgende principes:
(a) De onbalansen van de regelzone waarvoor Elia verantwoordelijk is (ook "System
Imbalance" of "SI" genoemd), met een resolutie van 15 minuten en met een
observatieperiode van twee jaar die niet eerder eindigt dan de laatste dag van de tweede
maand vóór het einde van de huidige fase (d.w.z. fase (b) of fase (c) zoals beschreven in
paragraaf 2(2)), worden gefilterd om periodes te verwijderen met een gedwongen uitval
van NEMO Link of van productie-eenheden met een vermogensverlies van meer dan
50MW (tot het einde van de gedwongen uitval, maar beperkt tot 8 uur na het begin van de
gedwongen uitval), periodes met uitzonderlijke gebeurtenissen (bv. marktontkoppeling) en
periodes met een problematische gegevenskwaliteit (bv. ontbrekende gegevens);
(b) Het 99e percentiel van deze gefilterde gegevens wordt berekend voor elke maand van de
observatieperiode van twee jaar;
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(c) De trendlijn van het 99e maandelijkse percentiel wordt geanalyseerd en er wordt nagegaan
of er een correlatie wordt waargenomen tussen de verandering in het Maximaal
Toegestane Relatieve Day-Ahead Onevenwicht en een verslechtering van de System
Imbalance die op deze lijn kan worden vastgesteld;
(d) Dit overzicht wordt aangevuld met een contextuele analyse van de observaties. »

(5)

Artikel 2 (4) wordt toegevoegd:
"De in paragrafen 2(2) en 2(3) bedoelde evaluatie wordt georganiseerd volgens het volgende
proces:
(a) Ten laatste één (1) maand voor het einde van de huidige fase (d.w.z. fase (b) of fase (c)
zoals beschreven in paragraaf 2(2)), bezorgt Elia een rapport aan de CREG met de
conclusie van haar analyse, alsook een aanbeveling om over te gaan naar de volgende
fase, om de huidige fase te verlengen, of om een nieuwe waarde voor te stellen voor het
Maximaal Toegestane Relatieve Day-Ahead Onevenwicht. De informatie en documenten
op basis waarvan Elia tot de in het verslag opgenomen conclusie komt, zullen als bijlage
bij dit verslag worden gevoegd;
(b) In de mate van het mogelijke zal de CREG uiterlijk twee (2) weken voor het einde van de
lopende fase de aanbeveling van Elia goedkeuren of betwisten en, in geval van betwisting,
de eindbeslissing nemen over het te volgen traject;
(c) Indien de CREG haar beslissing niet twee (2) weken voor het beoogde einde van de
lopende fase aan Elia heeft gecommuniceerd, dan wordt deze fase met één maand
verlengd;
(d) Ten laatste één (1) week voor het effectieve begin van de volgende fase brengt Elia de
markt via haar website op de hoogte van de definitieve beslissing (d.w.z. de aanbeveling
van Elia of, indien deze wordt betwist door de CREG, de beslissing van de CREG) om over
te gaan naar de volgende fase, om de huidige fase te verlengen of om een nieuwe waarde
voor te stellen voor het Maximaal Toegestane Relatieve Day-Ahead Onevenwicht.”

PART II: Algemene wijzigingen aan het BRP Contract
Het BRP Contract, dat een bijlage vormt van de T&C BRP, wordt aangepast met de volgende
wijzigingen:

Artikel 2
Definities
Aan Artikel 1 van sectie I worden de volgende definities toegevoegd:
"BSP Contract mFRR" : het contract gesloten tussen ELIA en de aanbieders van
balanceringsdiensten voor de Frequentieherstelreserve met manuele activatie.;
"Day-ahead Onevenwicht": verschil, in absolute termen en voor een bepaald kwartier,
tussen het deel van het Dagelijks Evenwichtsprogramma van [BRP] met betrekking tot de
Totale injectie van zijn Evenwichtsperimeter en het deel van zijn Dagelijks
Evenwichtsprogramma met betrekking tot de Totale afname van zijn Evenwichtsperimeter;
"Maximaal Toegestane Day-ahead Onevenwicht": drempelwaarde, uitgedrukt in MW, die
de maximumwaarde aangeeft van het Day-ahead Onevenwicht dat toegestaan is voor [BRP];
"Maximaal Toegestane Relatieve Day-ahead Onevenwicht": een variabele uitgedrukt in
procent en gebruikt voor de berekening van het Maximaal Toegestane Day-ahead
Onevenwicht van [BRP]. Deze variabele kan door Elia worden ingesteld op een waarde tussen
nul (0) en honderd (100) en wordt gepubliceerd op de website van Elia;
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PART III: Wijzigingen aan het BRP Contract gerelateerd aan de afschaffing van
de Day-ahead evenwichtsverplichting
Artikel 3
Evenwichtsverplichtingen van [BRP]
Sectie X is gewijzigd als volgt:
In artikel 16.1 worden in de eerste paragraaf de woorden "in evenwicht te blijven” vervangen door "in
evenwicht te zijn".
In artikel 16.2 betreffende de deelname van Evenwichtsverantwoordelijken aan de globale doelstelling
van behoud van het evenwicht van de regelzone, wordt de laatste paragraaf vervangen door de
volgende zin:
"Deze deelname in real time aan het behoud van het evenwicht in de Belgische regelzone, waarbij in
voorkomend geval afgeweken wordt van het evenwicht binnen zijn Evenwichtsperimeter, heft in geen
enkel geval de verplichting van [BRP] op om de regels met betrekking tot de indiening van het Dagelijks
Evenwichtsprogramma na te leven, zoals beschreven in Artikel 24.1 van dit BRP Contract. »

Artikel 4
Dagelijks Evenwichtsprogramma
(1)

De eerste paragraaf van Artikel 24.1 wordt als volgt gewijzigd:
"Wanneer [BRP] Day-ahead Dagelijkse Evenwichtsprogramma’s indient bij Elia met
betrekking tot zijn Evenwichtsperimeter, zal [BRP]1 ervoor zorgen dat zijn Day-ahead
Onevenwicht voor elk kwartier kleiner is dan of gelijk is aan haar Maximaal Toegestane Dayahead Onevenwicht.
Het Maximaal Toegestane Day-Ahead Onevenwicht van [BRP] wordt berekend als een
percentage (waarvan de waarde wordt bepaald door het Maximaal Toegestane Relatieve DayAhead Onevenwicht) van de omvang van de portefeuille van [BRP].
De omvang van de portefeuille van [BRP] komt overeen met het hoogste dagelijkse
gemiddelde van de Afname toegewezen aan [BRP], berekend op basis van het kalenderjaar 2
dat voorafgaat aan de berekening of actualisering van deze waarde.
De dagelijkse gemiddelden zijn gebaseerd op de som van de dagelijkse kwartierwaarden van:
-

de gemeten Afnames op Afnamepunten die toegewezen worden aan de
Evenwichtsperimeter van [BRP], behalve Afnamepunten die een CDS voeden; en

-

alle Allocaties op CDS (indien het netto-Afnames betreft), toegewezen aan de
Evenwichtsperimeter van [BRP]; en

-

alle Distributie-Allocaties (indien het netto-Afnames betreft), toegewezen aan de
Evenwichtsperimeter van [BRP]; en

-

de Externe Commercieel Handelsprogramma’s voor Exports die toegewezen worden
aan de Evenwichtsperimeter van [BRP]; en

1

Met uitzondering van BRPO.I. waarvoor de toepassingsmodaliteiten in Bijlage 4 worden
beschreven
2 Bv. als de berekening of actualisering wordt uitgevoerd in november van jaar Y, zullen de
aan [BRP] toegewezen Afnames van 1 januari tot 31 december van jaar Y-1 worden gebruikt
om de omvang van de portefeuille van [BRP] te bepalen.
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-

de Interne Commerciële Handelsprogramma’s (verkooptransacties) van [BRP] met
andere Evenwichtsverantwoordelijken en toegewezen aan de Evenwichtsperimeter
van [BRP].

De omvang van de portefeuille van [BRP] wordt voor het eerst vastgesteld bij de
inwerkingtreding van dit artikel of tijdens de procedure voor het sluiten van het Contract zoals
bedoeld in Artikel 3, en kan jaarlijks worden geactualiseerd, of op gemotiveerd verzoek van
een van de Partijen in geval van een aanzienlijke wijziging in de portefeuille van [BRP].
Als er geen Afname aan [BRP] kan worden toegewezen over het kalenderjaar voorafgaand
aan de berekening van de omvang van de portefeuille van [BRP] (bv. na het afsluiten van een
nieuw Contract), of als één van de Partijen op gemotiveerde wijze verklaart dat de aan [BRP]
toegewezen Afnames over het kalenderjaar voorafgaand aan de berekening of actualisering
van de omvang van de portefeuille van [BRP] niet representatief zijn voor de omvang van zijn
portefeuille (bv. na een significante wijziging in de portefeuille van [BRP]), wordt de omvang
van de portefeuille van [BRP], in onderling overleg tussen de Partijen, bepaald op basis van
recentere gegevens3. In een dergelijke situatie wordt voor de eerste (1ste) maand van het BRP
Contract van [BRP] het Maximaal Toegestane Day-ahead Onevenwicht van [BRP] vastgesteld
op 0 MW. Deze waarde kan worden geactualiseerd zodra één (1) volledige kalendermaand
aan gegevens beschikbaar is voor de berekening van de omvang van de portefeuille van
[BRP].
Het toestaan aan [BRP] om een Dagelijks Evenwichtsprogramma in te dienen met een Dayahead Onevenwicht dat kleiner is dan of gelijk is aan het Maximaal Toegestane Day-ahead
Onevenwicht voor elk kwartier, heft in geen enkel geval de verplichting van [BRP] op om te
voldoen aan zijn evenwichtsverplichtingen, zoals beschreven in Artikel 16 van dit BRP
Contract. ».

(2)

De tweede paragraaf van artikel 24.1 wordt geschrapt.

(3)

De voorlaatste paragraaf van artikel 24.3 wordt vervangen door de volgende tekst:
"In geval van herhaaldelijke indieningen van Day-ahead Dagelijkse Evenwichtsprogramma’s
waarvoor het Day-ahead Onevenwicht niet kleiner is dan of gelijk is aan het Maximaal
Toegestane Day-ahead Onevenwicht voor elk Kwartier van Dag D (zonder rekening te houden
met afrondingsonnauwkeurigheden), mag [BRP] de faciliteiten van Intraday Interne
Commerciële Handel niet gebruiken gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen
die meteen ingaat nadat Elia hem hiervan in kennis heeft gesteld. “Herhaaldelijk” betekent in
dit geval drie (3) kalenderdagen in één (1) kalendermaand.”

DEEL IV: Wijzigingen van het BRP-contract in verband met de aansluiting op
het Europese MARI-platform
Artikel 5
Notificatie aan [BRP] in het kader van een activatie van Leveringspunten DPPG
in de Evenwichtsperimeter van [BRP]
(1)

In Bijlage 5 wordt de achtste paragraaf, die begint met "De transmissienetbeheerder stuurt
[BRP] een notificatie ", als volgt gewijzigd:
 In het eerste opsommingsteken is voetnoot 24 geschrapt;
3

De CREG zal op de hoogte worden gebracht van situaties waarin de omvang van de
portefeuille van [BRP] wordt vastgesteld op basis van gegevens die recenter zijn dan de
standaard waarnemingsperiode (d.w.z. het kalenderjaar dat voorafgaat aan de berekening of
actualisering van de omvang van de portefeuille van [BRP]), ten laatste wanneer het in artikel
2 (4) van de T&C BRP bedoelde rapport wordt gestuurd.
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Aan het einde van het derde opsommingsteken worden de volgende woorden
toegevoegd: ", zoals beschreven in het BSP Contract mFRR";
In het derde opsommingsteken is voetnoot 26 geschrapt.

(2)

In Bijlage 5 wordt punt c) als volgt gewijzigd:
 De termen "Het activatieverzoek wordt om 17.20 u. verzonden en betrekking heeft op
een volume van 15 MW tijdens de periode van 17.30 u. tot 18.00 u" worden vervangen
door de termen "Er wordt in dit voorbeeld verondersteld dat het activatieverzoek om
17.22 u. verzonden wordt en betrekking heeft op een volume van 15 MW tijdens de
periode van 17.30 u. tot 17.45 u.";
 Een voetnoot met de volgende tekst wordt toegevoegd na de termen "17.22 u.": "Dit
voorbeeld heeft als doel de informatie die verstrekt wordt aan [BRP] te illustreren. Het
specifieke moment waarop een activatieverzoek kan plaatsvinden wordt bepaald in het
BSP Contract mFRR.”.

(3)

In Bijlage 5 wordt punt d) als volgt gewijzigd:
 In punt i. worden na "Aanvaardingsbericht:" de termen "in dit voorbeeld wordt
verondersteld dat het aanvaardingsbericht door de BSP naar Elia dient te worden
verzonden voor 17.28u, en volgende informatie bevat:" toegevoegd;
 In punt i. wordt na de term "17.28u" een voetnoot toegevoegd met de volgende tekst:
“ Dit voorbeeld heeft als doel de informatie die verstrekt wordt aan [BRP] te illustreren.
De specifieke momenten waarop de BSP de notificaties aan Elia dient te bezorgen
worden bepaald het BSP Contract mFRR.”.
 In punt ii. worden na "Bevestigingsbericht:" de termen "in dit voorbeeld wordt
verondersteld dat het bevestigingsbericht door de BSP naar Elia dient te worden
verzonden voor 17.53u., en volgende informatie bevat: " toegevoegd;
 In stip ii. wordt na de term "17.53u." een voetnoot toegevoegd met de volgende tekst:
“ Dit voorbeeld heeft als doel de informatie die verstrekt wordt aan [BRP] te illustreren.
De specifieke momenten waarop de BSP de notificaties aan Elia dient te bezorgen
worden bepaald in het BSP Contract mFRR.”.
 In elk van de vier tabellen wordt de kolom met betrekking tot het kwartier 17.45-18.00u.
geschrapt.

(4)

In bijlage 5 wordt punt e) als volgt gewijzigd:
 De term "17.20 u." aan het einde van de eerste zin in punt iii. wordt vervangen door de
term "17.22 u.";
 In de tabel onder punt iii., in de kolom betreffende het kwartier van 17.45 tot 18.00 u.,
worden de termen "[-18,+37]" vervangen door de woorden "[-10,+17]";
 De term "17.33 u" aan het einde van de eerste zin in punt iv. wordt vervangen door de
term "17.28 u";
 In de tabel onder punt iv., in de kolom betreffende het kwartier van 17.45 tot 18.00 u.,
worden de termen "+27 [-18,+37]" vervangen door de termen "+12 [-10,+17]";
 De term "18.03 u." aan het einde van de eerste zin in punt v. wordt vervangen door de
term "17.53 u.";
 In de tabel in punt v., in de kolom betreffende het kwartier van 17.45 tot 18.00 u.,
worden de termen "+27 [-18,+37]" vervangen door de termen "+12 [-10,+17]";
 In de tabel onder punt vi., in de kolom betreffende het kwartier van 17.45 tot 18.00 u.,
worden de termen "+27 [-18,+37]" vervangen door de termen "+12 [-10,+17]".
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(5)

De figuur aan het einde van bijlage 5 wordt vervangen door de volgende figuur:

DEEL V: Diverse wijzigingen
Artikel 6
Onevenwicht per kwartier van BRP
(1)

In artikel 22, tweede paragraaf, worden de termen "Uiterlijk op het einde van maand M+2
volgend op de maand waarin de meetgegevens werden verzameld, op basis van de welke het
volume van het te regelen Onevenwicht is berekend" vervangen door de volgende tekst :
“Na het einde van elke kalendermaand, en uiterlijk één (1) kalendermaand nadat Elia:
- alle nodige gegevens betreffende de Distributie-Allocaties van [BRP], van de
distributienetbeheerders;
-

alle nodige gegevens betreffende de Allocaties op een of meer CDS van [BRP], van
de CDS-Beheerders.

heeft ontvangen”

Artikel 7
Dagelijks Evenwichtsprogramma
(1)
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In de derde paragraaf van artikel 24.2.3 worden de termen "contract voor de coördinatie van
de injectie van een productie-eenheid " vervangen door "CIPU-contract".
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