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1. Agenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de plenaire vergadering van 17 juni 2020
Elia Klantentevredenheidsenquête: Feedback resultaten
ALEGrO: Go Live voorbereidingen
WG Belgian Grid
4.1. Goedkeuring aanbeveling substantiële modernisering
4.2. Stand van zaken lopende werkzaamheden
WG Balancing: stand van zaken lopende werkzaamheden
Task Force Strategische Reserve en CRM: stand van zaken lopende werkzaamheden
WG System Operations & European Market Design: stand van zaken lopende werkzaamheden
Diversen
8.1. Volgende plenaire vergadering 1 december 2020

2. Proces-verbaal
1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 17 juni 2020
De Voorzitter van de plenaire vergadering opent de vergadering en overloopt de agenda. De Voorzitter
geeft mee dat het de bedoeling is om de volgende plenaire vergadering in een hybride-setting te
organiseren zodat de leden die graag fysiek aanwezig willen zijn, dit kunnen. We gaan dit ook doortrekken
naar de vergaderingen van de Werkgroepen en Task Forces.
Het proces-verbaal van de vorige vergadering werd twee weken geleden overgemaakt aan de leden, dit
in beide landstalen. De Voorzitter van de plenaire vergadering vraagt de leden of er opmerkingen zijn op
het verslag? Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd.
2. Elia Klantentevredenheidsenquête: Feedback resultaten
De Voorzitter van de plenaire vergadering geeft het woord aan de Voorzitter van de WG Belgian Grid die
de resultaten van de Elia klantentevredenheidsenquête zal toelichten.
De Voorzitter van de WG Belgian Grid heeft de ambitie om de leden te informeren over de resultaten van
de tweejaarlijkse klantentevredenheidsenquête. Hij licht toe hoe het onderzoek is gebeurd, wat de
resultaten zijn van de KPI’s rond klantentevredenheid en staat daarnaast ook even stil bij een aantal
andere specifieke elementen die gemeten werden en die we graag transparant delen met de leden van
de Users’ Group. Als conclusie worden Elia’s sterktes en misschien belangrijker, Elia’s verbeterpunten
besproken die naar voor zijn gekomen uit deze enquête.
FEBELIEC vraagt of de slides van de resultaten van de klantentevredenheidsenquête gedeeld zullen
worden met de leden van de plenaire vergadering? De Voorzitter van de WG Belgian Grid geeft aan dat
de slides deze ochtend werden overgemaakt aan de leden.
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De resultaten van de klantentevredenheidsenquête voorzien ons van materiaal dat wij intern verder
zullen analyseren en waar we mee aan de slag gaan en dit met de ambitie om hopelijk binnen twee jaar
nog betere resultaten te kunnen voorleggen.
3. ALEGrO: Go Live voorbereidingen
Het volgende onderwerp op de agenda is ALEGrO. De installatiewerken lopen vlot, zoals gepland. Tijdens
dit moment wenst Elia de commerciële start van ALEGrO aan te kondigen: de “eerste” verbinding tussen
Duitsland en België.
Een expert van Elia geeft een toelichting over de ontwikkeling die hieraan voorgingen.
FEBELIEC vraagt over welke periode de voorgestelde parallel run gedraaid is geweest? De expert legt uit
dat de parallel run opgestart werd midden mei (tijdens de COVID-19 periode) en dat deze nog steeds loopt.
Ook worden nog steeds de data van de parallel run gepubliceerd. FEBELIEC vraagt van welke periode de
resultaten dateren die Elia hier laat zien op de slides? Van midden mei tot midden augustus, antwoordt
de expert.
FEBELIEC heeft nog een vraag over de slide met de “Impact on social welfare”. Daar staat dat de CWE
social welfare gestegen is met 40 miljoen euro. Heeft Elia een opsplitsing gemaakt tussen het
consumenten en producenten surplus, ‘congestion rents’, etc.…? De Voorzitter van de WG Balancing legt
uit dat deze informatie gepubliceerd wordt op de website van JAO. Op dit moment heeft de Voorzitter
van de WG Balancing geen informatie voorhanden, maar de informatie is publiek beschikbaar op de JAOwebsite.
De Voorzitter van de WG Balancing vraagt aan de expert wat de volgende momenten zijn waarop we gaan
communiceren over ALEGrO? In oktober kunnen we hierover terugkoppelen tijdens een Working Group
System Operations & European Market Design. Wanneer er bijkomende informatie en cijfermateriaal is,
zal dat uiteraard gepresenteerd worden. FEBELIEC herhaalt dat het zeer interessant zou zijn om meer
informatie te verkrijgen over de social welfare berekeningen en de opsplitsing hiervan tussen de
betrokken landen en tussen consumenten surplus, producenten surplus en congestie rente. De Voorzitter
van de WG Balancing noteert de vraag. Volgens FEBELIEC gaat het vooral moeilijk zijn om het effect van
COVID-19 uit te zoeken. De Voorzitter van de WG Balancing bevestigt dit. We kunnen de resultaten van
de externe parallel run analyseren, maar de omstandigheden zijn natuurlijk wat ze zijn.
FEBELIEC geeft verder aan dat zij begrepen hadden dat de switch naar ‘flow based plain’ voor een stuk
werd ingegeven omwille van het feit dat de snelheid van berekening aan performantie miste. Is deze
problematiek opgelost? De expert legt uit dat er veel werk werd geleverd om inderdaad de performantie
problemen op een structurele manier op te lossen, de switch naar “flow based plain” is inderdaad één
van de maatregelen in dit verband.
4. WG Belgian Grid
4.1 Goedkeuring aanbeveling substantiële modernisering
De Voorzitter van de WG Belgian Grid legt uit dat Elia tijdens de voorgaande plenaire vergadering van 17
juni de vraag heeft gekregen van FEBEG en FEBELIEC om een algemene Users’ Group aanbeveling op te
stellen aangaande de substantiële modernisering. Meer bepaald om een wijziging van het Federaal
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Technisch Reglement aan te vragen die ervoor zorgt dat het concept van substantiële modernisatie enkel
en alleen van toepassing is op de productie-installaties van type C en D, dit conform de Europese netcode
RfG; in het Federaal Technisch Reglement werd het toepassingsgebied namelijk verruimd en is
substantiële modernisatie ook van toepassing op type B-eenheden.
De aanbeveling zelf werd voorbereid en opgesteld binnen de Werkgroep Belgian Grid. De aanbeveling
werd door de leden van de WG Belgian Grid goedgekeurd op 2 september. Zoals het Huishoudelijk
Reglement van de Users’ Group voorschrijft moet de aanbeveling door de plenaire vergadering
gevalideerd worden. Daarom wordt de aanbeveling ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de
plenaire vergadering. Indien deze goedgekeurd wordt, zal de aanbeveling worden doorgestuurd naar de
minister, de FOD Economie en naar de CREG. Een kopie zal worden overgemaakt aan de regionale
regulatoren.
De Voorzitter van de WG Belgian Grid geeft nog even kort toelichting over de inhoud van de aanbeveling
en vraagt daarna of de aanbeveling als goedgekeurd beschouwd mag worden.
De leden van de plenaire vergadering keuren de aanbeveling unaniem goed. FEBEG wenst Elia te
bedanken voor dit initiatief en voor de geleverde inspanningen om alles op papier te zetten en dit op
korte termijn rond te krijgen. FEBELIEC treedt FEBEG bij.
FEBELIEC heeft een vraag voor de FOD Economie namelijk of het mogelijk is om deze aanbeveling nog
mee te nemen in de herziening van het Federaal Technisch Reglement van dit jaar? De FOD Economie
denkt dat dit jaar een hele ambitieuze uitdaging zou zijn. Er dient nog een advies van de CREG ingewonnen
te worden en daarna moet ook de Raad van State haar advies geven. Begin volgend jaar moet mogelijk
zijn. De Voorzitter van de WG BG bedankt de FOD Economie voor de tussenkomst en de verduidelijking.
4.2. Stand van zaken lopende werkzaamheden
De Voorzitter van de WG Belgian Grid licht de lopende werkzaamheden van de Werkgroep Belgian Grid
toe.
Inzake de aanpassing aan het FTR aangaande de CRM, heeft FEBELIEC een vraag voor de FOD Economie.
Na alle discussies over wat de finale tekst nu juist moet zijn, wenst FEBELIEC ook aan te kaarten wat er
met de opbrengst van de penaliteiten dient te gebeuren in geval je deelneemt aan de CRM, maar ook
wanneer je niet deelneemt aan de CRM. Indien men niet deelneemt aan een CRM en de penaliteiten in
het kader van het aansluitingscontract worden geïnd, kan dit volgens FEBELIEC niet terugvloeien naar de
financiering van het capaciteitsmechanisme. De vertegenwoordiger van de FOD Economie stelt geen
specialist ter zake te zijn, maar noteert de vraag van FEBELIEC. De FOD Economie is alleszins nog bezig
met het tekstvoorstel diepgaand te analyseren samen met de CREG. Er zijn nog een paar zaken die op dat
vlak nagekeken moeten worden. Gezien de link met het aansluitingscontract komen we hier ongetwijfeld
nog op terug op de volgende Werkgroep Belgian Grid, zegt de Voorzitter van de WG Belgian Grid.
De Voorzitter van de WG Belgian Grid legt uit dat de volgende vergadering van de Werkgroep op een
hybride manier zal worden georganiseerd.
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5. WG Balancing: stand van zaken lopende werkzaamheden
De Voorzitter van de WG Balancing overloopt de verschillende onderwerpen die tijdens de laatste
werkgroep Balancing aan bod zijn gekomen. De Voorzitter van de WG Balancing licht toe dat Elia bezig is
met een grondige analyse van het UCL-voorstel omtrent Scarcity Pricing dat aangebracht is geweest door
de CREG. De analyse behelst het nut en de toepasbaarheid van “Scarcity Pricing” in een
Belgische/Europese context. “Scarcity Pricing” is iets dat over is gewaaid uit de Verenigde Staten. Ten
einde een beter begrip van alle stakeholders voor dit onderwerp te verzekeren en een goed begrip van
de Elia analyse die eind september gepubliceerd zal worden, werd begin juli een workshop hieromtrent
georganiseerd. De komende weken zal Elia ook nog met een alternatief voorstel komen. Elia is er namelijk
niet van overtuigd dat het voorstel van de UCL werkbaar is in een Belgische marktcontext. Elia denkt na
over een mogelijk alternatief dat ook aan een aantal doelstelling die door de CREG bepaald zijn, kan
beantwoorden.
De Voorzitter van de WG Balancing rapporteert verder over de stand van zaken van de studie die Elia
uitvoert inzake de markt- en systeemintegratie van de 2de golf offshore. De bedoeling van de studie is om
te bepalen of en zo ja welke noodzakelijke markt en/of technische maatregelen voorzien zullen moeten
worden teneinde een veilige markt- en systeemintegratie van de 2de golf offshore te kunnen garanderen.
De Voorzitter van de WG Balancing verduidelijkt wel dat in dit stadium deze studie (en de mogelijke
aanbevelingen) hoofdzakelijk als doelstelling hebben om tot een gezamenlijk begrip te komen met alle
betrokken marktpartijen over de markt- en systeemintegratie uitdagingen. In de veronderstelling dat de
tender voor de volgende offshore concessies plaats zal vinden in 2023, verbindt Elia zich ertoe om, waar
relevant en rekening houdende met bijkomende/nieuwe technische of marktinzichten, een update te
maken van de studie in 2022 (en deze ook te consulteren met de stakeholders). Op basis daarvan zal Elia
haar finale aanbevelingen formuleren ten aanzien van de bevoegde instanties zodat deze hiermee
rekening kunnen houden bij de het opstellen van de tenderspecificaties. INFRABEL vraagt of het gaat over
een aanbeveling van Elia of van de Elia Users’ Group. De Voorzitter van de WG Balancing antwoordt dat
het hier gaat van een aanbeveling van Elia. Het is eigenlijk een aanbeveling met de bevindingen van Elia
op basis van de studie die uitgevoerd is, rekening houdende met marktconsultatie die hierover zal
plaatsvinden.
De Voorzitter van de WG Balancing geeft aan dat wat betreft de uitbreiding van ToE naar ID/DA de ‘go
live’ datum op de slide verkeerd staat. Deze zal plaats vinden op 1/04/2021 en niet 2020 (zoals vermeld
op de slide).
FEBEG wenst te reageren. Al beseft FEBEG dat deze opmerking eerder gericht is aan het adres van de
regulator, wenst FEBEG toch nogmaals te herhalen dat in het kader van ToE er dringend werk gemaakt
moet worden van de ‘fall back’ oplossing. De Voorzitter van de WG Balacing neemt akte van FEBEG’s
opmerking en zal dit doorgeven aan de CREG. FEBEG bedankt de Voorzitter van de WG Balancing.

6. Task Force Strategische Reserve en CRM: stand van zaken lopende werkzaamheden
De Voorzitter van de WG Balancing licht de stand van zaken van de Task Force Strategische Reserve en
CRM toe.
FEBELIEC heeft een vraag voor de FOD Economie over de aanmelding van het capaciteitsmechanisme bij
Europa. FEBELIEC zou graag weten wat er exact allemaal bij Europa genotifieerd is en wat de status is van
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het dossier. De FOD Economie licht toe dat, volgens de laatste informatie die hij hierover heeft, het dossier
inderdaad nog steeds lopende is. Hij zal aftoetsten met zijn collega’s wat de laatste stand van zaken is en
wat exact bij Europa genotifieerd werd, en indien nodig daarop terugkomen. Dit kan eventueel in kader
van de Task Force CRM aan bod komen. FEBEG dacht dat op de website van de FOD Economie alles
gepubliceerd was, wat ingediend is. De Voorzitter van de WG Balancing beaamt dat er inderdaad heel veel
informatie op de website van de FOD Economie staat. FEBELIEC betwijfelt of alles er wel degelijk opstaat,
vandaar dat men hier formeel de vraag heeft gesteld.
De Voorzitter van de WG Balancing legt uit dat er een Task Force voorzien is komende donderdag. Doel
van de Task Force is om de stakeholders de gelegenheid te bieden om vragen te stellen over de
functioneringsregels. Elia zal als dusdanig zelfs niets presenteren, wij weten dat alle stakeholders wellicht
druk bezig zijn met het nakijken/nalezen van de functioneringsregels.
7. WG System Operations & European Market Design: stand van zaken lopende werkzaamheden
De Voorzitter van de WG System Operations & European Market Design geeft een korte
update/toelichting over de Werkgroep die plaats heeft gevonden eind juni. Een eerste punt waarover
gerapporteerd werd, was het rapport inzake congestiebeheer die naar aanleiding van een incentive van
vorig jaar werd opgesteld. FEBELIEC vraagt of dit een kwalitatief of een kwantitatief rapport is? Of beiden?
De Voorzitter van de WG System Operations & European Market Design antwoordt dat het een
combinatie is. FEBELIEC vraagt of dit een nieuw rapport is of werd dit rapport reeds gepubliceerd? De
Voorzitter van de WG System Operations & European Market Design legt uit dat het rapport voor de
eerste keer dit jaar werd gepubliceerd. De incentive in 2019 bestond erin om een eerste rapport op te
stellen en af te stemmen met de CREG, alsook de inhoud ervan. Vanaf dit jaar (2020), wordt het dan ook
effectief gepubliceerd. FEBELIEC geeft aan ernaar te zullen kijken en als ze vragen heeft, koppelt FEEBLIEC
terug.
Vervolgens licht de Voorzitter van de WG System Operations & European Market Design de implementatie
status van de Emergency and restoration Netcode toe. INFRABEL heeft een vraag omtrent de lijst van de
‘Significant Grid Users’en meer bepaald of de netgebruikers die als ‘Significant Grid Users’ gecategoriseerd
zijn hierover geïnformeerd worden door Elia? De Voorzitter van de WG System Operations & European
Market Design geeft aan dat zij inderdaad gecontacteerd zullen worden of reeds gecontacteerd zijn
geweest door hun Key Account Mangers. Hetzelfde geldt met betrekking tot het installeren van die ‘blackout’ proof voice communication system.
Als laatste worden nog enkele “ongoing” topics overlopen, namelijk een aantal niet onbelangrijke
evoluties met betrekking tot European Market Design. Er wordt informatie gegeven over de CEP 70% regel
alsook over de Intraday en de lange termijn evoluties.
FEBELIEC vraagt of die onderwerpen ook besproken worden op de volgende WG System Operations and
Market Design? De Voorzitter van de WG System Operations & European Market Design antwoordt
bevestigend.
FEBELIEC vraagt of de ‘LT Capacity Calculation Methodology’ door Elia zal worden ingediend bij de
regulatoren of wordt de methodologie ter consultatie voorgelegd? De Voorzitter van de WG System
Operations & European Market Design legt uit dat we nu al in een fase van escalatie zitten met ACER.
Daarom denkt de Voorzitter dat het eerder ACER zal zijn die een consultatie zal organiseren. FEBELIEC
bedankt de Voorzitter.
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8. Diversen
De Voorzitter van de plenaire vergadering vraagt of de leden nog andere topics wensen te bespreken?
FEBELIEC laat weten de website van de FOD Economie te hebben bekeken en wenst te melden dat niet
alle stukken van het CRM-dossier daar gepubliceerd staan (bijvoorbeeld het financieringsmodel
ontbreekt). De vertegenwoordiger van de FOD Economie zal het doorgeven aan zijn collega’s en zij zullen
een antwoord formuleren op de volgende Taks Force CRM.
8.1. Volgende plenaire vergadering 1 december 2020
De laatste plenaire vergadering van de Elia Users’ Group in 2020 zal doorgaan op dinsdag 1 december
2020. Zoals in het begin van deze plenaire vergadering werd toegelicht, zullen we deze vergadering op
een hybride manier organiseren. Dit wil zeggen dat de leden de keuze krijgen om digitaal of fysiek deel te
nemen. Gelieve bij de uitnodiging aan te geven of u graag fysiek de vergadering wil meevolgen. Omwille
van de COVID-19 maatregelen laat de vergaderzaal in Empereur slechts een capaciteit van tien externe
partijen toe.
De Voorzitter van de plenaire vergadering bedankt de leden voor de interacties en hun deelname en sluit
de vergadering.
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