Proces-verbaal
Plenaire vergadering
20/04/2020
Aanwezig:
W. Aertsens (INFRABEL)
C. Baugnet (ENGIE)
H. Canière (BOP)
M. Catrycke (FEBEG)
P. Claes (FEBELIEC)
P. De Cock (ENGIE)
B. Gouverneur (SYNERGRID)
S. Harlem (FEBEG)
J. Robbelein (FOD Economie)
M. Van Bossuyt (FEBELIEC)
H. Vandersyppe (COGEN)
P. Verlinden (ENECO)
J-F. Waignier (FEBEG)
P. De Leener (Voorzitter – Elia)
D. Zenner, J. Matthys-Donnadieu, F. Carton, R. Vande Zande, J. François en E. Heerinckx (Elia)
Agenda:
1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van de Plenaire Users’ Group
van 18 februari 2020
2. COVID-19
2.1. Algemene impact voor Elia
2.2. Impact op het system
2.3. Impact op de ondersteunende diensten
3. WG Belgian Grid: stand van zaken lopende werkzaamheden
3.1. Substantiële modernisatie
3.2. Het toegangscontract: de drop-off procedure
4. WG Balancing: stand van zaken lopende werkzaamheden
5. Diversen
5.1. Users’ Group ledenlijst: update
5.2. Volgende plenaire vergadering 17 juni 2020

Elia Users’ Group – Verslag plenaire vergadering – 20 april 2020

1/5

Proces-verbaal:
1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van de Plenaire Users’ Group van
18 februari 2020
De Voorzitter van de plenaire vergadering opent de vergadering en overloopt de agenda. Vervolgens
geeft hij een toelichting over hoe deze plenaire vergadering via Skype zal verlopen.
Het verslag van de plenaire vergadering van 18 februari 2020 werd op 15 april aan de leden overgemaakt
in de beide landstalen. Aangezien dit tijdens de vakantieperiode viel, kunnen de leden tot eind april hun
opmerkingen op het verslag via e-mail overmaken.

2. COVID-19
De Voorzitter van de plenaire vergadering geeft het woord aan de security verantwoordelijke van ELIA.
Deze staat ook in voor de coördinatie en leiding van de interne ELIA COVID-19 Task Force en zal een
overzicht brengen over de algemene impact van COVID-19 op de werking bij ELIA.
2.1. Algemene impact voor ELIA
De missie van deze Task Force en van ELIA in het algemeen is tweeledig: de veiligheid van haar
werknemers maximaal waarborgen en het garanderen van de bevoorradingszekerheid.
FEBELIEC wil weten of ELIA een idee heeft van wat de meerkosten zullen zijn van de opgesomde acties
die Elia heeft ondernomen? De security verantwoordelijke van ELIA antwoordt dat de meerkosten op dit
ogenblik beperkt zijn. De meerkosten zijn momenteel enkel gefocust op het aanschaffen van de
noodzakelijke beschermingsmiddelen en materiaal. FEBELIEC zou hierover graag feedback krijgen op
één van de volgende plenaire vergadering. De Voorzitter van de plenaire vergadering stelt dat de impact
van de COVID-19 uiteraard nauw zal worden opgevolgd en dat verdere info wordt voorzien aan de Users’
Group.
INFRABEL vraagt naar de impact op Alegro. De security verantwoordelijke van ELIA antwoordt dat er
niet onmiddellijk een impact op Alegro is. Het project Alegro werd even ‘on hold’ geplaatst, maar dit
bracht geen directe impact of vertraging met zich mee op de vooropgestelde timeline.
De Voorzitter van de plenaire vergadering bedankt de spreker voor zijn uiteenzetting en geeft het woord
aan de Voorzitter van de WG System Operations & European Market Design.
2.2. Impact op het systeem
De Voorzitter van de WG System Operations & European Market Design licht de systeem-impact toe
inclusief welke extra maatregelen er genomen worden om de continuïteit van de operaties in de
controlecentra te verzekeren.
INFRABEL vraagt wat de ‘minimum load’ is, verwijzend naar waarden op de web-site onder de 5.000
MW? De Voorzitter van de WG System Operations & European Market Design verduidelijkt dat de
grafieken op de desbetreffende slide over de total load’ gaat (dus inclusief decentrale productie
meegeteld); als men verwijst naar waarden onder de 5.000 MW gaat het waarschijnlijk over de Eliaload. Op het Elia-net zien we inderdaad in het weekend soms wel tot 2.000 MW residuele belasting, wat
wil zeggen dat de rest van de belasting afgedekt is uit de lokale productie van wind en/of zonnepanelen.
2.3. Impact op de ondersteunende diensten
De Voorzitter van de plenaire vergadering geeft het woord aan de Voorzitter van de WG Belgian Grid om
de impact op de ondersteunende diensten toe te lichten.
FEBELIEC vraagt of de prijsverhogingen in FCR en mFRR het gevolg zijn van de huidige COVID-19 situatie
of is dit te wijten aan andere elementen, en zo ja, welke? De Voorzitter van de WG Belgian Grid denkt
dat dit wel degelijk het geval is voor wat betreft de mFFR prijsverhoging. De grafiek op de relevante
slide toont aan dat er wel degelijk een tijdelijke impact is geweest, maar dat we kunnen vaststellen dat
die tendens nu terug aan het keren is en we terug klassiekere prijzen evolueren. Wat FCR betreft, zou
de Voorzitter van de WG Belgian Grid de link niet direct maken met de COVID-19 periode. De Voorzitter
van de WG Belgian Grid denkt dat daar de stijgende tendens aan de gang is sinds midden februari en dit
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ten gevolge van significant hogere prijzen op het lokale platform. Een mogelijke verklaring hiervoor is
de vrij dominante positie van sommige aanbieders van FCR. FEBELIEC vindt dat een verontrustende
evolutie.
FEBELIEC vraagt of er een impact wordt verwacht op een aantal projecten die deze zomer van start
zouden gaan zoals bv het project van daily procurement aFRR aangezien deze projecten ook aan de kant
van de dienstverleners ontwikkelingen vragen. De Voorzitter van de WG Belgian Grid antwoordt dat de
Voorzitter van de WG Balancing op de ‘go-live’ van deze projecten zo dadelijk zal terugkomen tijdens de
feedback van de werkgroep Balancing.

3. WG Belgian Grid: stand van zaken lopende werkzaamheden
De Voorzitter van de plenaire vergadering licht toe dat omwille van COVID-19 situatie geen werkgroep
van de Belgian Grid meer heeft plaatsgevonden sinds de laatste plenaire vergadering van 18 februari
2020 en geeft opnieuw het woord aan de Voorzitter van de WG Belgian Grid om de stand van zaken te
overlopen over de drop-off procedure, die tijdens de laatste plenaire vergadering ook besproken werd,
en over de stand van zaken wat de substantiële modernisatie betreft.
De Voorzitter van de WG Belgian Grid informeert vooreerst de leden dat de werkgroep Belgian Grid die
gepland staat op 6 mei behouden blijft en zal indien nodig opnieuw via Skype plaatsvinden.
3.1. Substantiële modernisatie
De Voorzitter van de WG Belgian Grid geeft een overzicht van de stand van zaken omtrent de nota. Deze
werd gefinaliseerd in het licht van laatste informatie verkregen via de leden van de werkgroep. De
Voorzitter van de WG Belgian Grid geeft aan dat qua next steps er voorzien is om enerzijds af te stemmen
met de regulatoren voor wat betreft het te volgen proces rond de noodzakelijke goedkeuring door de
regulatoren van individuele dossiers en anderzijds hierover een publieke consultatie te lanceren begin
mei 2020.
3.2. Het toegangscontract: de drop-off procedure
De Voorzitter van de WG Belgian Grid geeft een overzicht van de stand van zaken omtrent de relevante
nota. Hieraan werden nog enkele verduidelijkingen toegevoegd alsook een nieuw hoofdstuk dat een
voorstel van artikelen voor het Toegangscontract (waarin deze drop-off procedure zal worden
ingeschreven) bevat. De Voorzitter van de WG Belgian Grid stelt voor om nog een inhoudelijke discussie
te voeren met de leden van de werkgroep Belgian Grid tijdens de volgende vergadering van de
werkgroep. In ieder geval wenst Elia op korte termijn een publieke consultatie te organiseren over de
nota met het uiteindelijke voorstel.
FEBELIEC vraagt of we een volledige herziening voorzien van het toegangscontract of enkel de artikelen
inzake de drop-off procedure invoegen De Voorzitter van de WG Belgian Grid antwoordt dat het nog
steeds de ambitie is om alles in zijn geheel te herzien. Naast de drop-off procedure zijn we reeds intern
op de andere artikelen van het toegangscontract aan het werken. We gaan in twee stappen werken,
eerste een consultatie van de drop-off procedure en dan in parallel de gesprekken (her)opstarten voor
wat betreft het gehele contract. De herziening die momenteel intern lopende is, is volledig in lijn met de
besprekingen die twee à drie jaar geleden hebben plaatsgevonden, maar die destijds omwille van de
wijzigingen aan het Federaal Technisch Reglement tijdelijk stopgezet zijn geweest.
INFRABEL vraagt welke andere wijzigingen ELIA nog wil aanbrengen aan het toegangscontract? De
Voorzitter van de WG Belgian Grid antwoordt dat er destijds een herziening was voorgesteld gelinkt aan
verschillende topics. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het toewijzen van een nieuw
aansluitingspunt (aanvraag van een nieuw aansluitingspunt), hernieuwing van de aanduiding van de
toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke, … Daarnaast moeten er ook enkele incoherenties
tussen het toegangscontract en het Federaal Technisch Reglement worden weggewerkt. Alsook nog het
CDS-luik dat een aantal wijzigingen met zich meegebracht heeft. ELIA zal op de volgende werkgroep van
de Belgian Grid een overzicht brengen van de punten die destijds besproken waren.
FEBEG vraagt om een korte update te geven over de capaciteitsreservering. De Voorzitter van de WG
Belgian Grid antwoordt dat de teksten werden overgemaakt aan de FOD ECONOMIE alsook aan de leden
van de WG Belgian Grid. Zoals destijds gemeld, was het de FOD ECONOMIE die gevraagd had aan ELIA
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om de noodzakelijke wijzigingen aan het mechanisme te bekijken en dit af te stemmen met de
marktspelers. De Franse versie die de leden van de Belgian Grid hebben ontvangen eind februari en die
achteraf vertaald is geweest naar het NL, is de allerlaatste versie en werd finaal overgemaakt aan de
FOD ECONOMIE.
FEBEG vraagt wanneer ze een aanpassing aan het Federaal Technisch Reglement, via een ontwerp van
koninklijk besluit, over dit onderwerp kunnen verwachten? De FOD ECONOMIE antwoordt dat zij het
voorstel dat ELIA heeft overgemaakt nog aan het analyseren zijn. Zij gaan nog enkele bilaterale
contacten nemen en daarna gaan ze de nodige stappen ondernemen. FEBEG vraagt of er advies van de
CREG zal worden ingewonnen? De FOD ECONOMIE antwoordt dat zij daartoe verplicht zijn op grond van
artikel 11 van de elektriciteitswet, dat voorziet dat een advies van de CREG moet worden ingewonnen.
FEBEG wil graag weten wat precies de volgende stappen zijn en wat de timing voor dit alles is. De FOD
ECONOMIE antwoordt dat wanneer zij door heel het proces moeten gaan, namelijk een advies van de
CREG, een advies van de Raad van State, een advies van de inspecteur van financiën, etc. … wordt er
doorgaans gerekend op zes maanden. Hetgeen ons brengt op september 2020 ten vroegste, maar deze
herziening hangt uiteraard ook af van andere factoren in kader van de implementatie van de CRM.
INFRABEL vraagt of het over de tekst gaat die op 6 april 2020 aan de leden van de werkgroep Belgian
Grid werd overgemaakt? Deze tekst houdt geen rekening met de problematiek voor een CDS, merkt
INFRABEL op. De Voorzitter van de WG Belgian Grid antwoordt dat het inderdaad over de tekst van 6
april 2020 gaat. Wat de impact van de mogelijke bankgarantie op een CDS-operator betreft, zoals ook
in de werkgroep Belgian Grid reeds aangehaald, is hieraan geen oplossing geboden in het voorstel tot
aanpassing van het Federaal Technisch Reglement. Het punt van INFRABEL omtrent de praktische
werking in het kader van een CDS en het aanleveren van de bankgarantie zijn onderdelen die enerzijds
moeten gecoverd worden in het aansluitingscontract alsook in de feitelijke implementatie van de CRM.
Hierop komen we begin mei 2020 op terug binnen de Taskforce rond de implementatie van de CRM.
INFRABEL wil de opmerking die destijds ook al is gemaakt herhalen: hoe kan het dat een CDS een
waarborg moet geven voor iets waar hij geen betrokken partij bij is. De Voorzitter van de WG Belgian
Grid antwoordt dat dit iets is wat we moeten meenemen en zullen proberen te tackelen in het bredere
geheel van het CRM-implementatieverhaal alsook de noodzakelijke herziening van het
aansluitingscontract. INFRABEL antwoordt dat het wenselijk was geweest om dit mee op te nemen in het
Federaal Technisch Reglement zodat de nodige waarborgen werden geboden. De Voorzitter van de WG
Belgian Grid aanhoort de vraag, maar stelt dat als CDS-operator algemeen gezien een aantal
verantwoordlijkheden, taken en impacten heeft en dit ook los van een CRM. Als je bijvoorbeeld als CDSoperator geconfronteerd wordt met een capaciteitsreservering voor een nieuwe eenheid die in het CDSnet wordt opgebouwd, dan is het zo dat de CDS-operator een aantal verantwoordelijkheden heeft en
bepaalde acties zal moet ondernemen jegens ELIA. INFRABEL antwoordt dat daar echter geen financiële
implicaties aan verbonden zijn. De Voorzitter van de WG Belgian Grid gaat daar niet 100% mee akkoord;
aan verantwoordelijkheden zijn toch steeds mogelijke financiële implicaties gekoppeld. De Voorzitter van
de WG Belgian Grid herhaalt dat dit punt zeker nog verder zal besproken worden.
INFRABEL vraagt of het advies Raad van State zal worden gevraagd? De Voorzitter van de WG Belgian
Grid evenals de FOD ECONOMIE antwoorden positief. INFRABEL vraagt dat omdat de penaliteit die
voorzien wordt in het voorstel juridisch gezien toch een rare constructie is; een penaliteit is namelijk een
soort boetebepaling wat toch de nodige aandacht vergt aangezien deze penaliteit vandaag geen
wettelijke basis kent. INFRABEL denkt dan ook dat een juridisch advies van de Raad van State zeker
noodzakelijk is.

4. WG Balancing: stand van de lopende werkzaamheden
De Voorzitter van de plenaire vergadering geeft de leden mee dat er één werkgroep Balancing heeft
plaatsgevonden sinds de laatste plenaire vergadering, echter niet fysiek omwille van de omstandigheden
maar via Skype. De Voorzitter van de werkgroep Balancing geeft een overzicht van de belangrijkste
topics die werden besproken tijdens deze laatste werkgroep.
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FEBELIEC maakt duidelijk dat er voor de publieke consultatie “All CE and Nordic TSOs’ results of CBA in
accordance with Art.156(11) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017” een
nieuwe deadline is. De deadline is uitgesteld naar 30 april in de plaats van 24 april. De Voorzitter van de
WG Balancing zegt dat het inderdaad mogelijk is dat de consulatiedeadline werd uitgesteld door ENTSOE.
Na het overzicht van de besproken topics, geeft de Voorzitter van de plenaire vergadering het woord aan
de Voorzitter van de WG Belgian Grid die een overzicht zal brengen van de ancillary services 2019. Dit
is een klassiek overzicht dat Elia jaarlijks wil brengen, zowel in de werkgroep Balancing als in de plenaire
vergadering.
De Voorzitter van de WG Belgian Grid geeft een overzicht van de nieuwigheden, de evoluties van de
verschillende prijzen en volumes wat betreft de reservatie en de activatie van de verschillende
ondersteunende diensten alsook de door ELIA uitgevoerde controles (beschikbaarheidscontrole,
activatiecontrole). FEBELIEC vraagt verduidelijking omtrent de free bids? De Voorzitter van de WG
Belgian Grid verduidelijkt de tabel op de desbetreffende slide; de grote volumes opgenomen in de tabel
zijn de ‘free bids’ op de CIPU-centrales. Wat betreft de ‘non-CIPU free bids’, dit is gelinkt aan het project
bidlader waar we vorige jaar de 5 MW hebben aangeboden gekregen en geactiveerd. In 2019 werd echter
geen enkel volume aangeboden op de bidladder.

5. Diversen
Voor de volledigheid geeft de Voorzitter van de plenaire vergadering mee dat er geen werkgroep System
Operations & European Market Design heeft plaatsgevonden sinds de laatste plenaire vergadering van
18 februari 2020.
5.1. Users’ Group ledenlijst: update
De Secretaris van de plenaire vergadering wil van de gelegenheid gebruik maken om de leden te
informeren dat zij in de komende dagen gecontacteerd zullen worden over de ledenlijst van de Users’
Group.
Na een interne analyse van de mailinglijsten en verschillende wijzigingen die hebben plaatsgevonden
binnen de federaties, lijkt het ELIA nuttig om de ledenlijst te updaten. ELIA zal individueel contact
opnemen met de federaties om waar nodig, de noodzakelijk aanpassingen te maken.
5.2. Volgende plenaire vergadering 17 juni 2020
De Voorzitter van de plenaire vergadering vraagt of de leden nog verdere vragen en/of opmerkingen
hebben, wat niet het geval blijkt te zijn.
De volgende plenaire vergadering zal plaats vinden op 17 juni 2020 om 14u. Uiteraard in functie van de
situatie, zal later bepaald worden in welke vorm deze zal plaatsvinden.
De Voorzitter van de plenaire vergadering bedankt de marktpartijen voor hun virtuele aanwezigheid,
wenst hen een behouden gezondheid toe en sluit de plenaire vergadering.
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