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Agenda 

• Stand van zaken privacy slimme meters (VREG) 

• Voorstellen voor beleidsadvies rond flexibiliteit 
(VREG) 

• Stand van zaken stappenplan (VREG) 

• Varia (VREG) 
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Stand van zaken privacy 
slimme meters 
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• Stand van zaken 

• Nieuwe privacy verordening 

• DPIA 

• Advies databeheer & datastromen  
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Privacy verordening  

• “Een verordening heeft een algemene 
strekking, is verbindend in al haar onderdelen 
en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat” 
(artikel 288 VWEU)  

• Eén set van regels van toepassing op alle LS 
ipv huidige situatie van diverse nationale 
wetten  

• Timing: 2016 (?) 
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• Nieuwe regulatoire kader al zoveel mogelijk 
afstemmen op nieuwe verplichtingen 

• Mogelijke wijzigingen?  

• Privacy beleid 

• DPIA onder bepaalde voorwaarden verplichten  

• Expliciete toestemming  

• Sancties + meldingsplicht voor gegevenslekken of niet 
toegestaan gebruik van persoonsgegevens  

• … 
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Data Privacy Impact 
Assessment (DPIA) 

• Aanbeveling dd. 10 oktober 2014 van de 
Europese Commissie over het model voor de 
DPIA van slimme netten en slimme 
metersystemen 

• Doel DPIA 

• Privacy risico's bij de verwerking van 
persoonsgegevens in kaart brengen 

• Mitigerende maatregelen nemen  

• Verantwoordingsplicht vergroten  
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• DPIA model opgesteld door de Expert Group 2 
van de taskforce voor slimme netwerken van de 
Commissie (testfase) 

• DPIA is geen verplichting -> toekomst?   

• Toelichting eerste draftversie van de DPIA door 
Eandis/Infrax aan de CBPL dd. 2/07/2015 

• Begin 2016 herwerkte versie neerleggen bij CBPL 
(cf. vooruitgang nieuwe verordening)  
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Advies databeheer & 
datastromen 
• Scope 

• Datamanagementmodel 
• Rol marktfacilitator/databeheerder 
• Noodzakelijke voorwaarden 
• Atrias   

• Datastromen 
• Welke data mag door welke partij voor welke doeleinden 

worden gebruikt en met welk niveau van detail 
• Toestemming (uitz. gereguleerde taken) 
• Retentiebeleid  

• Timing 
• Publieke consultatie -> november 
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Voorstellen voor beleidsadvies 
rond flexibiliteit 
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FLEXIBILITEIT OP HET 
DISTRIBUTIENET 
Voorstel principes voor MS- & HS- distributienet 
in Vlaanderen 
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Disclaimer 

Deze visie geeft een eerste aanzet weer van 
VREG en is gebaseerd op een onderzoek van 
Europese literatuur, inzichten van Europese en 
andere Belgische regulatoren en informele 
stakeholder feedback. Ze is nog niet definitief 
en kan bijgestuurd worden na discussie met de 
stakeholders en voortschrijdend inzicht. 
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Structuur 
• Context & Scope 

• Definities 

• Transfer of Energy 

• Rol van de DNB in flex: 

• Datadiensten 

• Metering 

• Bewaken van operationele veiligheid 

• Taken voor derde partijen 

• Congestiebeheer: ondersteunende 
diensten/flex voor de DNB 
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VERANDERENDE CONTEXT 
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Een veranderende context…                                                          

• Allerlei factoren zoals: 
• Hernieuwbare energie en opkomst lokale productie (prosumenten) 

• Instabiliteit kernenergie 

• Onrendabele gascentrales en hun cocooning/sluiting 

• Verouderde netinfrastructuur 

• Nieuwe technologieën (storage, demand response,…) en nieuwe 
marktpartijen (aggregatoren, ESCO’s, …) 

 

 Zorgen voor een evolutie van het elektriciteitssysteem 
van een centraal georganiseerd naar een decentraal 
model… 

 

 Creëren een toename van flexibiliteit bij netgebruikers 
in productie en afname 
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… met een impact op het  
Distributienet & DNB...                                 
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Centraal model Decentraal model 

• Producenten met grote 
productie-eenheden produceren 
naargelang het totale verbruik; 

 
• Ondersteunende diensten 

(Congestie, Balancing, 
Netverliezen,…) door klassieke 
productie-eenheden 
 

• Leveranciersmodel als basis van 
vrije markt  

• Lokale, hernieuwbare productie 
is variabeler en minder 
voorspelbaar.  
 

• Ondersteunende diensten door 
aansturing van DER of de 
vraagzijde. 
 

• Ontstaan nieuwe, meer 
internationale energiemarkt met 
nieuwe partijen en rollen  en 
actievere netgebruikers 

 
 
 

  
• Operationele veiligheid  Distributienet moeilijker om te bewaken  
          Meer risico op congestie & spanningsproblemen 
• Aansluiting distributienet minder  eenvoudig 
• Veranderende rollen en verantwoordelijkheden  DNB 
• Nieuwe interacties  &  processen van DSO met TSO, BRP’s, FSP’s, … 

 



Voorbeeld “Duck curve” – Evolutie elektriciteitsverbruik in Californië 
Bron: “Teaching the duck to fly: integrating renewable energy” – Jim Lazar (2014)- RAP 
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Flexibiliteit is zowel een deel 
van de uitdaging als een deel 
van de oplossing! 

 



… in een Europees raamwerk…                                               

• 3° Europese Energie richtlijn  

 

• Energie-efficiëntie Richtlijn Artikel 15: 

• Aanmoediging demand response en onafhankelijke aggregatoren 

• Beperken netverliezen door netbeheerders 

 

• Europese netwerkcodes: 

• Set van Europese regelgeving (verordeningen en richtsnoeren) die tot 
doel hebben een Europese, interne energiemarkt te doen verrijzen; 

• Aanmoediging flexibiliteit op het distributienet en deel regelgeving 
ook van toepassing DNB; 

• NC Balancing: organisatie van een europese balancingmarkt 

• NC LFCR 

• NC DCC 

• NC RfG 
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… geeft nood aan aanpassing van 
Vlaams Reglementair Kader 

• Vraag DNB voor kader lancering Atrias (2018) 

• Visie op flex is deel ontwikkeling LT visie VREG d.m.v. 
Stappenplan: 

• Focus 2015: 

• Advies Flexibiliteit (midden- en hoogspanning) 

• Advies Datastromen & Databeheer 

• Mogelijke onderwerpen komende jaren wat betreft flex: 

• Opvolging & evolutie ondersteunende diensten voor DNB 

• Impactanalyse netwerkcodes op het Distributienet 

• Eventuele impact flex op tarieven & tariefmethodologie; 

• Nota relatie & processen TNB/DNB (werk CEER) 

• Advies Flexibiliteit (laagspanning) 

• … 
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SCOPE & DOEL 
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Doel van het advies 

• Advies aan de Vlaamse wetgever voor aanvang creatie van 
een reglementair kader voor flexibiliteit zodat: 
• Belangrijkste definities, principes en erkenning van verschillende 

marktrollen vastliggen; 

• Basis voor contractueel kader tussen de verschillende partijen kan 
gelegd worden; 

• Nieuwe taken & verantwoordelijkheden van de DNB verhelderd 
worden; 

• Hoogstwaarschijnlijk zal dit evolueren in de komende jaren 
door: 
• Inburgering van nieuwe technologieën evoluties (slimme meters, 

elektrische voertuigen,…) 

• Evolutie van de Europese wetgeving (netwerkcodes,…) 

• Evoluties op het federale niveau  
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Scope Advies flexibiliteit 2015                                                                    

• Elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen 

• Hoogspanning & Middenspanning op Distributienet 

• Demand Side Flexibiliteit & Distributed Generation  

 

• Studie CREG “Demand Response”: 

• Duidelijke afbakening nodig over onderwerpen die federaal 
gereguleerd zullen worden en onderwerpen die regionaal zullen 
gereguleerd worden; 

• Federaal: 

• Transfer of Energy ARP: model  

• Modaliteiten flexibiliteitsdiensten waar TSO aankoper is of 
flexibiliteitsdiensten verhandeld op de elektriciteitsbeurs (DA/ID); 
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Scope                                                                     
• Regionaal gereguleerd (binnen scope advies):  

 

• Transfer of Energy:  

• Impact op toegangshouder & DNB 

• Rol van de DNB 

• Datastromen & meetgegevens distributienet 

• Ondersteunende diensten voor de DNB : 

• Congestiebeheer 

• Netverliezen 

• (Flexibele) aansluiting en toegang tot het distributienet 

• Modulatie van lokale productie-eenheden 

• Impact op de operationele veiligheid van flexibiliteit door derde 
partijen: 
• Kwalificatie 
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DEFINITIES 
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Definitie van Flexibiliteit 

• Flexibiliteit op het Distributienet = Flexibiliteit vindt plaats 
op een punt aangesloten op het elektriciteitsdistributienet 

• Flexibiliteit is de wijziging van een productie injectie profiel 
en/of consumptieprofiel in reactie op een extern signaal om 
een dienst te verlenen in het energie systeem.  

• Verschillende parameters van flexibiliteit in elektriciteit zijn: 

• Het gemoduleerde vermogen 

• Duurtijd van de wijziging 

• Snelheid om de wijziging te realiseren (ramp up/ramp down rate) 

• Responstijd om de wijziging te realiseren 

• Flexibiliteit omvat: 

• Vraagbeheer of Demand Side flexibility 

• Flexibele productie (van grote gascentrales tot lokale productie zoals 
WKK’s en windmolens) 

• Opslag van energie 
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Bron Europees 
kader: Smart Grid 

Task Force (EG3), 
Eurelectric, CEER, …  
Voor de volledige lijst, 
zie annex 

 



Definitie van nieuwe rollen 

• Flexibility Service Provider (FSP):  Dienstverlener en 
aanbieder van flexibiliteitsdiensten. Het is een verzamelnaam 
voor verschillende marktspelers (BRP, aggregator, 
eindverbruiker,…). 

• Flexibility Requestor Party (FRP): Partij die verzoekt tot 
flexibiliteit, al dan niet aangekocht in een commerciële relatie, en 
die het extern signaal verstuurt om de flexibiliteit te starten. Dit 
kan bijvoorbeeld de netbeheerder zijn, maar ook een BRP. 

 

 Definitie, verankering van rechten en plichten van deze nieuwe 

rollen in reglementering nodig. 
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Soorten flexibiliteit 

• Demand Side Flexibility of Vraagbeheer: het vermogen van 
een elektriciteitsverbruiker (DNG) om zijn comsumptieprofiel 
vrijwillig aan te passen, alleen of in aggregatie met andere 
verbruikers, afhankelijk van externe signalen. 

 

• Markt Flexibiliteit: De mogelijkheid van een netgebruiker om 
zijn afname of injectiegedrag aan te passen op basis van externe 
signalen, die afkomstig zijn van een FSP.  

 

• Ondersteunende diensten voor de DNB: Flexibiliteit waar de 
DNB de FRP is. 
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Bron Europees kader, 
CREG & DNB- 
presentaties  Voor de 
volledige lijst, zie annex 

 



Externe signalen 

• Externe signalen: Een signaal dat wordt doorgegeven door een 
FRP of FSP met als doel flexibiliteit in het elektriciteitssysteem te 
veroorzaken. 

• Flex Prijssignalen: De FSP of FRP stuurt een economische prijssignaal uit. 
De distributienetgebruiker beslist zelf in welke mate hij reageert op 
signalen van prijs. 

• Flex Activatie-  of stuursignalen: Er wordt een werkelijk signaal gestuurd 
om de flexibiliteit te activeren. De distributienetgebruiker activeert een 
flexibel volume op vraagsignaal van de FSP of FRP. 

 

 Open discussie : welke prijssignalen vallen onder huidige definitie van externe 
signalen? 

 VREG is van mening dat enkel prijssignalen onder flexibiliteit vallen, die gecreëerd 
werden voor het specifieke doel om modulatie van het elektriciteitsverbruik en/of 
productie te bekomen. 

 Dit wil zeggen dat het volgen van Belpex prijzen niet onder flexibiliteit valt, terwijl 
ToU tarieven van de leverancier of netbeheerder hier wel onder vallen.  
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TRANSFER OF ENERGY 
(TOE) 
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Impact op leverancier en BRP van 
flexibiliteit (1/2) 
• Het huidige marktmodel voorziet dat in Day Ahead: 

• De leverancier de energie gekocht heeft die gelijk is aan de 
voorspelling van het verbruik van zijn klant (netverbruiker); 

• De BRP in evenwicht is; 

 

• Bij een activatie van flexibiliteit (niet gevraagd door de leverancier zelf) 
zal het energiepatroon afwijken in real-time van de voorspelde waarde, 
waardoor: 

1. De leverancier de energie die aangekocht werd, niet kan recupereren 
of doorrekenen, omdat ze ook niet verbruikt werd. 

2. De BRP in onevenwicht is door de actie van een derde partij. 

 

 Daartegenover moet elke netverbruiker het recht hebben om zijn 
flexibiliteit op de markt te verkopen zonder discriminatie of beperking 
door de leverancier of de BRP. 

. 
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Impact op leverancier en BRP van 
flexibiliteit (2/2) 
• Deze issue wordt ook beschreven als de problematiek van “verloren 

energie” of Transfer of Energy. 

• Het oplossen en vastleggen in een reglementair & wetgevend kader 
neemt een serieuze barrière weg voor het ontwikkelen van de 
flexibiliteitsmarkt. 

• Verschillende oplossingsmodellen mogelijk: 
• Bilateraal model: Verloren energie is een commerciële afspraak tussen 

verschillende partijen. 

• Correctie van perimeter-model: verloren energie wordt volledig geneutraliseerd 
en BRP ondervindt geen invloed.  

• Geen correctie perimeter-model: verloren energie wordt niet geneutraliseerd, 
maar activatie van flexibiliteit gebeuren enkel onder een regime dat gunstig is voor 
BRP. 

• Model voorgesteld in NC Balancing door ACER 
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Art. 31 van NC Balancing 

• De Europese regulator ACER diende bij de Europese commissie een versie 
van de NC Balancing in, waarin de volgende principes staan enkel voor 
balancing en enkel voor demand side response rond TOE: 

 

• De FSP zal per toegangspunt dat deelneemt aan demand side response een 
relatie aangaan met een BRP die verschillend is van de BRP van de leverancier 
actief op het punt. 

• De berekening van het onevenwicht en de financiële settlement zodanig moet 
gebeuren dat de BRP van de leverancier niet geïmpacteerd is door de activatie 
van flexibiliteit. 

• De financiële settlement zal gefaciliteerd worden door de TSO en vraagt geen 
contract tussen de betrokken BRP’s. 
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Standpunt VREG TOE 

• VREG gaat akkoord met de principes van het model dat ACER 
voorstelt, maar kan zich ook vinden in het correctie-van-perimeter 
model. 

• Voor VREG is het belangrijk dat : 

• Dat er wordt nagedacht over (een) model(len) die geldig zijn voor alle 
vormen van flexibiliteit: 

• Niet enkel balancing, maar ook congestiebeheer of andere 

• Niet enkel voor demand response, maar ook productie of opslag. 

 

• Dat het gekozen model analoog wordt uitgewerkt aan het 
allocatiemodel en bij flexibiliteit op het distributienet moet in regionale 
wetgeving worden vastgelegd: 

• Impact voor Toegangshouder en leverancier 

• De principes van berekeningswijze en uitvoering hoe men tot het “flexibel 
geactiveerde volume”  komt voor flexibiliteit op het distributienet 

 

• Dat men zich zoveel mogelijk baseert op de bestaande processen en 
marktmodellen om de implementatie efficiënt te laten verlopen en de 
kosten zo laag mogelijk te houden. 
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Rol van VREG in TOE discussie 

• VREG is van oordeel dat de principes van het gekozen TOE model op 
analoog moeten gereguleerd worden zoals het allocatiemodel (keuze TOE 
model: federaal) 

• VREG veronderstelt dat CREG hier een trekkersrol zal spelen gezien 
het mandaat van de federale minister. 

 

• VREG wil echter een actieve bijdrage leveren aan de discussie omdat 
voor flexibiliteit op het distributienet: 
• Technische karakteristieken van Ondersteunende Diensten voor de DNB goedgekeurd 

worden door VREG (zie verder); 

• Het gekozen model een impact zal hebben op bestaande meet-& dataprocessen of 
er nieuwe zal creëren met een bijhorende kost; 

• De eventuele rol van de distributienetbeheerder gereguleerd moet worden in de 
regionale regelgeving. 

• De rechten en plichten van de distributienetgebruikers moeten vastgelegd worden in 
het TRDE en het aansluitingscontract; 
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BEHEER VAN DATA 
Rol van de DNB in Flexibiliteit 
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Traditionele rol DSO 

• Energiedecreet Art. 4.1.6:  

• Aanleg & onderhoud van het distributienet 

• Beheer, uitbating & bewaking van de operationele veiligheid van 
het distributienet 

• Verlenen van toegang & aansluiting op het distributienet 

• Faciliteren van de leveranciersmarkt: 

• Beheer toegangsregister 

• Metering & ter beschikking stellen meetgegevens 
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Nood aan neutrale marktfacilitator & 
databeheerder voor flexibiliteit op distributienet 

 

• Bewaren & informeren over confidentiële & commercieel 
gevoelige gegevens kan niet gebeuren door partijen die 
elkaar beconcurreren (BRP  FSP), terwijl er wel nood 

is aan communicatie & facilitering, bijvoorbeeld: 

• BRP heeft nood aan real-time waarschuwing tijdens flex-
activatie; 

• Indien berekening geactiveerde volumes volgens “baseline” moet 
deze gebaseerd zijn op gevalideerde meetgegevens van een 
neutrale partij; 

 

• Deze neutrale, derde partij moet opereren onder een 
aantal strikte, gereguleerde voorwaarden. 
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Basisvoorwaarden voor neutrale 
databeheerder in de flex markt (1/2) 

 
• Databeheerder moet onafhankelijk zijn van andere spelers in de 

energiemarkt. 

• Databeheerder mag op geen enkele manier de rol van producent, 
leverancier, FSP, aggregator of andere op zich nemen. 

• De databeheerder moet de confidentialiteit & privacy van de 
gegevens van de netgebruiker bewaren en beschermen. Voor elke 
opvraging van elke vorm van data door gelijk welke partij moet de 
toestemming van de eindgebruiker door een mandaat gegeven 
worden.  

• De databeheerder mag de data die hij beheert niet gebruiken voor 
commerciële doeleinden (zowel voor zichzelf of om data door te 
verkopen aan derde partijen).  

• Alle taken & diensten moeten uitgevoerd worden op een transparante 
& auditeerbare wijze. Principes van werking en alle procedures moeten 
beschikbaar zijn op een website met gelijke tarieven voor alle 
marktpartijen. 
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Basisvoorwaarden voor neutrale 
databeheerder in de flex markt (2/2) 

 
• Toegang tot de data en de kwaliteit van de service moet dezelfde zijn 

voor alle partijen: Er moet speciale aandacht besteed worden dat  ook 
nieuwe, niet-traditionele partijen op een niet-discriminerende en 
niet-beperkende wijze behandeld worden. 

• De netgebruiker moet op elk moment zijn data kunnen inkijken. 

 

 

 Basisvoorwaarden moeten verankerd worden in de reglementering. 
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Voorkeur voor het DSO data mgt-model voor 
flex markt distributienetonder strikte 
voorwaarden  

 

• Meerdere databeheerders is geen efficiënte optie; 

• Een monopolistische activiteit die gevoelige en commercieel interessante 
gegevens verwerkt, is best een gereguleerde activiteit om misbruik te 
voorkomen; 

• Een neutrale en onafhankelijke partij die een aantal informatie & 
settlement taken uitvoert is essentieel om een goede werking van de 
flexibiliteitmarkt te kunnen garanderen voor alle deelnemende partijen. 

• DSO voert deze processen & taken reeds uit voor de leveranciersmarkt. 

• Initiatief van uniek platform (Atrias) is reeds lopende. 

• Enige, andere mogelijkheid is de oprichting van een volledige, nieuwe 
speler 

 

 Voor de meer uitgebreide redenering en conclusie verwijzen we naar het 

advies “Databeheer & Datastromen op het Distributienet” 
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Hoofdtaak I Databeheerder: Beheer van Flex 
Toegangsregister 
• Register dat bijhoudt welke FSP’s met welke EAN’s /netgebruikers 

deelnemen aan Flexibiliteit: 

• Contract FSP 

• Netgebruiker/EAN 

• ARP &Leverancier 

• Flexibele capaciteit (MW) 

• Injectie/afname/noodstroomgenerator 

• Koppeling met meetgegevens EAN 
 

 Elke FSP die deelneemt aan Flexibiliteit op het Distributienet is 
verplicht dit te melden aan de databeheerder en wordt 
opgenomen in het Flex Toegangsregister. 

 De databeheerder geeft deze data door in (niet)- geaggreerde 
vorm naargelang het doel en onder strikte voorwaarden voor 
facilitatie van de flex markt. 
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Hoofdtaak II databeheerder: Beheer  
van Flex Activatieregister 
• Register dat bijhoudt wanneer welke activatie van Flexibiliteit 

plaatsvond op het distributienet: 

• FSP 

• Geactiveerd volume 

• Begin & Einde van de activatie 

• Deelnemende EAN’s 

• … 
 

 Elke FSP is verplicht dit te melden aan de databeheerder 
binnen tijd X volgende op de activatie. 

 De databeheerder combineert deze informatie met de 
informatie uit het Flex Toegangsregister om al dan niet 
geaggregeerde of bewerkte gegevens door te sturen ter 
facilitatie van de flex markt onder strikte voorwaarden.  
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BEWAKEN VAN OPERATIONELE 
VEILIGHEID 

Rol van de DSO in flexibiliteit 
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Prekwalificatie door DNB 

• DNB heeft als hoofdtaak de operationele veiligheid van zijn net te 
bewaken. 

• Daarom heeft de DNB het recht om voor elke vorm van Flexibiliteit (zie 
definitie) tijdelijke limieten te stellen in zijn Distributienet onder de 
volgende voorwaarden: 

• De limitering kan enkel voor een tijdelijke periode zijn; 

• DNB doet dit op een niet-discriminatoire & transparante 
manier; 

• De limitering is altijd gebaseerd op duidelijke, technische 
argumenten die vastgelegd zijn in technische voorschriften die 
openbaar raadpleegbaar zijn; 

• De motivatie van de limitering wordt meegedeeld aan de FSP en 
de netgebruiker; 
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Prekwalificatie door DNB 

• Momenteel gebeurt deze limitering onder vorm van een Network 
Flexibility Study ex-ante en enkel voor R3 DP/SDR. 

• Het creëren van een level-playing field vereist dat dit voor alle vormen 
van Flexibiliteit zou gebeuren. 

 

• Inspanningen zijn reeds geleverd, maar VREG vindt dat verdere 
stappen moeten ondernomen worden om de NFS-studie zo eenvoudig 
en vlot mogelijk te doen verlopen: 

• Zo kort mogelijke doorlooptermijn; 

• Duidelijke beschrijving criteria, proces en definities in het aansluitingscontract; 

 

• Op langere termijn moet de NFS vervangen worden door een “traffic 
light approach”: 

• Ontwikkeling van gekleurde “congestiezones” waar een flex activatie tijdelijk niet 
mogelijk is aangeduid door een kleur; 

• Ideaal: Een traffic light (go/no-go) voor elke activatie van flex in quasi real-time 
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Oproep VREG LT visie Actief Netwerk 
Management 

 

 VREG beseft dat het technologisch niet eenvoudig is om dit snel te 
implementeren. 

 Maar VREG wil de DNB’s oproepen om een stappenplan en lange 
termijn visie voor te leggen in de loop van 2016 hoe en in welke 
tijdshorizon een actief netwerk management kan gerealiseerd worden: 

 Dit stappenplan kan verschillend tussenfasen bevatten met voorlopige 
maatregelen en oplossingen. 

 VREG hoopt dat deze de stakeholder acceptatie zal helpen verhogen, indien de 
DNB’s meer inzicht geven in de obstakels die ze moeten overkomen om een actief 
netwerk management te realiseren en welke stappen voorwaarts er in de 
tussentijd er kunnen gezet worden. 
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METERING & 
SUBMETERING 

Rol van de DSO in Flexibiliteit 
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Headmetering & Submetering 

• Definitie Headmetering 

• Definitie Submetering 

• Alle (sub)meters gebruikt voor Flexibiliteit moeten voldoen 
aan technische meetvereisten vastgelegd in het TRDE. 

• Bestaande meters die voldoen aan de meetvereisten 
mogen gebruikt worden door middel van 
submeteroplossing. 

• Technische voorschriften van de submeteroplossingen 
worden vastgelegd door Synergrid in een C8-document. 
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Huidig standpunt VREG 

• Hoofdmeter op het toegangspunt blijft de referentie voor 
de factuur in het leveranciersmodel. 

• Submeteringoplossingen (bestaan naast elkaar): 

a) Levering, installatie en onderhoud van submeter door DNB 

b) Levering door DNB, installatie & onderhoud door derde partij 
onder voorwaarden; 

c) Levering, installatie en onderhoud van submeetinrichting door 
derde partij, maar datalogger of ander apparaat wordt 
geïnstalleerd door DNB. 

d) IT-oplossing voorzien door de DNB; 

 

• Via submeteroplossingen komt meteringdata bij 
netbeheerder, die minimum (sub)meteringdata valideert 
voor flex op het DNB-net, opslaat en doorgeeft aan derden 
indien een mandaat werd gegeven door DNG. 
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TAKEN IN OPDRACHT VAN 
DERDE PARTIJEN 

Rol van de DSO in Flexibiliteit 
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Andere taken in flexmarkt 

• Uitvoering van taken die normaal niet tot de 
verantwoordelijkheid van de DNB behoren, maar waar de 
derde partij een overeenkomst sluit met de DNB dat de 
DNB de taak (gedeeltelijk) zal uitvoeren wegens 
schaalvoordelen of ervaring van de DNB in de leverancier 
markt.  
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Voorwaarden voor taken in opdracht 
van andere partijen 

 

• DNB moet bij het uitvoeren van de taken voor andere partijen de 
basisvoorwaarden voor de neutrale databeheerder respecteren: 
onafhankelijk, niet-discriminerend, geen gebruik voor eigen 
commerciële doeleinden etc. (zie vorig). 

 

• Indien de rol van neutrale databeheerder en marktfacilitator in 
gevaar komt bij het uitvoeren van deze, dan kan de taak niet 
uitbesteed worden aan de DNB. 

 

• Indien klachten of interpretatie mogelijk is, dan zal VREG 
oordelen of de DNB de taak mag uitvoeren. 

 

 Voor gedetailleerde uitwerking verwijzen we naar het advies 

“Datastromen & Databeheer op het Distributienet” 
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ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN VOOR DE DNB 
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Ondersteunende Diensten vandaag 

• Energiedecreet: “Een dienst die nodig is voor de exploitatie 
van een transmissie- of distributienet” 

 

• Ondersteunende diensten voor de DNB omvat: 
• de regeling van de spanning en van het reactief vermogen,  

• de compensatie van de netverliezen,  

• de toegang tot de netten waarmee het elektriciteitsdistributienet van de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder gekoppeld is,  

• Congestiebeheer 

 

• Nieuwe versie TRDE (05/05/15): Art. IV.5.4.1 (2): 
“De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt de technische specificaties op 
voor de ondersteunende diensten die hij wenst te verkrijgen en legt die ter 
goedkeuring voor aan de VREG.“ 
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Bestaand kader flex 
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Contracten Type Flex Wet/Reglement Regels 

Balancing 
 & Strategic 
Reserve TSO 

Elektriciteitswet/ 
Federaal Technisch 

Reglement 

Balancing  
Rules/ Strategic 

Rules 

ARP Contract 

CIPU Contract 

Congestie Mgt, 
Verliezen, … TSO 

AS - Contract 

ARP Contract 

CIPU Contract 

Ondersteunende 
diensten DSO* 

Elektriciteitswet/ 
Federaal Technisch 

Reglement 

Energiedecreet/ 
TRDE 

Day Ahead/ 
Intra-Day 

energiebeurs 

Belpex markt- 
reglement 

BPX Contracten 

ARP Contract 

Elektriciteitswet/ 
Federaal Technisch 

Reglement 

Aansluiting- 
/Toegangscontract 

FSP-DSO Contract 

Balancing  
Rules 



Introductie DSO Flex regels 
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Contracten Type Flex Wet/Reglement Regels 

Balancing 
 & Strategic 
Reserve TSO 

Elektriciteitswet/ 
Federaal Technisch 

Reglement 

Balancing  
Rules/ Strategic 

Rules 

ARP Contract 

CIPU Contract 

Congestie Mgt, 
Verliezen, … TSO 

AS - Contract 

ARP Contract 

CIPU Contract 

Ondersteunende 
diensten DSO* 

Elektriciteitswet/ 
Federaal Technisch 

Reglement 

Energiedecreet/ 
TRDE 

Day Ahead/ 
Intra-Day 

energiebeurs 

Belpex markt- 
reglement 

BPX Contracten 

ARP Contract 

Elektriciteitswet/ 
Federaal Technisch 

Reglement 

Aansluiting- 
/Toegangscontract 

FSP-DSO Contract 

Balancing  
Rules 

DSO Flex regels 



DSO Flex Regels 

• Ondersteunende diensten voor de DNB moeten vastliggen 
volgens een gereguleerde methode: 
 

• Basiskader en proces liggen vast in Energie Decreet/TRDE; 
 

• Document naar analogie van Balancing Regels dat principes & 
organisatie vastlegt over: 

• Ondersteunende Diensten voor de DNB 

• Flexibele Toegang tot het Distributienet 
 

• Proces: 

• Opstelling/Wijziging door Vlaamse DNB (Eandis/Infrax) 

• Publieke consultatie van de marktpartijen van elke verandering 

• Goedkeuring door VREG 

 

• Details, procedures en unieke situaties worden vastgelegd in de 
contracten (aansluitingscontract, toegangscontract,…) 
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DSO Flex Regels 

• Juridische geldigheid indien interpretatie mogelijk: 

1. Energiedecreet/EnergieBesluit 

2. Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 

3. DSO Flex Regels 

4. Aansluitingscontract/Toegangscontract 
 

• Redenering: 
 

• Er is nog veel evolutie mogelijk, die vraagt om een snelle adaptatie 
van het reglementaire kader; 
 

• Aanpassingen van wet en TRDE nemen meestal 1-2 jaar in beslag 
van eerste formulering tot inwerkingtreding (publicatie staatsblad) 

 

. 
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 DSO Flex regels zijn goed compromis om DNB’s sneller voorstellen  (al dan niet 
op vraag van VREG) te kunnen laten doen voor dit onderwerp en tegelijk de 

betrokkenheid van de marktpartijen en een goed regulatoir overzicht te 
behouden 



• Producent doet aanvraag tot aansluiting bij DNB; 

• DNB voert studie uit voor normale aansluiting met volledige toegang 
tot het net en voor een flexibele toegang (N-1/N): 

• DNB maakt een trade-off tussen een normale & een flexibele toegang in een 
studie volgens een aantal criteria. 

• DNB moet deze studie transparant en volledig meedelen aan de producent 
(incl. kosten voor de verschillende aansluitingen en risicoberekening). 

• DNB en producent komen tot een overeenkomst voor de gekozen 
aansluitingsvorm (normaal/flexibel N-1/flexibel N). 

• Noodprocedure escalatie: Indien DNB en producent niet tot een 
overeenkomst komen, zal VREG bemiddelen en een oordeel vormen volgens 
vastgelegde criteria. 

 

• Normale aansluiting (enkel voor nieuwe installaties) 
Geen modulatie 

Producent betaalt alle aansluitingskosten. 

 

 

 

Aansluiting lokale productie & 
flexibele toegang principes 
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Herhaling Disclaimer: Voorlopig 
voorstel, feedback welkom! 



Aansluiting lokale productie & 
flexibele toegang 
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• Flexibele aansluiting N-1: 
• Modulatie enkel mogelijk in noodsituatie en/of een N-1 situatie en er wordt een 

bovengrens van X% van de jaarproductie in MWh opgelegd.  

• Modulatie wordt niet vergoed. 

• DNB en producent dragen gezamenlijk kosten voor de aansluiting volgens verdeelsleutel 

 

• Flexibele aansluiting N: 
• Modulatie van productie-eenheid mogelijk onder voorwaarden vastgelegd in DSO Flex 

regels, het aansluitingscontract en die blijken uit de studie voor flexibele aansluiting. 

• Modulatie vergoed volgens een gegarandeerde minimumvergoeding. 

• DNB en producent dragen gezamenlijk kosten voor de aansluiting volgens verdeelsleutel. 

 

• Aanpassing methodologie voor rapportering modulatie @ VREG 

 

 
 Herhaling Disclaimer: Voorlopig 

voorstel, feedback welkom! 



Minimum vergoedingsmechanisme voor 
modulatie 
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• Berekening van niet geïnjecteerde energie te compenseren volgens 
vastgelegde methode in DSO Flex regels (verschillende methodes mogelijk: 

referentieprofiel, op basis van historische meetwaarden,…) 

 

• Vergoeding omvat: 

• Compensatie voor niet-geïnjecteerde energie volgens vastgelegde 
referentieprijs (bijvoorbeeld: gemiddelde ENDEX-prijs van de maand waarin modulatie 

plaatsvond) 

• Geen financiële compensatie voor Groene stroom certificaten (GSC), maar 
een compensatie via een verlenging van de toekenning van de GSC 
rekening houdend met de financiële verdiscontering.  

 

• De eigenaar van het kritische element die de reden voor modulatie 
heeft aangebracht, betaalt de vergoeding.  

 

 

Herhaling Disclaimer: Voorlopig 
voorstel, feedback welkom! 



Nood aan verduidelijking in 
reglementair & decretaal kader 
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• Hervorming van het artikel 6.4.13 Energiebesluit en III.4.4.3 TRDE 

• Procedure Flexibele toegang te volgen door DNB; 

• Definitie noodsituatie (TRDE Art. I.5.1.1) 

• Recht op vergoeding bij modulatie tenzij in een nood/N-1 situatie. 

• Verschil bestaande & nieuwe installaties 

• Belangrijk: Naargelang rapportering aantal modulaties & kost 
modulaties, verdere evolutie naar commercieel model mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaling Disclaimer: Voorlopig 
voorstel, feedback welkom! 



Impact op BRP en Leverancier 
van modulatie 
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• VREG is voorstander van een correctie van de perimeter van de BRP 
voor elke modulatie, zodanig dat er geen impact is voor de BRP en 
Leverancier. 
 

• DNB moet in zijn rol van databeheerder de BRP op de hoogte 
brengen van de modulatie al dan niet op geaggregeerde wijze. 

Herhaling Disclaimer: Voorlopig 
voorstel, feedback welkom! 



CONCLUSIE 
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Conclusie: Mogelijke rol van de DSO 
volgens VREG 

 

• Marktfacilitator van de flex-markt op het distributienet 
(analoog aan de rol van DSO op de leveranciersmarkt); 

 

• Neutrale databeheerder onder aantal strikte, gereguleerde 
voorwaarden; 

 

• Bewaarder van operationele veiligheid op het 
Distributienet; 

 

• Vragende partij voor ondersteunende diensten voor de 
DSO vastgelegd in DSO flex regels; 

 
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P • 65 



NEXT STEPS 
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Feedback 

• Alle deelnemers worden uitgenodigd hun 
feedback op te sturen naar 
pauline.ottoy@vreg.be ten laatste 16/10/15; 

 

• Deze feedback zal verwerkt worden in een 
Advies Flexibiliteit aan Minister/Kabinet. 

 

• Link met advies “Datastromen & Databeheer” 
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mailto:pauline.ottoy@vreg.be


Indicatie uitvoering advies 

• Draft tekst advies: november 2015 

• Aanpassing ED/EB: timing beslissing 
minister/kabinet 

• Aanpassing TRDE & TRPV: 2016 

• Aanpassing aansluitingscontract: Eind 2015 

• Aanpassing toegangscontract: traject 2016-
2017 
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Stand van zaken stappenplan 
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SvZ prioriteiten & werktrajecten 2015 

 
• Q1/2015 

• Advies uitrol slimme meters & update Mededeling proefprojecten 

• (update) Advies implementatie EED m.b.t. factureringsinformatie bij 
klassieke meters  

•  Q2-Q3/2015 

• Advies flexibiliteit: cf. supra  

• Advies databeheer & datastromen: cf. supra 

• Opstart traject 2de generatie toegangscontract 

• Q4/2015 

• Visienota i.v.m. Atrias/Central Market System 

• Governance kader  wordt opgenomen in Advies databeheer & datastromen 

• (Interne) voorbereiding track ‘market reporting’ binnen Atrias 

• Visienota i.v.m. ‘TRD only’ versus  ‘TRD + marktreglement’ 

• Opstart afstemming TRD(/marktreglement) en MIG 6 
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Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 

Externe factoren 
 
 

VREG regelgeving 
& regulering 

 

 
 

E-Decreet                
& E-Besluit 

 

Herziening 
AC/AR 

Go live MIG 6 

Vastgelegde trajecten Timing/Inhoud nog te bepalen 

AC/AR in voege 

2de generatie TC 
in voege 

Governance 
kader 2de 

generatie TC 

Voorbereiding 2de generatie TC 

1ste generatie TC 
in voege 

Goedkeuring 
TRD/marktreglement 

Consultatie TRD/marktreglement Herziening TRD/marktreglement 

Update 
MEDE 
PP SM 

Nieuwe Mededelingen 

Terugkoppeling DPIA 
@CBPL/VREG 

Decreetswijziging                     
(min. termijn) 

Advies VREG  Nieuw Decreet 

Regelgevende outputs 

Proefproject  
smart PPM 

Nieuwe Contracten 

CONS 
MEDE 
PP SM 

Decreetswijziging                            
(min. termijn) 

Advies VREG  Nieuw Decreet 

Besluitswijziging        

(min. termijn) 

Advies VREG  Nieuw Besluit Advies VREG  Besluitswijziging        

(min. termijn) 

Nieuw Besluit 

Voorbereiding tariefmethodologie 2de reguleringsperiode 

Start 1ste 
reguleringsperiode 

tarieven 

Start 2de 
reguleringsperiode 

tarieven 



Varia 
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Toekomst beleidsplatform 

• VREG denkt na over een nieuwe structuur om 
alle stakeholders te informeren & betrekken 

• Geen Beleidsplatform meer in 2015 

• Volgende afspraak 1 februari 2016 
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Dank voor uw aandacht 
 

http://www.vreg.be/slimme-nettenmeters 
 


