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Transitie naar hernieuwbare (decentrale) energie

Hernieuwbare energiebronnen hebben andere eigenschappen dan klassiek
thermische centrales.

� Volatiel en niet goed te voorspellen � meer balancing services 

� Niet tot nauwelijks regelbaar � paradigma shift: last volgt productie 

� Beperkte gebruiksduur

– Zon: 850 u/j, wind: 2200  u/j, WKK: 4000 u/j, 

– Dimensioneren op Pmax leidt tot suboptimale inzet van assets

� Problematiek gelijktijdigheid

– Netten traditioneel ontworpen uitgaande van ongelijktijdigheid van belastingen 
(gelijktijdigheid  MS = 0,7 en LS  = 0,3) 

– Belasting begint productie te volgen, dit creëert een grotere gelijktijdigheid 

Grotere complexiteit in gebruik van het net vraagt 
grotere inventiviteit in beheer van het net.
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Introductie Flexibiliteit

Flexibiliteit is een middel om drie Europese doelstellingen
• Sustainable energy

• Security of supply

• Competitiveness

op een kosten efficiënte en technisch economisch  

maatschappelijk  verantwoorde manier te realiseren.

Flexibiliteit kan verschillende drivers hebben:

�Markt gedreven: Optimalisatie van portefeuilles en evenwicht

� Technisch gedreven:  bewaken operationele veiligheid 

� Technisch-economische optimalisatie van de netinfrastructuur
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Contradictie? 
Soms !
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Wat noemen we niet “flexibiliteit”
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Dit is geen flexibiliteit (1/4)

Onderbreking van de netspanning ter hoogte van de 
aansluiting

���� Aansprakelijkheden DNB…
eventuele schadeloosstelling voor langdurige onderbreking, al dan niet 

forfaitair

…worden geregeld…
– via decreet 

– via aansluitingsreglement (LS)

– of specifiek in aansluitingscontract (MS)

…los van het wettelijk/contractueel kader specifiek 
voor flexibiliteit
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Dit is geen flexibiliteit (2/4)

Modulatie of schakeling van een DNG-installatie 
(verbruik of productie) op basis van lokaal gemeten
parameters

Voorbeelden:

• Verplicht voor DNG (nu al bestaand)

– C10/11: frequency droop, anti-islanding…

– Uitschakeling omvormer PV indien 253V aan klemmen omvormer

• Vrijwillig engagement van DNG (mogelijk toekomstig product voor systeemdienst)

Automatische activatie bij afwijking frequentie of spanning ter hoogte 
van DNG

» Vb ENTSOE network code DCC: “Demand side response very fast active power control”: 
(automatische modulatie bij variatie netfrequentie)
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Dit is geen flexibiliteit (3/4)

Verschillende statische tijdsvensters voor nettarieven

Statisch = algemeen geldend (per klantengroep) 

&  vooraf vastgesteld (voor lange termijn)

Doel: 

Afvlakken piekbelasting op distributienet, door de prijsbewuste 
DNG te doen afwijken van statistisch voorkeursgedrag voor 
afname/injectie

Voorbeelden:

• Dag / nacht / uitsluitend nacht  (nu al bestaand)

• TOU tarieven per klantengroep (mogelijk toekomstig)
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Dit is geen flexibiliteit (4/4)

Verplichte afregeling door DNG van afname of injectie, 
aangestuurd door signaal van DNB bij uitzonderlijke 
netuitbatingsomstandigheden

� Verplicht voor DNG

• reeds bestaand voor lokale productie > 1 MW (Vlaanderen) of > 250kVA 

(Wallonië) in TRDE en aansluitingscontract

� DNB rapporteert aan regulator 

• voor bewaking van uitzonderlijk karakter

• geen vergoeding bij activatie in uitzonderlijke omstandigheden of voor testen

• aantal & duur van testen af te bakenen (� modelcontract)

� DNB beschouwt N-1 toestand van het distributienet als 
“Uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheid”.  
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Dit is wel flexibiliteit
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“de bereidheid van een DNG om bij normale nettoestand (N-
toestand)  zijn injectie- en/of afnamegedrag aan te passen op 
basis van externe signalen”



Categorisatie FLEX

type signalen   →→→→
type modaliteiten 

����

prijssignalen aan netgebruiker activatiesignalen aan netgebruiker

DNG is vrijwillig flexibel aan 

marktvoorwaarden 

&

in een relatie met 

marktpartij (FSP)

privémarkt
Signalen aan DNG m.b.t. ogenblikkelijke 
energieprijs:  gaande van TOU tot 
BELPEX prijsvolging

activatie flexibiliteit bij DNG  intra- of inter BRP 
voor optimalisatie portfolio en 
evenwichtspositie

gereguleerd 

handelsplatform:

merit order/ tender /  …

ondersteunende diensten aan TNB, door 
middel van aggregatie flexibiliteit van  DNG's.
bestaand:  R3 DP
toekomst: andere producten ivm balancing of 
strategische reserves

mogelijk toekomstig:
Aankondiging congestie &  tender voor 
vraagverschuivign

mogelijk toekomstig:
FSP levert dienst voor congestiebeheer aan 
DNB of Elia, via flexibiliteit netgebruikers. 
DNB zal hiervan gebruik maken indien 
goedkoper dan gereguleerde voorwaarden

DNG is flexibel aan gereguleerde voorwaarden

&

in een relatie met netbeheerder

mogelijk toekomstig:
Dynamische TOU tarieven voor gebruik van 
het distributienet met bedoeling om vraag te 
verschuiven

reeds bestaand specifieke dossiers 
(kustregio) & mogelijk toekomstig meer 
toegepast:
Aansluitingscontract met flexibiliteits-
voorwaarden tussen DNB en DNG voor 
toepassing bij congestie bij normale 
netuitbatingsomstandigheden, ( bv voor late of 
niet-aansluitbaarheid)

ACTIVATIEREGISTER

FLEX - TOEGANGSREGISTER
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Op basis van type externe signalen:

• vrijblijvend voor DNG (prijssignaal) of sturend (activatiesignaal)

• afkomstig van FSP/leverancier of netbeheerder

• aanleiding: fenomeen in regelzone of  specifiek netelement (congestie)
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Categorisatie FLEX
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• Markt flexibiliteit: 

• Actieve tussenkomst door een marktspeler

• Optimalisatie van de regelzone / portefeuille

• Waarde van flexibiliteit onafhankelijk van de locatie

• Kan grote gelijktijdigheid veroorzaken in gedrag van DNG’s

• Nood aan netwerkflex studie/ prekwalificatie 

• Mogelijk ook in toekomst: tussenkomst door markspeler bij flexibiliteit voor 
congestiebeheer 

• Technische flexibiliteit: 

• Directe relatie DNB –DNG 

• Flex ten behoeve van congestiebeheer 

• Locatie afhankelijk

• Beperkte liquiditeit ���� gereguleerde voorwaarden

• Volume beschikbare flexibiliteit  >= technisch noodzakelijk

• Technische economische trade-off (invest-vergoeden-kopen)



Categorisatie FLEX
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Flex wordt een nieuw element in het marktmodel

• Op vandaag focus op beheersbare elementen

• Tijdelijke beperkingen in uitzonderlijke uitbatingsomstandigheden. (bv. 

congestiebeheer kustregio) (met netwerkstudie)

• R3DP afregeling ifv R3 reserve in kader van evenwicht (afregelen afname, 

overname belasting door noodgroepen, opdrijven productie dmv productie-installatie) 
(mits prekwalificatie)

• Op termijn evolutie naar meer algemene toepassing

• Grotere vermogens op het distributienet

• Gelijke vwdn.  afname/ injectie ? bestaande/ nieuwe ?

• Nieuwe producten  Strategische reserves R3 producten, …

� Nood aan regelgevend / contractueel kader

� Nood aan marktafspraken 
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Atrias – Project Flex

� Project Atrias Flex Market tracht naar een sluitende marktoplossing te 

werken en dit aan de hand van verschillende Use Cases:

• UC BRP

• UC Congestie DSO/TSO

• UC systeemdiensten

� Aanpak
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Phases / Processes

Contracting Activation Metering Settlement Invoicing

BRP Usage

Congestion Management

TSO Residual Balancing

Interdependence between the use cases
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Flexibiliteit in het marktmodel

� Om aan de tegenstrijdigheden een gepast antwoord te bieden denken wij 

als DNB dat:

� Er nood is aan een marktmodel en marktregels die oplossingen bieden aan de 

problemen van iedere vorm van flexibiliteit.

� De FSP als marktpartij erkend moet worden (rollen en verantwoordelijkheden)

� Flexibiliteit gaat deel uitmaken van de systeemdiensten in kader van netbeheer 

door de DNB

� In dergelijk marktmodel heeft de DNB tot doel:

� Het kostenefficiënt beheren van de netten

� Het garanderen van de operationele veiligheid

� Om een marktmodel mogelijk te maken wil de DNB optreden als 

marktfacilitator
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Vereisten 1

“De beschikbaarheid van flexibiliteit voor de netbeheerder binnen een  
gereguleerd kader moet altijd de volledige behoefte voor de 
handhaving van de operationele veiligheid dekken .“

� Hoe?

� Integreren in het regulatoir kader (Technische reglement, energie decreet, 

toegangscontract).

� Als modaliteit in het aansluitcontract van de netgebruiker.

� Netwerkstudies die de DNB in staat moeten stellen om congestie te 

vermijden.
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Vereisten 2 

“Om de operationele veiligheid van de distributienetten te kunnen 
garanderen moet  de DNB:

� geïnformeerd zijn over elk extern gestuurd gedrag van de 
netgebruikers

� indien nodig grenzen kunnen stellen aan de deelname aan 
marktflexibiliteit”

� Hoe?
� Integreren in het regulatoir kader (Technische reglement, 

energie decreet, toegangscontract)

� Als modaliteit in het aansluitcontract van de netgebruiker

� Specifieke modaliteiten i.v.m. de aansturing door externe 
signalen moeten worden toegevoegd

� netwerk flex studie 

� modaliteiten toegang, randapparatuur,…

� ter beschikking te stellen systeemdiensten (o.a. flex band)

� opname in flex register
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Vereisten 3 

“De DNB’s geloven in de toekomst met flexibiliteit maar zien de 
integratie van flexibiliteit in de werkingskosten van de DNB als een 
vereiste.”

� Problematiek

• Op vandaag worden de aandeelhouders van de DNB vergoed op basis van de WACC * 
RAB. Flexibiliteit vormt echter een alternatief voor investeringen in het net. 

• Indien de kosten betreffende flexibiliteit geen onderdeel uitmaken van de werkingskosten van 
de DNB, dan komen ze ten laste van de aandeelhouder.

� De aandeelhouder wordt bijgevolg op twee manieren negatief beïnvloed door 

flexibiliteit.

� Wat op termijn kan leiden tot ofwel systematisch investeren ofwel weigering van 

nieuwe installaties om technisch-economische redenen.

� De DNB’s wensen zich in te zetten om zo een maatschappelijk optimum na te 

streven.
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Bewaken van de technische grenzen van het net

• Problematiek 
– DSO netten zijn geconfigureerd rekening houdend met een beperkte 

gelijktijdigheidfactor

– Markt flexibiliteit kan een grotere gelijktijdigheid introduceren (direct ���� activatie 
flex, indirect ����rebound) bij de grid users, dewelke congestie tot gevolg kan 
hebben.

• Congestie
– Optreden problematiek gelijktijdigheid is locatie gebonden (afhankelijk van de 

lokale netsituatie)

– Er is onzekerheid over groeiscenario van de flexibiliteitsdiensten 

– Indien er geen bijsturing gebeurt, komt de operationele veiligheid in gedrang, dit 
zal leiden tot versterken van de netten in de probleemzones.

– Het risico bestaat dat de kosten veroorzaakt door marktflexibiliteit verrekend 
worden naar alle netgebruikers.

• Om congestie en andere netwerkproblemen ikv marktflex te vermijden 
zal de DNB:

– Een Netwerk Flex Studie uitvoeren (prekwalificatie zal evolueren in de tijd) 

– Indien nodig de condities van de toegang integreren in het aansluitcontract met 
de DGU
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Bewaken van de technische grenzen van het net

• Netwerk Flex Studie 

– DNB heeft totaaloverzicht van alle flexibiliteit op het 
netwerk (volume en prijs flexibiliteit)

– Evolutie netwerkstudie/planning

» Statistische netwerkplanning zal stilaan ook gebruik 
moeten maken van:

» Nieuwe gedragsprofielen incl. rebound effecten bij 

flex klanten

» Weersvoorspellingen

» Marktprijzen (marktprijs gekoppelde contracten)

» Real time informatie

» Netwerkplanning zal rekening moeten houden met de 
neveneffecten van gelijktijdigheid, bijvoorbeeld 
reboundeffect
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Bewaken van de technische grenzen van het net

• Er zijn drie mogelijke uitkomsten van de Netwerk 
flex studie:

– GROEN: EAN mag deelnemen aan marktflexibiliteit

– ROOD: EAN mag niet deelnemen

– CONDITIONEEL: EAN krijgt een conditionele toelating 

• Conditionele toelating (gelinkt aan evolutie 
prekwalificatie)

– Ondanks dat de Netwerk Flex Studie een overschrijding 
van de operationele veiligheidsbeperkingen uitwijst kan 
de DNB de EAN conditioneel toelaten

– Dit houdt in dat de DNB aan de DNG onder conditie van 
de nettoestand (gedrag van de andere netgebruikers) 
tijdelijk toestemming geeft om zijn flexibiliteit aan de 
markt te verkopen
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Bewaken van de technische grenzen van het net

• Evolutie contractueel kader:
– MODALITEITEN FLEXIBILITEIT ALS ONDERDEEL VAN HET 

AANSLUITCONTRACT 

» Met betrekking tot technische flexibiliteit (= flexibiliteit als middel 
van de DNB om congestie te vermijden)

» Met betrekking tot marktflexibiliteit (= een grid user die zijn 
installatie flexibel ter beschikking stelt aan een FSP via volume- of 
prijssignalen) 

– De DNB moet evolueren naar verfijning van de contracten waarin de 
gelijktijdigheid, … is verwerkt

– Duidelijkheid naar klanten: handelen binnen de perken van het 
contract (technische limieten, spanning, ...)

� Opgelet! 
• Deelname aan marktflex door een grid user kan een 

fundamentele verandering zijn van de uitbatingswijze van zijn 
installatie, bijgevolg is desgevallend een wijziging van de 
aansluitmodaliteiten noodzakelijk. 

• De netbeheerder moet deze flexibele capaciteit rechtstreeks en 
in realtime kunnen aanspreken zonder de tussenkomst van een 
derde. 
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DNB als marktfacilitator

� ISSUE  Transfer van energie

� Bij activatie van de flexibiliteit beïnvloedt de FSP de 
portefeuille  van de source BRP zonder vergoeding

� ISSUE  Confidentialiteit & conflict of interest

� Indien de relatie EAN – FSP kenbaar wordt voor de BRP 
/supplier treedt er een conflict of interest op.

� Informatie moet confidentieel behandeld worden.  

� De rol van marktfacilitator nemen de netbeheerders op 
door :

• Het beheren van het FLEX TOEGANGSREGISTER

• Het beheren van het FLEX ACTIVATIEREGISTER

� Beiden zijn de basis voor het bijhorende flexibiliteit 
settlement proces
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DNB als marktfacilitator

� Flex Toegangsregister (= Uitbreiding van het 
toegangsregister)

• + Bijhouden flex relaties (Klant – FSP)

• + Informeren geïmpacteerde partijen 

• + Borgen Flexibele aansluitcontracten (o.a. Flex Band, 
flex volumes)

� Activatie register (= Registreren van (significante) activatie 
van flex)

• Activerende Partij schrijft per activatie en per EAN de 
benodigde informatie weg in activatieregister.

• Informatie dient als bepaling van de flex volumes als 
input voor 

– Flex settlement

– Verwerking door Elia

» BRP Perimeter 

» Vermijden impact op de onbalans prijs 
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“Technisch-economische optimalisatie van de netinfrastructuur

=> Flexibiliteit als middel voor het kostenefficiënt aansluiten 
van decentrale productie”

� Problematiek:

� Producent kan in sommige zones niet worden aangesloten door een beperkt risico op 
congestie

� Oplossing:

� Flexibele aansluiting als alternatief voor niet aansluiten

� Voordeel producent: de decentrale productie installatie kan sneller en goedkoper 
worden aangesloten op het net 

� Aandachtspunten:

� Beslissingen in kader van een technisch economische optimum, afhankelijk van de 
locatie zal één van de vijf opties gekozen worden:

� Niet aansluiten

� Voorwaardelijk aansluiten

� Investeren in flexibiliteit

� Investeren in netten

� Flexibiliteit verwerven op de markt

� Keuze flexibele aansluiting is een keuze in kader van een  techno - economisch 
optimum, hiervoor denken we aan een KPI opgelegd door de regulator28

Flexibiliteit als alternatief voor investeren (1)
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� Duitsland

“Cost-benefits analyses for the comprehensive use of smart metering”

On behalf of the German Federal Ministry of Economics and Technology

Het limiteren van de jaarlijkse energielevering van iedere hernieuwbare 

energiebron met maximaal 5 % gedurende periodes van netcongestie of 

spanningsfluctuaties, leidt tot een belangrijke toename van de NPV van 

1,6 miljard € naar 2,7 miljard €.

� Consultatietekst ACER “a Bridge to 2025”

“Such changes may, where appropriate, require NRAs and ACER to 

propose governance arrangements that strike a balance between the 

flexibility needed to reach efficient market-led solutions and the protection 

of the public interest, including the prevention of negative impacts on the 

functioning of gas and electricity markets.“

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2014_O_
01.aspx
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Flexibiliteit als alternatief voor investeren (2)
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Vergoeding van flex door de DNB

Vergoeding door netbeheerder: 

� Slechts in welbepaalde categorieën van FLEX voor congestiebeheer

� Ten laste van netbeheerder die beperkend element beheert

� Gereguleerde voorwaarden voor flexibele contracten

� Vergoeding van niet-geïnjecteerde energie op basis van marktmodel, 
en indien:

�afregeling per activatie > 15’ en >1MVA            en

�noodzakelijke investering voor oplossen congestieprobleem is  

technisch-economische redelijk en

�wachttijd tussen aansluiting en geplande investering verstreken en

� reeds meer dan X % afgeregeld (flex band) en

�distributienet in N toestand

� Compensatie certificatenverlies: via uitgestelde toekenning

� Vergoeding afregeling afname nog niet aan de orde.
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Flex Band

� “FLEX BAND = Een beperkte flexibele capaciteit die door de DNB 
voorwaardelijk gebruikt mag worden voor beperkte regelacties om o.a. 
congestie te overbruggen.”

Hoe?

• Dit wordt opgenomen in het aansluitcontract (DNB-DNG) 

• Er is geen extra financiële vergoeding

• Technische flexibiliteit vormt een fundamenteel onderdeel van de moderne 
netbeheermiddelen van een DNB

� Waarom flex band?
• Noodzakelijk middel in het kader van het beheer van een slim net

• Lokalisatie prikkel bij de producent te behouden

• Stimuleren gebruik van loadflexibiliteit in zones waar er globaal economische 
baten te realiseren zijn

– Producent krijgt incentive om FSP met loadflex te zoeken in dezelfde regio

• Stimuleren van marktinnovatie

• Zorgt ervoor dat de partijen die de baten van flexibiliteit realiseren ook moeten 
bijdragen voor een deel van de kosten 

• Duidelijkheid/transparantie aan alle marktpartijen
– Van bij de investeringsbeslissing kan dit in rekening worden genomen
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