
Beleidsplatform slimme netten - 30 juni 2014 

Voor de presentaties verwijzen we naar de website van het Beleidsplatform. 

Inleiding 

Terugblik op acties sinds Beleidsplatform van juni 2013: 

- Consultatie investeringsplannen en flexibele toegang 

� Advisering Vlaamse regering omzetting EE richtlijn: focus op vraagbeheer (niet op 

decentrale productie) 

- FORBEG rapport (dec 2013) i.v.m. bijdrage vraagbeheer aan systeemevenwicht en 

leveringszekerheid (idem: geen focus op decentrale productie) 

- Lancering R3DP (tertiaire reserve aangesloten op het distributienet) 

- Overleg over marktorganisatie en -processen binnen Atrias: rapport in voorbereiding 

- Pilootprojecten DNB’s rond ‘slimme netten’ 

 

Doelstelling voor VREG van Beleidsplatform van vandaag: 

- Wat zijn de verschillende visies i.v.m. flexibiliteit? 

- Hoe kunnen we deze visies bijeenbrengen en hier een decretale basis voor ontwikkelen? 

- Welke aanpassingen zijn nodig aan het technisch reglement? 

 

Impact Flexibiliteit op het DNB-netwerk (Eandis/Infrax: Luc Decoster en Luc Verheggen) 

- Flexibiliteit moet benut worden om niet één, maar alle drie de Europese doelstellingen 

(duurzaam, zekerheid en competitiviteit) te realiseren op een kostenefficiënte en technisch 

economisch verantwoorde manier. 

- Voorbeelden van wat volgens DNB’s ‘niet’ valt onder flexibiliteit: 

o Onderbreking van de netspanning door overbelasting of te hoge spanning 

o Modulatie of schakeling van een DNG-installatie op basis van lokaal gemeten 

parameters (e.g. C10/11 uitschakeling omvormer PV-installatie indien spanning  > ) 

o Statische tijdsvensters voor nettarieven (dag/nacht) 

o Afregeling door DNG van afname of injectie door signaal van DNB bij uitzonderlijke 

net-uitbatingsomstandigheden (N-1) 

- Wat is ‘flexibiliteit’ dan wel? 

“bereidheid van de DNG om bij normale nettoestand zijn injectie of afnamegedrag aan te 

passen op basis van externe signalen”. 

Belangrijke aspecten: 

o Bij normale nettoestand 

o Gestuurd door externe signalen 

- Categorisatie ‘flex’: 

o Marktflex – actieve tussenkomst van marktspeler 

o Technische flexibiliteit: relatie DNB-DNG. 

lokaal, beperkte liquiditeit (� beter gereguleerd i.p.v. markt-gedreven; dit wil echter 

niet zeggen dat er geen vergoeding tegenover kan staan) 

- Atrias: project Flex 

o 3 Use Cases werden uitgewerkt 



o Vereisten voor marktmodel (volgens DNBs): 

� DNB moet alle middelen in handen hebben om de operationele veiligheid te 

garanderen 

� DNB moet op de hoogte worden gebracht van elk extern gestuurd gedrag 

door DNGs 

� Integratie van flexibiliteit (ter vervanging van netinvesteringen) in de 

werkingskosten van de DNB 

� Netwerk Flex Studie: DNB wenst overzicht van alle flexibiliteit om dit op te 

nemen in statistische netwerkplanning 

• 3 mogelijke uitkomsten: rood/groen/conditioneel 

� Flexibiliteit als onderdeel van het aansluitingscontract 

� DNB als marktfacilitator: 

• Activatie van flexibiliteit door FSP beïnvloedt BRP portfolio evenwicht 

• Relatie EAN-FSP mag niet zomaar gekend zijn door BRP (conflict of 

interest) 

� Toegangs- en activatieregister 

� Voorwaarden onder dewelke DNB bereid is vergoeding door flexibiliteit te 

betalen: o.a. > 1 MVA, langer dan 15’ en reeds meer dan X% afgeregeld (flex 

band) 

� Verlies aan GSC: voorstel om dit uitgesteld toe te kennen 

 

Standpunten van FEBEG over Flexibiliteit (FEBEG: Steven Harlem) 

- 3 uitdagingen in de markt 

o Vraagzijde beheer, vroeger enkel productie flexibel om af te stemmen op de vraag, 

nu ook omgekeerd 

o Erkenning van ‘FSP’, aggregator integreren in de markt 

o BRP integreren in de markt, vele producten hebben impact op perimeter BRP: 

� BRP mag geen financiële impact ondervinden door onbalans veroorzaakt 

door 3de partijen   

� BRP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor acties van 3de partijen 

� BRP moet op de hoogte worden gebracht 

- Principes van een goed marktdesign: 

o Omvat alle markten (congestie, spot, balancing). Flex moet zowel dienen voor DNB 

als voor andere partijen. 

o Geen additionele kosten voor derde partijen zonder aangepaste vergoeding 

o Confidentialiteit 

o Informatie over activatie als er invloed was op de levering van de leverancier 

o Toepassing moet mogelijk zijn op grote schaal; 

- Activatie van flexibiliteit: 

o Diverted energy: hiervoor wil de leverancier/BRP vergoed worden 

� Hoe zal deze energie in praktijk overgedragen worden (transfer of energy)? 

� Hoe bepaal je het volume? 



� Welke prijs zal hierop geplakt worden  (bilateraal/platform/…;) FEBEG 

voorstander van eenvoudige oplossing met maximaal gebruik van bestaande 

systemen( dus geen nieuwe platformen/  IT systemen) 

o Rebound effect: leverancier/BRP is bereid om dit in zijn contracten op te nemen  

- Congestie management: 

o Actief ingrijpen van de DNB om congestie te vermijden 

� Geïnspireerd op bepalingen in CIPU contracten 

� Uitgangspunt: op alle momenten het evenwicht behouden 

� Wanneer DNB een installatie (direct of via tussenpersoon (=aggregator)) 

vraagt om af/op te regelen moet hij – via TSO compensation tool – een 

andere installatie opregelen op transmissieniveau (BSP bid) � geen invloed 

van hele actie op BRP/retailer; installatie/FSP betaalt de DNB (heeft immers 

een deel niet moeten produceren); hiermee kan de DNB zijn compensation 

bid (opregelen installatie) betalen. 

o ‘Flex free band’ 

� Kan indien gewenst geïntegreerd worden in FEBEG model; MAAR heeft 

impact op BRP (geen compensatie zoals hierboven beschreven) die de 

onevenwichtskost zal verhalen op de leverancier 

� Is een politieke beslissing 

o Controlling of flexibility  

o Voorwaarden volgens FEBEG 

� Alleen in gecongesteerde zones (<> DNBs: overal) 

� Alleen tijdelijk in afwachting van netwerkinvesteringen 

� Algemene regel of negotieerbaar in nieuw aansluitingscontract? 

� Interruptability: vast % of ….? 

Legal framework nodig om te garanderen dat incentive is voor DNB om te investeren. 

- Pre-kwalificatie: akkoord als onderdeel van een leerproces; enkel tijdelijk dus 

 

Flexibiliteit van decentrale producenten (ODE – VWEA: Alice Detollenaere) 

 

- Sluiten zich aan bij visie FEBEG 

- Extra aandachtspunten:  

o Meer dynamisch beheer van congestie 

� Gebruik van telecontrolekasten bij windturbines aan verfijning toe. Er zijn 

veel meer mogelijkheden dan tot nog toe gebruikt (regeling spanning via 

reactief vermogen) 

� Afregelen niet statisch maar continu bijsturen 

o Onderhoudswerken aan net in samenspraak met windturbines inplannen (cf. 

pilootproject real-time aansturing) 

o HEB kunnen ondersteunende diensten bieden (e.g. project Estinnes: reactief 

vermogen leveren ook in geval slechts beperkt actief energie wordt geïnjecteerd) 

� Voorwaarden:  

• Alle variabele kosten (ook misgelopen GSC) moeten vergoed worden 

(geen voorstander van uitgestelde vergoeding GSC)  



• Verhouding activatie- en reservatiekost moet in rekening worden 

genomen 

• Pre-kwalificatie: realistische doorlooptijd en nood aan meer 

transparantie 

 

Visie van aggregatoren op Flexibiliteit (Actility/anode/EnergyPool/Restore: Peter Schell (Restore)) 

- Trend naar meer (elektrische voertuigen, warmtepompen,…) en minder (E-efficiëntie) 

elektriciteitsverbruik 

- Trend naar meer flexibiliteit 

- Variable pricing/ToU: is voor de aggregatoren wel degelijk flexibiliteit (<> visie DNB’s) 

- Demand response: netgebruiker krijgt vaste vergoeding voor ter beschikking stellen van een 

bepaalde capaciteit aan FSP (<> ToU) 

 

- Enerzijds: flexibiliteit kan congestie helpen oplossen 

- Anderzijds: als iedereen gelijktijdig reageert kan er congestie ontstaan 

� Er moet nagedacht worden over 2 oplossingen: markt (M) flex en technische (T) flex (cf. 

PPT DNBs): 

o T flex: aggregatoren begrijpen dat klant variabel aansluitingscontract krijgt 

o M flex: maar binnen de band gedefineerd in zijn aansluitingscontract (T flex band 

uitgezonderd dus) moet klant vrij zijn om flexibiliteit te vermarkten  

- Aggregatoren focussen op processen achter de meter (waar flexibiliteit te vinden in 

industriële processen; hoe deze flexibiliteit inschakelen zonder processen te verstoren) <> 

klassieke marktspelers kijken tot aan de meter 

- Uitdagingen: 

o Transfer of energy: 

� Gaan akkoord dat BRP moet vergoed worden voor ‘diverted energy’ 

� BRPs hebben een conflict of interest 

o Confidentialiteit 

� Leveranciers/BRPs en BSPs zijn potentiële concurrenten: 

• Iedere partij moet de info krijgen waar hij nood aan heeft om zijn rol 

goed te vervullen (e.g. counterbalancing vermijden) 

• Maar e.g. transfer of energy op EAN niveau doorspelen aan getroffen 

BRPs gaat té ver (confidentialiteitsprobleem) 

o Niet-discriminatoir gebruik van T-flex 

� ToU valt volgens DNBs niet onder flex en moet dus niet aan de voorwaarden 

voldoen waar FSPs wel aan moeten voldoen (� “discriminatoir”) 

 

Nieuwe regelgeving voor flexibiliteit en ondersteunende diensten 

- Art. 4.1.18/1 Energiedecreet 

- Herziening TRDE (cf. PPT) 

Discussie en vervolgstappen 



(1) TVC: Consensus van nood aan ‘intermediaire partij’; in Nederland werd hier niet voor gekozen: 

commerciële partijen moeten onder hen maar regelingen treffen, geen flex register, etc. 

- FEBEG (Steven Harlem): 

o Voor T flex: OK 

o Voor M flex:  

- FEBEG wenst nog alle opties open te houden; nog geen uitgemaakte zaak vermits 

een neutrale partij in bepaalde gevallen de introductie van diensten ook kan 

afremmen 

- Voor het uitwisselen van informatie wel akkoord om (op geaggregeerd niveau) 

informatie uit te wisselen 

- FEBEG is voorstander van het bilaterale model maar kijkt met open vizier naar 

andere mogelijkheden (zoals model met neutrale tussenpartij) 

 

- Bram Dewispelaere: Wie is een goede neutrale partij? DNB’s zijn toch niet neutraal als 

congestiebeheer een dienstverlening is? Wat bedoelen we met N-1? 

- Annemie Godts: centrale partij zal kostenverhogend werken (� transaction fee, etc.) 

- Luc Verheggen: 

o Voor bepaalde use cases tussenkomst van neutrale partij (voor uitwisseling van 

informatie) nuttig; voor andere misschien minder 

o Los daarvan is DNB wel geïnteresseerd om alle informatie te krijgen in kader van 

netwerkplanning 

(2) Evenwichtsoefening tussen maximaal vermarkten flexibiliteit en veilig uitbaten net 

- Luc Verheggen: DNB’s zijn zeker voorstander van maximaal vermarkten van flexibiliteit maar 

er is 1 grens: het net moet het aankunnen. Flex free band is geen reservatie: de band kan 

altijd vermarkt worden, tenzij de DNB hem aanspreekt om zijn net stabiel te houden. 

o  DNB’s zien de ‘band’ als een vast (niet tijdelijk) gegeven om toekomstige integratie 

van meer flex/HEB mogelijk te maken; in zones zonder congestie zal de band 

vandaag niet aangesproken moeten worden; dit kan echter (bij toegenomen 

integratie) altijd veranderen.  Er moet een prioriteit vastgelegd worden tussen max 

aan decentrale productie, veiligheid en marktintegratie. Er is nood aan een oplossing 

om de veiligheid van het net te waarborgen. Als de keuze is dat alle klanten alles 

moeten kunnen dan moet de netbeheerder maximaal investeren over een periode 

van 20 jaar. 

o Aggregatoren hebben moeite met de definitie van flexibele toegang. Alle klanten 

hebben DSM. Bij wijkontwikkeling moet er evolutie zijn in het ontwerp van het net.  

o FEBEG (Steven Harlem) vraagt een inschatting van hoe groot deze ‘band’ zal zijn: In 

Duitsland spreekt men van 5% van alle momenten waarop er congestie optreedt. Dit 

moet nog bestudeerd worden door de DNBs. 



- Luc Decoster: 1 van de 3 EU doelstellingen zal uiteindelijk als prioritair moeten aangeduid 

worden.  

De discussiepunten zoals opgelijst in de presentatie van de VREG zijn de basis voor het vervolg. 

Het is de bedoeling om tegen het volgende beleidsplatform van 30 oktober voorstellen uit te 

werken van regelgeving die moet worden bijgesteld. Alle reacties zijn welkom. 

 

 


