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Inleiding



Praktische afspraken

►Fysiek stakeholderoverleg
• Informeel overleg

• Vragen/opmerkingen
► Direct stellen tijdens de presentatie: interactie is een pluspunt

► Introduceer uzelf

►Verslag stakeholderoverleg op VREG-website
► Indien gevraagd, confidentialiteit

►Feedback na het overleg kan nog door e-mail te sturen naar netbeheer@vreg.be
• Reactie mogelijk tot 18/11
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TRDE Wijziging 2022 
Proces

►Rechtsgrond in artikel 4.2.1 Energiedecreet
§ 1. De VREG stelt, na voorafgaandelijk stakeholdersoverleg, een ontwerp van technisch reglement op voor 
het beheer van het elektriciteitsdistributienet, het aardgasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van 
elektriciteit. Dit ontwerp van reglement wordt vervolgens ter consultatie aan de marktpartijen voorgelegd .

De reglementen bevatten telkens de bepalingen van toepassing op de gesloten distributienetten.  […]

§ 3. De technische reglementen, vermeld in paragraaf 1, worden na een openbare consultatie goedgekeurd 
door de raad van bestuur van de VREG.

De technische reglementen treden pas in werking na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
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Disclaimer bij presentatie

“De ideeën en voorstellen die worden gepresenteerd op de overlegmomenten zijn bedoeld ter 
discussie. 

Deze kunnen nog wijzigen door feedback van belanghebbenden, voortschrijdend inzicht of 
veranderende omstandigheden. 

Ook al zijn de presentaties en documenten publiek beschikbaar, verbindt dit de VREG tot niets en is de 
regelgeving pas definitief na een finale beslissing door de VREG hierover, en is de regelgeving pas van 
kracht na publicatie in het Staatsblad zoals beschreven in het Energiedecreet.”
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Timing
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2023May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2023 Feb Mar

May 2 Oct 28Interne voorbereiding en overleg met Fluvius

Nov 9

Verwerken reacties stakeholders
Nov 25

Nov 14Opmaken voorstel wijzigingen TRDE Dec 9

Dec 19 Feb 20Publieke consultatie

Feb 21

Verwerken reacties publieke 
consultatie

Mar 21

Stakeholderoverleg
Nov 8

Energiebesluit
Jul 10

TRDE Wijziging 2022
Indicatieve timing
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Flexibiliteit



TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

Wettelijk kader:

►Verordening (EU) 2019/943:
• Wanneer omwille van lokale congestie productie-installaties afgeregeld moeten worden:
►heeft marktgebaseerde flexibiliteit prioriteit;

►bepaalt artikel 13 wanneer niet-marktgebaseerde flexibiliteit mag toegepast worden.

►Energiedecreet (zoals gewijzigd bij decreet van 7/6/2021):
• Artikel 4.1.17/5, vertaling van EU Verordening

►Energiebesluit (zoals gewijzigd bij besluit van 10/7/2022):
• Artikel 3.1.34/1 e.v.
►bepaalt de categorieën van installaties waarbij niet-marktgebaseerde flexibiliteit mag toegepast worden;

►bepaalt het vergoedingsmechanisme wanneer niet-marktgebaseerde flexibiliteit wordt toegepast.
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

Wettelijk kader:

►TRDE (25/06/2021): Marktgebaseerde flexibiliteit
• [Product] Artikel 2.3.22 Aankoop van flexibiliteitsdiensten voor lokaal congestiebeheer
► Indiening Fluvius op 20/07/2022

►BESL-2022-150 van de VREG op 16/09/2022 – weigering

• [Proces] Artikel 4.3.63 Marktprocessen voor flexibiliteit op het distributienet
► Indiening Fluvius op 28/07/2022

►BESL-2022-152 van de VREG op 18/10/2022 – goedkeuring

►TRDE (wijziging 2022): Niet-marktgebaseerde flexibiliteit
• Delegatie vanuit Art. 4.1.17/5 Energiedecreet voor invulling van de begrippen:
► ‘Buitengewone omstandigheden’

► ‘Onvoorziene uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden’
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

►Artikel 13 van Verordening (EU) 2019/943:
• Niet-marktgebaseerde redispatching van productie, energieopslag en vraagrespons mag 

uitsluitend worden gebruikt, voor zover dat: 
► a) er geen marktgebaseerd alternatief beschikbaar is; 

► b) alle beschikbare marktgebaseerde middelen zijn gebruikt; 

► c) het aantal beschikbare elektriciteitsproductie-, energieopslag- of vraagresponsinstallaties te klein is om 
daadwerkelijke mededinging te waarborgen in het gebied waar geschikte productie-installaties voor het 
verstrekken van de dienst zich bevinden, of 

► d) de actuele netsituatie leidt op een zodanig regelmatige en voorspelbare wijze tot congestie dat 
marktgebaseerde redispatchingzou resulteren in regelmatige strategische biedingen, die het niveau van 
interne congestie zouden verhogen, en de betrokken lidstaat heeft met het oog op het aanpakken van deze 
congesties een actieplan vastgesteld of zorgt ervoor dat minimaal beschikbare capaciteit voor 
zoneoverschrijdende handel in overeenstemming is met artikel 16, lid 8. 
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

►Artikel 4.1.17/5 van het Energiedecreet:
• Onder buitengewone omstandigheden als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan dat een 

redelijke en kosteneffectieve netinvestering niet mogelijk is in combinatie met een van de 
volgende situaties:
► 1° de aankoop van flexibiliteit is economisch niet efficiënt;

► 2° de aankoop van flexibiliteit leidt tot ernstige marktverstoringen;

► 3° de aankoop van flexibiliteit leidt tot meer lokale congestie binnen het dekkingsgebied van de 
netbeheerder.

►De toepassing van gereserveerde technische flexibiliteit door de distributienetbeheerder 
moet blijken uit de toepassing van de transparante, niet-discriminerende en eenduidige 
methodologie en de regels over buitengewone omstandigheden, vermeld in het eerste lid. 
Die regels worden opgenomen in het technisch reglement distributie elektriciteit.
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

►TRDE Art. 2.3.22/1 Gereserveerde technische flexibiliteit [nieuw artikel – voorstel]:
• Onder buitengewone omstandigheden wordt verstaan:
► het uitvoeren van een redelijke en kostenefficiëntenetinvestering om de lokale congestie te vermijden 

door de elektriciteitsdistributienetbeheerder is niet mogelijk (in het investeringsplan conform Art. 2.1.11 
maakt de elektriciteitsdistributienetbeheerder een afweging tussen de aankoop van flexibiliteitsdiensten en 
een netinvestering);

► in combinatie met één van de volgende situaties:
• er is geen marktgebaseerd alternatief beschikbaar;

• alle beschikbare marktgebaseerde middelen zijn gebruikt;

• de aankoop van flexibiliteit om lokale congestie te beheren veroorzaakt elders lokale congestie op het net;

• de verhouding tussen de marginale kost voor marktgebaseerde flexibiliteit van een deelnemende asset en de 
verwachte maximale marginale kost voor gereserveerde technische flexibiliteit, beide bepaald volgens het 
afwegingskader in het investeringsplan, is groter dan 1,2 voor de beschouwde periode;

• op jaarbasis bedraagt de totale verwachte vergoeding voor flexibiliteit meer dan de boekhoudkundige kost van een 
investering zoals bepaald volgens de afweging in het investeringsplan.
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

►Buitengewone omstandigheden 
• Zijn vooraf bekend (volgens de afweging in het investeringsplan):
► Structurele congestie 

→Marktgebaseerde flexibiliteit mogelijk maken

► Beschikbaarheid en kostprijs van marktgebaseerde flexibiliteit gekend na marktvraag 

→ (O.a.) inschatten of de marginale kost voor marktgebaseerde flexibiliteit groter is dan 1,2 x de 
verwachte maximale marginale kost voor gereserveerde technische flexibiliteit
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Gekend na marktvraag voor iedere beschikbare asset

Verwacht: vergoeding gereserveerde techn. flex. o.b.v. op voorhand ongekende marktprijzen
Maximaal: niet alle assets kunnen deelnemen aan gereserveerde techn. flex.;

neem duurst mogelijke asset als referentie

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡𝑔𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡

𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡
>
?

1,2

Interpretatie:
Marktgebaseerde flexibiliteit mag niet
onnoemelijk veel duurder zijn dan
gereserveerde technische flexibiliteit
(∼ kostendekkend)

,



TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

►Gereserveerde technische flexibiliteit [Energiebesluit Art. 3.1.34/1]
• Producenten > 1 MW

• Opslag > 1MW

• Uitvallende omvormers

►Niet-gereserveerde technische flexibiliteit [Energiebesluit Art. 3.1.34/1]
• Producenten met telecontrole

• Opslag met telecontrole
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

►TRDE Art. 2.3.22/2 Niet-gereserveerde technische flexibiliteit [nieuw artikel - voorstel]:
• Onder onvoorziene uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden wordt verstaan:
► de elektriciteitsdistributienetbeheerder wordt lokaal geconfronteerd met een noodsituatie die het gevolg is 

van de volgende oorzaken:
• natuurrampen;

• een nucleaire of chemische explosie en de gevolgen ervan;

• brand, explosie, sabotage, terroristische daden, daden van vandalisme, schade veroorzaakt door criminele daden, en 
bedreigingen van dezelfde aard;

• bevel van de overheid.
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit (Energiedecreet 07/06/2021)
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

Netcode

►Afdeling 9 Flexibiliteit en ondersteunende diensten
• TRDE Art. 2.3.20/1 - Algemene bepalingen [nieuw artikel]:
► §1 Marktgebaseerde flexibiliteit heeft prioriteit, conform Energiedecreet;

► §2 onder buitengewone omstandigheden kan gereserveerde technische flexibiliteit toegepast worden;

► §3 onder onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden kan niet-gereserveerde technische flexibiliteit 
toegepast worden;

► §4 DNB maakt jaarlijks een rapport over de toepassing van technische flexibiliteit, conform Energiedecreet.
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Overige wijzigingen



TRDE Wijziging 2022 
voorstel overleg met stakeholders

►Algemene Bepalingen
• Art 1.2.4: procedure contracten, reglementen en voorschriften van netbeheerder
►Voorstel om contracten minstens 75 dagen voor de voorziene datum inwerkingtreding ter goedkeuring aan 

VREG voor te leggen (i.p.v. ‘voldoende ruim voorafgaand’ nu);

►Voor documenten onderworpen aan commentaar VREG, voorstel voor 30 i.p.v. 60 dagen voor commentaar;

►VREG neemt binnen een redelijke termijn een beslissing tot goedkeuring i.p.v. uiterlijk 60 dagen na 
ontvangst. 
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TRDE Wijziging 2022 
voorstel overleg met stakeholders

►Nieuwe definitie
• Binneninstallatie

• We stellen een noodzaak vast om het begrip binneninstallatie te definiëren. 

• We werken een voorstel uit om de ‘binneninstallatie’ geografisch te beperken

• Waar eindigt de ‘binneninstallatie’ van bedrijf A? 
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Openbare weg

A

A AB



TRDE Wijziging 2022 
voorstel overleg met stakeholders

Netcode

►Hoofdstuk II. Aansluiting op het elektriciteitsdistributienet
• Oriënterende studie – voorontwerp van aansluiting
►Oriënterende studie wordt geschrapt

►Netgebruiker kan geen enkel recht ontlenen aan een oriënterende studie

►Een oriënterende studie wordt (bijna) nooit aangevraagd door netgebruikers

►Op laagspanning is de kostprijs van een oriënterende en detailstudie gelijk (detailstudie geeft wel rechten 
aan de netgebruiker)

►Op middenspanning prijsverschil afhankelijk van het gevraagde vermogen 

►Na een oriënterende studie moet steeds een detailstudie worden aangevraagd om een aansluiting te 
bekomen
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TRDE Wijziging 2022 
voorstel overleg met stakeholders

►Voorstel: Meetregime 1 verdwijnten Meetregime 3 wordt het standaardmeetregime voor digitale 
meters vanaf 1 januari 2025.

• Kwartierwaarden digitale meters gebruiken in de allocatieberekening

• Wijziging Art. 4.2.13 §1/1: Van de standaardallocatiepuntconfiguratie voor op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeetinrichting wordt het 
meetregime aangepast van “maandelijks” naar “per elementaire periode” vanaf 1/1/2025

• Voordeel = betere allocatie

► Efficiëntere, correcte verdeling en toewijzing van volumes aan de leveranciers en evenwichtsverantwoordelijken

► Snellere en correctere inschatting van de netverliezen

► Verkleinen van de onzekerheid over impact van het latere reconciliatieproces
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TRDE Wijziging 2022 
voorstel overleg met stakeholders

►Voorstel: Meetregime 1 verdwijnt en Meetregime 3 wordt het standaardmeetregime voor digitale 
meters vanaf1 januari 2025.

►Nieuwe discussiepunten – graag feedback:

• Impact op allocatie in overgangsfase tot 100% uitrol DM
► bv. steeds kleiner wordende groep waarop residu wordt toegepast

• Meetgegevens naar leveranciers/BRPs:

► Via Settle-berichten:
• Geaggregeerde allocatievolumes per kwartier (ME-INT-9)

• Individuele volumes per SDP, per dag, en per ToU (ME-INT-10)

► Via Measure-berichten:

• Kwartierwaarden per SDP (ME-INT-14)
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Volstaat dit voor leveranciers/BRPs

of is dit noodzakelijk?
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Vervolg



TRDE Wijziging 2022 
Vervolg

►Algemene webpagina met info:
• https://www.vreg.be/nl/overleg-herziening-technische-reglementen-distributie

• Publicatie Q&A met gestelde vragen/reacties

• Feedback na het overleg kan door e-mail te sturen naar netbeheer@vreg.be
► Reactie mogelijk tot 18/11

►Ontwerp van gewijzigd TRDE ter publieke consultatie eind 2022
• Bekendmaking via onze nieuwsbrief

►Algemene vragen over het proces, timing of alle andere vragen ook welkom uiteraard!
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Bijlage
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

Beperking van de toegang tot het net ten gevolge van lokale congestie of redispatching
► Art. 2.3.8  
• §1. In geval van lokale congestie of redispatching op het midden- of hoogspanningsnet brengt de 

elektriciteitsdistributienetbeheerder de elektriciteitsdistributienetgebruiker, alsook de toegangs-houder, vooraf op de hoogte 
van de start, de vermoedelijke duur en de motivatie van de congestiebeperking. De elektriciteitsdistributienetbeheerder doet 
de aankondiging op de voorgaande kalenderdag, in de mate waarin dat de congestie de voorgaande kalenderdag reeds bekend 
is. Indien dit niet het geval is, doet de DNB de aankondiging ten laatste twee uur na het tijdstip waarop de congestie bekend is. 

• §2. In geval van lokale congestie of redispatching op het midden- of hoogspanningsnet brengt de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder de evenwichtsverantwoordelijke op de hoogte van de start en de vermoedelijke duur van 
de congestiebeperking. De elektriciteitsdistributienetbeheerder zal dit zo snel als mogelijk en maximum binnen het kwartier n a 
de start van de congestiebeperking doen. 

• §3. Bovenstaande regels zijn ook geldig in het geval van congestie veroorzaakt op andere netten dan die van de 
distributienetbeheerder, die een beperking van de toegang tot het distributienet veroorzaken. De beheerder van het 
bovenliggende net, zowel de transmissienetbeheerder als de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, heeft 
de verplichting om hierover zo snel mogelijk  met de distributienetbeheerder af te stemmen zodat deze de verplichtingen uit 
§1 en §2 kan respecteren. Ze maken hierover afspraken in de samenwerkingsovereenkomst zoals vermeld in Art. 6.1.6.

• §4. Wanneer de toegang tot het elektriciteitsdistributienet beperkt wordt door lokale congestie of redispatching onder 
buitengewone omstandigheden, zoals gedefinieerd in Art. 2.3.22/1, dient de elektriciteitsdistributienetbeheerder toepassing t e 
maken van Art. 2.3.22 en Art. 2.3.22/1.

• §5. Wanneer de toegang tot het elektriciteitsdistributienet beperkt wordt door lokale congestie of redispatching onder 
onvoorziene uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden , zoals gedefinieerd in Art. 2.3.22/2, dient de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder toepassing te maken van Art. 2.3.22/2.
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

Flexibiliteit en ondersteunende diensten
►Art. 2.3.20/1 Algemene bepalingen
• §1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder dient in toepassing van Art. 4.1.17/4 van het Energiedecreet, prioritair 

marktgebaseerde flexibiliteit toe te passen, volgens de specificaties bepaald in Art. 2.3.22. 

• §2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan, in toepassing van Art. 4.1.17/5 van het Energiedecreet en in afwijking 
van Art. 4.1.17/4 van het Energiedecreet, onder buitengewone omstandigheden gereserveerde technische flexibiliteit 
toepassen, volgens de specificaties bepaald in Art. 2.3.22/1.

• §3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan, in toepassing van Art. 4.1.17/5 van het Energiedecreet en in afwijking 
van Art. 4.1.17/4 van het Energiedecreet, onder onvoorziene uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden niet-
gereserveerde technische flexibiliteit toepassen volgens de specificaties bepaald in Art. 2.3.22/2.

• §4. De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt jaarlijks een rapport op, conform Art. 4.1.17/5 §4 van het 
Energiedecreet, over de situaties waarbij gereserveerde en niet-gereserveerde technische flexibiliteit werd toegepast 
en geactiveerd. Dit rapport wordt jaarlijks voor 1 april aan de VREG voorgelegd.
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TRDE Wijziging 2022 
Flexibiliteit

Flexibiliteit en ondersteunende diensten
► Art. 2.3.21 Alle vormen van Marktgebaseerde flexibiliteit op het elektriciteitsdistributienet

• §1. De dienstverlener van flexibiliteit, actief op een toegangspunt, sluit een overeenkomst met de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

De overeenkomst, vermeld in het eerste lid, bepaalt onder meer:
• de eventuele procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder toepast op de kwalificatie van het toegangspunt of allocatiepunt voor flexibiliteit;

• de eventuele informatie die de dienstverlener van flexibiliteit ter beschikking moet stellen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder voor de netanalyse en na de levering van de diensten;
• de wi jze waarop de elektriciteitsdistributienetbeheerder de meetgegevens en/of andere data zal overmaken, indien van toepassing;

• de respectievelijke aansprakelijkheden;
• de dienstencatalogus, die weergeeft ten aanzien van welke elektriciteitsdistributienetgebruikers, en op welke vormen van flexibiliteit, de hierna volgende bepalingen uit §2 tot en met §5 van toepassing zijn.

Indien een aantal van bovenstaande aspecten niet van toepassing zijn op de flexibiliteitsdienst, zoals bijvoorbeeld bij frequentiebegrenzingsreserve, zorgt de 
distributienetbeheerder ervoor dat er geen administratieve barrières zijn voor de dienstverlener van flexibiliteit. 

• §2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan de levering van flexibil iteit ti jdelijk beperken als de levering de operationele veiligheid van zijn elektriciteitsdistributienet in het gedrang 
brengt. De netbeheerder legt de technische criteria vast waaraan voldaan moet zijn opdat sprake kan zijn van het in het gedra ng komen van de operationele veiligheid van het 
elektriciteitsdistributienet. Deze criteria moeten openbaar zijn.[…]

• §3. De beperking van de levering van flexibiliteit, vermeld in voorgaande paragraaf, geldt enkel onder volgende voorwaarden:
• de beperking geldt voor afgebakende ti jdsvensters, die regelmatig geëvalueerd worden;
• de beperking wordt toegepast op grond van een niet-discriminatoire en transparante procedure;

• de elektriciteitsdistributienetbeheerder moet de motivering van de beperking meedelen aan de dienstverlener van flexibiliteit en de netgebruiker.

Indien de elektriciteitsdistributienetbeheerder een beperking wil opleggen aan de activatie van flexibiliteit via een voorafgaande kwalificatieprocedure, dan deelt hij deze samen met de 
motivering mee aan de dienstverlener van flexibiliteit maximum 30 dagen na de aanvraag tot kwalificatie van het toegangspunt of allocatiepunt door de dienstverlener van flexibiliteit. De 
elektriciteits-distributienetbeheerder heeft het recht de kwalificatie te herzien mits het respecteren van de termijnen opgenomen in het technisch voorschrift C8/01, dat wordt goedgekeurd 
door de VREG. […]

• §4. […]

• §5. Op verzoek van de dienstverlener van flexibil iteit, actief op een toegangspunt, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheer der hem de nodige meetgegevens, conform de bepalingen 
die van toepassing zijn op het ter beschikking stellen van gegevens aan de dienstverlener van flexibiliteit.

• §6. […]

• §7. De modelovereenkomsten uit §1, de criteria uit §2 en alle andere relevante documenten van de distributienetbeheerder die betrekking hebben op flexibiliteit moeten ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan de VREG. De goedkeuringsprocedure vermeld in Art. 1.2.4 §5 geldt onverkort. De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt deze documenten nadien publiek 
beschikbaar. […]
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Flexibiliteit en ondersteunende diensten
► Art. 2.3.22 Aankoop van flexibiliteitsdiensten voor lokaal congestiebeheer of redispatching
• §1. Een elektriciteitsdistributienetgebruiker, voorzien van een meetinrichting op het toegangspunt die het gebruiksprofiel registreert, kan flexibiliteitsdiensten voor het 

beheer van lokale congestie of voor redispatching aanbieden aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, al dan niet via een dienstverlener van flexibiliteit.
• §2. De elektriciteitsdistributienetbeheerders stellen de specificaties op voor de marktgebaseerde aankoop van flexibiliteitsdiensten, voor het beheer van lokale congestie 

binnen zijn dekkingsgebied of voor redispatching. Deze specificaties waarborgen minimum de vereisten uit artikel 4.1.17/4 van het Energiedecreet en bevatten minstens 
voor elke flexibiliteitsdienst, al dan niet via een gestandaardiseerd marktproduct:
• de technische specificaties;
• het proces van aankoop (selectiecriteria, vorm zoals tendering of veil ing,…);

• het vergoedingsmechanisme per product;
• penalisatie- en controlemechanismen, indien van toepassing;

• de informatieverplichtingen;
• het settlement en metering proces van de dienst, indien dit zou afwijken van de standaard-processen voor metering en settlement;

• methodologie voor de neutralisatie of compensatie van impact op de evenwichtsverantwoordelijke en de leverancier, indien van toepassing;
• de activatievolgorde, indien van toepassing;

• regels over combinatie van de flexibiliteitsdienst voor lokaal congestiebeheer of redispatching met andere flexibiliteitsdiensten of ondersteunende diensten. 

• §3. De elektriciteitsdistributienetbeheerders houden eerst, volgens Art. 4.1.17/4 van het Energiedecreet, een transparant, en participatief en gedocumenteerd overleg 
over de specificaties met de transmissienetbeheerder en alle relevante marktdeelnemers. Die specificaties moeten daarna worden geconsulteerd en goedgekeurd door de 
VREG, volgens de procedure bepaald in Art. 1.2.4 en moeten nadien publiek raadpleegbaar zijn. De goedgekeurde specificaties kunnen op elk moment gewijzigd worden, 
mits het doorlopen van de consultatie-en goedkeuringsprocedure uit Art. 1.2.4 Artikel 1.2.4, §3 en §5 is van toepassing op de procedure die de 
elektriciteitsdistributienetbeheerders dienen te volgen. De beslissingstermijn waarbinnen de VREG de regels dient goed te keuren kan, mits uitdrukkelijke motivering, 
eenmalig verlengd worden met dertig dagen.

• §4. De elektriciteitsdistributienetbeheerder legt de specificaties voor lokaal congestiebeheer en redispatching ter goedkeuring voor aan de VREG, ten laatste 1 jaar na de 
datum van inwerkingtreding van dit reglement. […]

• §5. De specificaties kunnen op elk moment gewijzigd worden, mits het doorlopen van de overleg- en consultatieprocedure uit §3 van dit artikel. Elke wijziging dient 
opnieuw ter goedkeuring aan de VREG worden voorgelegd. […]

• §6. De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt tweejaarlijks, na raadpleging van de markt-deelnemers, een evaluatierapport op over het aankoopproces met 
aanbevelingen tot verbetering en bezorgt dit aan de VREG. Op basis van dit rapport kunnen de specificaties door de elektriciteits-distributienetbeheerder aangepast worden, 
mits het doorlopen  van de overleg- en consultatieprocedure uit §3 van dit artikel. Elke wijziging dient opnieuw ter goedkeuring aan de VREG worden voorgelegd. 
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Flexibiliteit en ondersteunende diensten
►Art. 2.3.22/1 Gereserveerde technische flexibiliteit
• §1. Wanneer er sprake is van buitengewone omstandigheden , kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder de 

categorieën van elektriciteitsdistributienetgebruikers, zoals vermeld in artikel 3.1.34/1 van het Energiebesluit, 
verplichten om deel te nemen aan flexibiliteitsdiensten voor lokale congestie. 

• §2. Onder buitengewone omstandigheden wordt verstaan: 
• het uitvoeren van een redelijke en kostenefficiënte netinvestering om de lokale congestie te vermijden door 

de elektriciteitsdistributienetbeheerder is niet mogelijk; in het investeringsplan conform Art. 2.1.11 maakt de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder een afweging tussen de aankoop van flexibiliteitsdiensten en een netinvestering;

• in combinatie met één van de volgende situaties:

• er geen marktgebaseerd alternatief beschikbaar is;

• alle beschikbare marktgebaseerde middelen zijn gebruikt;

• de aankoop van flexibiliteit om lokale congestie te beheren veroorzaakt elders lokale congestie op het net;

• de verhouding tussen de marginale kost voor marktgebaseerde flexibiliteit van een deelnemende asset en de verwachte 
maximale marginale kost voor gereserveerde technische flexibiliteit, beide bepaald volgens het afwegingskader in het 
investeringsplan, is groter dan 1,2 voor de beschouwde periode;

• op jaarbasis bedraagt de totale verwachte vergoeding voor flexibiliteit meer dan de boekhoudkundige kost van een 
investering zoals bepaald volgens de afweging in het investeringsplan.
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►Art. 2.3.22/2 Niet-gereserveerde technische flexibiliteit
• §1. Wanneer onvoorziene uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden van toepassing zijn, kan de 

elektriciteitsdistributienetbeheerder de categorieën van elektriciteitsdistributienetgebruikers, zoals vermeld in artikel 
3.1.34/2 van het Energiebesluit, verplichten om deel te nemen aan flexibiliteitsdiensten  voor lokale congestie. 

• §2. Onder onvoorziene uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden wordt verstaan:
• de elektriciteitsdistributienetbeheerder wordt lokaal geconfronteerd met een noodsituatie die het gevolg is van één van  de volgende 

oorzaken:

• natuurrampen;

• een nucleaire of chemische explosie en de gevolgen ervan;

• brand, explosie, sabotage, terroristische daden, daden van vandalisme, schade veroorzaakt door criminele daden, en 
bedreigingen van dezelfde aard;

• bevel van de overheid.
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