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VOORAF 

 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

onderzoekt in deze studie de impact van de koudegolf van begin februari 2012 op de 

bevoorradingszekerheid van aardgas en elektriciteit in België.  

 

Deze studie is opgesteld overeenkomstig artikel 15/14, §2, 2°, van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en artikel 

23, § 2, tweede lid, 2° en 19°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt. Voornoemd artikel van de Gaswet en de Elektriciteitswet bepalen dat de CREG 

op eigen initiatief onderzoeken en studies kan uitvoeren in verband met de aardgasmarkt en de 

elektriciteitsmarkt. 

 

Deel 1 van de studie richt zich tot de bevoorradingszekerheid van aardgas en gaat na in welke 

mate de koudegolf van februari 2012 het aardgassysteem geduwd heeft tot haar grenzen. Een 

analyse van de patronen op het aardgassysteem gedurende de recente koudegolf laat toe om met 

grotere zekerheid de robuustheid van het aardgassysteem te testen en wettelijke leveringsnormen 

die uitgedrukt zijn in statistische waarschijnlijkheden te kwantificeren. 

 

Deel 2 van de studie richt zich tot de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en gaat na of België 

tijdens de koudegolf in februari 2012 in staat was om met een aanvaardbaar risico de 

bevoorradingszekerheid van elektriciteit te garanderen in België. 

 

De studie wordt afgerond met een algemeen besluit over de bevoorradingszekerheid van aardgas 

en elektriciteit. 

 

Het Directiecomité van de CREG heeft de onderhavige studie goedgekeurd op zijn vergadering 

van 1 augustus 2012. 
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I. BEVOORRADINGSZEKERHEID AARDGAS 

 

Inleiding 

In de periode donderdag 2/02/2012 - woensdag 8/02/2012 werden de laagste temperaturen 

gemeten sinds de vrijmaking van de markten. In deze zeven dagen durende periode is de 

equivalente (dag)temperatuur (Teq) gedaald tot -6,8°C (graden Celsius) en wordt op zaterdag 

4/02/2012 een uitzonderlijke koude gemeten te Ukkel van -8,5°C Teq. Het Belgisch 

aardgassysteem heeft deze piekperiode zonder problemen doorstaan. Dit niet alleen omdat de 

infrastructuur toereikend was en de liquiditeit voor handen, maar temeer omdat het dagelijks 

operationeel beheer van het netwerk door de netbeheerder en het beheer van de 

bevoorradingsportefeuilles door de marktspelers het systeem in stand hebben gehouden door een 

aangepast en anticipatief optreden. Niettemin stelt een koudegolf (opeenvolging van koude 

dagen) van deze omvang de terechte vraag: hoever was de situatie verwijderd van de grenzen 

van het aardgassysteem en tot welke extreme temperaturen is de normale werking van het 

aardgassysteem bestand? Dit is geen theoretische vraag aangezien er andere aardgassystemen 

zijn in de Europese Unie die in dezelfde periode ernstige problemen hebben gekend. Zo werden 

bijvoorbeeld in het zuiden van Duitsland aardgasklanten onderbroken - waaronder gasgestookte 

centrales - en werden de limieten van het aardgassysteem bereikt1. Duitsland kampt met een 

belangrijk congestieprobleem op de aardgasvervoersassen van noord naar zuid en de problemen 

werden versterkt tijdens de recente koudegolf door de hoge aardgasvraag van gasgestookte 

centrales in het zuiden van Duitsland en dit terwijl de aardgasaanvoer vanuit het oosten (Rusland) 

tot 30% besnoeid werd2.  

 

Een analyse van de afname van aardgas gedurende deze koudegolf laat toe om met grotere 

zekerheid de robuustheid van het aardgassysteem te testen en wettelijke leveringsnormen die 

uitgedrukt zijn in statistische waarschijnlijkheden3 te kwantificeren. Deel 1 van deze studie is 

hieraan gewijd en zal starten met een analyse van temperatuurgegevens sinds 1954 om het 

extreem karakter van de recente koudegolf te beoordelen en een invulling te geven aan de 

                                                 
1
 Het gaat weliswaar over vervoerscontracten die een onderbrekingsclausule kennen. Niettemin werd alles 

in gereedheid gebracht om ook vaste vervoerscontracten te onderbreken in het zuiden van Duitsland waar 
OGE (Open Grid Europe) een belangrijke beheerder is van het aardgasvervoersnet. 
2
 Deze problematiek werd toegelicht door Eurogas tijdens de “Gas Coordination Group” van de Europese 

Commissie op 31 mei 2012 te Brussel. 
 (http://ec.europa.eu/energy/security/gas/gas_coordination_group_en.htm). 
3
 Zie de zogenaamde “1 in 20 jaar” normen opgenomen in artikel 8 van Verordening (EU) Nr. 994/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de 
gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad (gepubliceerd in het 
publicatieblad van de Europese Unie van 12/11/2010). 

http://ec.europa.eu/energy/security/gas/gas_coordination_group_en.htm
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statistische waarschijnlijkheden die opgenomen zijn in Verordening (EU) Nr. 994/2010. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen het aardgasvervoersnet voor H-gas en voor L-gas en dit zowel 

in de optiek van de voorzieningszekerheid van de Belgische eindverbruikers als de internationale 

rol van het Belgische aardgassysteem voor de voorzieningszekerheid in Noordwest-Europa. 

 

Naast de aardgasafname en de robuustheid van beide aardgasvervoersnetwerken (H-gas en L-

gas) gaat de aandacht uit naar de rol van de ondergrondse opslag te Loenhout en de LNG-

terminal te Zeebrugge om de piekafname op te vangen. Daarnaast wordt de beschikbaarheid van 

flexibiliteitsmiddelen voor netbalancering geëvalueerd. Verder worden de bevoorradingsroutes en 

-stromen gecontroleerd die hebben ingestaan voor de bevoorradingszekerheid. Er wordt tevens 

gekeken naar de graad van liquiditeit, marktkoppeling en aardgasprijsvorming. Dit met het oog op 

de evaluatie van de huidige praktijken en de beoordeling van de werking van de vrije markt bij een 

uitzonderlijke koudegolf.  

 

De studie is mede bedoeld als bijdrage voor de realisatie van het noodplan en het preventief 

actieplan die de bevoegde instantie voor bevoorradingszekerheid (FOD Economie – AD Energie) 

moet opstellen tegen het einde van 2012 (artikel 4, 5° van Verordening (EU) Nr. 994/2010). 
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Samenvattende bevindingen 

 

1. Bevoorradingszekerheid wordt in belangrijke mate bepaald door de temperatuurparameter. 

De temperatuurparameter is bijgevolg bepalend voor de benuttingsgraad van de 

aardgasinfrastructuur en de reserves die de aardgasleveranciers in rekening brengen in hun 

portefeuillebeheer.  

Verordening (EU) Nr. 994/2010 heeft een lacune in de Belgische wet- en regelgeving 

ingevuld door een temperatuurnorm op te nemen waaraan de aardgasvoorziening voor 

beschemde afnemers moet voldoen. België heeft gekozen om de afnemers op de 

distributienetten te beschermen. Dit betekent dat 45% van de aardgasvraag beschermd is: 

31,5% van de H-gasvraag en 84,0% van de L-gasvraag. Deze bescherming biedt een 

voorzieningszekerheid die reikt tot vriestemperaturen die eens in de 20 jaar voorkomen. 

2. Een koude vorstdag van -8,5°C Teq zoals gemeten op zaterdag 4/02/2012 komt statistisch 

eenmaal in de 5 jaar voor. Deze statistische waarschijnlijkheid neemt niet weg dat 4/02/2012 

de koudste dag is sinds de metingen vanaf de vrijmaking van de markten.  

Statistisch kan verwacht worden dat eens in de 20 jaar een equivalente (dag)temperatuur 

(Teq) wordt gemeten van -12°C of minder.  

De CREG stelt voor (voor overleg) om in antwoord op Verordening (EU) Nr. 994/2010 het 

huidig gebruik4 van -11°C Teq als dagreferentiewaarde te verstrengen tot -12°C Teq voor 

zowel de voorzieningswaarborg van vervoerscapaciteit als de voorzieningswaarborg van 

aardgas voor de beschermde afnemers (distributienetten).  

In Nederland is bij wet vastgelegd dat de netbeheerder over de nodige voorzieningen moet 

beschikken om piekleveringen bij een etmaaltemperatuur van -17°C te waarborgen. Hoewel 

de etmaaltemperatuur als maatstaf verschillend is van de gemiddelde (dag)equivalente 

temperatuur, biedt het Nederlandse wettelijke temperatuurcriterium een hoge 

leveringswaarborg. Voorts legt de Nederlandse gaswet een expliciete norm op aan de 

beheerder van het aardgasvervoersnet hetgeen niet rechtstreeks voortspruit uit de vereisten 

van Verordening (EU) Nr. 994/2010.  

                                                 
4
 Het betreft een praktijk vanuit het verleden waarvoor sinds de vrijmaking van de markten geen Belgische 

wetgeving voor bestaat, noch voor een ander temperatuursgebonden voorzieningscriterium.  
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De CREG stelt voor om de vereiste robuustheid van het Belgisch aardgasvervoersnetwerk 

waaraan de netbeheerder moet voldoen mede te laten bepalen door een 

temperatuurparameter conform het temperatuurcriterium dat geldt voor de 

leveringszekerheid van aardgas waarvoor de aardgasleveranciers in eerste instantie 

verantwoordelijkheid dragen en niet de netbeheerder.  

3. Een koudegolf van zeven dagen met een gemiddelde equivalente temperatuur van -6,8°C 

Teq of minder zoals gemeten tussen 2/02/2012 en 8/02/2012 komt statistisch eenmaal in de 

5 jaar voor. Deze statistische waarschijnlijkheid neemt niet weg dat de koudegolf van begin 

februari 2012 de koudste is sinds de vrijmaking van de markten. 

De CREG stelt voor als antwoord op Verordening (EU) Nr. 994/2010 om -9°C Teq als 

referentiewaarde te gebruiken als de statistische waarschijnlijkheid voor een zeven dagen 

durende koudeperiode die eens in de 20 jaar voorkomt. 

4. Op dinsdag 7 februari 2012 werd het hoogste piekdagverbruik gemeten op het H-

gassysteem sinds de vrijmaking van de markten. De piekdagafname van H-gas bedraagt 

67,870 miljoen m³(n)/dag. Deze piekafname was voor 50,1% bestemd voor de 

distributienetten; 32,0% voor de gasgestookte elektriciteitscentrales en 16,9% door de 

industrie. 

5. Op dinsdag 7 februari 2012 werd het hoogste piekdagverbruik gemeten op het L-

gassysteem sinds de vrijmaking van de markten. De piekafname van L-gas bedraagt 40,192 

miljoen m³(n). Deze piekafname was voor 93,0% bestemd voor de distributienetten en 7,0% 

voor de industrie. De enige piekafname voor gasgestookte centrales is quasi 

verwaarloosbaar (0,02%) aangezien de enige site van enige omvang de WKK-installatie 

betreft van BP Chembel te Geel. 

6. Door het profiel van de uurafname tijdens de piekverbruiksdag (7/02/2012) te confronteren 

met de gemiddelde uurafname kan een indicatie worden gegeven van de 

balanceringsbehoefte van het systeem om het netwerk in evenwicht te houden. 

Voor het H-gassysteem komt de gemiddelde uurafname overeen met 2,828 miljoen m³(n)/h, 

de piekuurafname bereikt 3,262 miljoen m³(n)/h om 8 uur en de daluurafname bedraagt 

2,242 miljoen m³(n)/h om 3 uur ’s morgens (8/02/12). De maximum gecumuleerde onbalans 

bedraagt 3,594 miljoen m³(n). 
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Voor het L-gassysteem komt de gemiddelde uurafname overeen met 1,675 miljoen m³(n)/h, 

de piekuurafname bereikt 2,049 miljoen m³(n)/h om 7 uur en de daluurafname bedraagt 

1,218 miljoen m³(n)/h om 24 uur. De maximum gecumuleerde onbalans bedraagt 2,761 

miljoen m³(n). 

7. De ogenblikkelijke behoeften aan ruimteverwarming - en de hiervan afgeleide aardgasvraag 

- worden bijna perfect verklaard door de equivalente temperatuur. Bij vorst betekent de 

daling van de Teq met 1°C een geschatte toename van de ogenblikkelijke afname van H-

gas op de distributienetten met 1,081 miljoen m³(n)/dag (ofwel +12,6 GWh/d). Voor L-gas 

bedraagt het temperatuurseffect een toename van de afname met 1,205 miljoen m³(n)/dag 

(ofwel +11,8 GWh/d). 

8. De piekdagafname van H-gas door de distributienetten op 7 februari 2012 komt overeen met 

34,015 miljoen m³(n)/d. De verwachte vraag bij -11°C Teq bedraagt 37,500 miljoen m³(n)/d 

en bij -12°C Teq 38,500 miljoen m³(n)/d.  

De piekdagafname van L-gas door de distributienetten op 7 februari 2012 komt overeen met 

37,380 miljoen m³(n)/d. De verwachte vraag bij -11°C Teq bedraagt 42,000 miljoen m³(n)/d 

en bij -12°C Teq 43,200 miljoen m³(n)/d. 

9. Er was voldoende vervoerscapaciteit gereserveerd door de netgebruikers om aan de 

piekdagvraag naar H-gas op de nationale markt te voldoen (benuttingsgraad van 74,1%). 

Zelfs bij -12°C Teq, een piekverbruik van de industrie en een 100% belasting van de 

gasgestookte centrales zouden de netgebruikers over voldoende gereserveerde 

vervoerscapaciteit beschikken (benuttingsgraad van 81,0%). Dit wijst er op dat de 

netgebruikers voldoende vervoerscapaciteit reserveren bij de netbeheerder die over 

voldoende vervoerscapaciteit beschikt. 

Er was voldoende vervoerscapaciteit gereserveerd door de netgebruikers om de 

piekdagvraag naar L-gas op de nationale markt te voldoen (benuttingsgraad van 79,6%). 

Zelfs bij -12°C Teq en een piekverbruik van de industrie zouden de netgebruikers over 

voldoende gereserveerde vervoerscapaciteit beschikken (benuttingsgraad van 91,2%). Dit 

wijst er op dat de netgebruikers voldoende vervoerscapaciteit reserveren bij de 

netbeheerder die over voldoende vervoerscapaciteit beschikt. 

10. Ondanks de aanzienlijke behoeften aan modulering op het H-gassysteem wordt vastgesteld 

dat de netgebruikers slechts beperkt in onbalans gaan en nauw aansluitend op het 

afnameprofiel nomineren (aardgas injecteren in het netwerk). De flexibiliteitsmiddelen 
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aangekocht bij de netbeheerder blijken slechts gedeeltelijk benut te zijn en er wordt vooral 

flexibiliteit aangevoerd vanuit het buitenland. Tevens is de benutting van de LNG-terminal en 

de opslag te Loenhout nauwelijks tot niet benut voor moduleringsbehoeften van de 

netgebruikers. Er wordt wel vastgesteld dat het gecumuleerd onevenwicht negatief blijft en 

dat er geen 100% balancering is op de dag, maar dit gebeurt ruim binnen de operationele 

grenzen van het netwerk. 

De netbalancering voor L-gas binnen de dag verloopt moeilijker dan voor H-gas maar blijft 

binnen de operationele grenzen liggen. Op het einde van de dag wordt evenwel een 

onbalans bereikt die de referentiewaarden overschrijdt maar van dien aard blijft dat er zich 

geen problemen stellen wat betreft de handhaving van de integriteit van het 

vervoerssysteem. 

11. Het is een belangrijke vaststelling dat de moduleerbaarheid van zowel de ondergrondse 

opslag te Loenhout als de LNG-terminal slechts in beperkte mate gebruikt worden voor de 

netbalancering van het H-gassysteem op de piekverbruiksdag. Analoog wordt vastgesteld 

dat de H/L conversie-installaties te Loenhout en te Lillo slechts gedeeltelijk worden 

aangewend voor de netbalancering van het L-gassysteem. Er wordt daarentegen 

vastgesteld dat de markt sterk moduleert via de invoer- en de uitvoerstromen. Netgebruikers 

nomineren nauwlettend de invoer aan de grens en er wordt vastgesteld dat de uitstroom uit 

het netwerk zodanig wordt genomineerd opdat flexibiliteit ter beschikking komt in België. Dit 

is een belangrijke vaststelling vanuit internationaal portefeuillebeheer van de netgebruikers 

en illustreert het belang dat België heeft in het aantrekken van internationale 

aardgasstromen. Internationale aardgasstromen kunnen in zekere mate de beperkte 

opslagmogelijkheden op Belgische bodem compenseren.  

12. De aardgasaanvoer voor de Belgische markt verloopt zonder problemen. Het 

aanvoerknooppunt Zeebrugge (Zeepipe, Interconnector, Zelzate en LNG-terminal) stonden 

voor 60,4% in voor de piekleveringen op 7 februari 2012. 

De Belgische L-gasmarkt wordt fysisch bevoorraad vanuit Poppel en via de twee conversie-

installaties die H-gas omzetten in L-gas. 

Het is opvallend vast te stellen dat zowel de ondergrondse opslag te Loenhout als de LNG-

terminal een relatief constant uitzendprofiel kennen op de piekverbruiksdag van 7/02/2012 

en niet in sterke mate werden ingezet voor de modulering van het H-gassysteem. Verder 

werd de uitzendcapaciteit te Loenhout tot 85% benut en op de LNG-terminal reikte de 
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benutting tot 57% van de uitzendcapaciteit waardoor er nog belangrijke vrije capaciteit was, 

zelfs op de piekverbruiksdag.  

13. Op de piekvebruiksdag dinsdag 7 februari 2012 werd 120,512 miljoen m³(n) H-gas 

geïnjecteerd in het Belgisch aardgassysteem (equivalent aan 44 miljard m³(n) op jaarbasis). 

Hiervan was 62% bestemd voor de Belgische markt en 38% voor de buitenlandse markt. 

De instroom van H-gas was voor 37,3% afkomstig uit Noorwegen; 20,8% uit Nederland; 

19,4% LNG (Qatar); 13,9% uit Groot-Brittannië en 8,5% uit Duitsland. 

De uitstroom van H-gas naar het buitenland was voor 69,9% bestemd voor Frankrijk, 12,2% 

voor Nederland, 11,1% voor Duitsland en 6,8% voor het Groothertogdom Luxemburg. 

14. Op de piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012 werd 49,406 miljoen m³(n) L-gas 

geïnjecteerd in het Belgisch aardgassysteem vanuit Nederland te Poppel (equivalent aan 18 

miljard m³(n) op jaarbasis). Hiervan was 68% bestemd voor de Belgische markt en 32% 

voor de Franse markt. 

15. De beschikbaarheid en de graad van benutting van de entrypunten voor de injectie van H-

gas in het Belgisch aardgassysteem op de piekverbruiksdag 7/02/2012 stelden geen 

problemen: de gemiddelde nominatiegraad lag op 44,5% (nominatie/gereserveerde 

capaciteit) en de benuttingsgraad (nominatie/aangeboden capaciteit) lag op 33,7%. 

Voor L-gas stelden er zich ook geen problemen. De nominatiegraad te Poppel bedraagt 

68,4% en de benuttingsgraad komt overeen met 56,9%. 

16. De beschikbaarheid en de graad van benutting van de exitpunten voor de uitstroom van H-

gas uit het Belgisch aardgassysteem op de piekverbruiksdag 7/02/2012 stelden geen 

problemen: de gemiddelde nominatiegraad lag op 25,1% (nominatie/gereserveerde 

capaciteit) en de benuttingsgraad (nominatie/aangeboden capaciteit) lag op 19,5%. 

Voor L-gas stelden er zich ook geen problemen. De nominatiegraad te Blaregnies L 

bedraagt 49,7% en de benuttingsgraad komt overeen met 45,3%. 

17. Tijdens de koudegolf stegen de aardgasprijzen voor de kortetermijnhandel te Zeebrugge tot 

35 EUR/MWh terwijl onder normale omstandigheden de prijs rond 25 EUR/MWh zou 

hebben gelegen. Er wordt vastgesteld dat Zeebrugge de laagste aardgasprijzen kent op de 

Belgische piekverbruiksdag 7/02/2012 in vergelijking met de buurlanden. Op de Franse 

PEGNord stijgen de aardgasprijzen zelfs tot 45 EUR/MWh. Dat de “koudepremie” in de 
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aardgasprijs beperkt bleef te Zeebrugge heeft alles te maken met de snelle aanvoer van 

liquiditeit hetgeen wijst op een correcte werking van de markt. Het fysisch verhandeld 

volume aardgas op de piekdag te Zeebrugge lag dan ook 31% hoger tijdens de koudegolf 

dan het gemiddelde voor de andere dagen van februari 2012.  
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Extreme waarden sinds de vrijmaking van de markten 

koudste dag  zaterdag 4/02/2012 Teq=-8,5°C 

koudste zeven dagen 

durende periode 

donderdag 2/02/2012 tot 

woensdag 8/02/2012 

gemiddeld Teq=-6,8°C 

piekdagafname dinsdag 7/02/2012 

 

 

-6,8°C Teq 

(7
de

 dag van een periode met 

gemiddeld -6,6°C Teq) 

 H-gas L-gas 

piekdagafname  67,870 M.m³(n)/d 40,192 M.m³(n)/d 

gemiddelde uurafname 

GOS 

TI 

TE 

2,828 M.m³(n)/h 

1,417 M.m³(n)/h 

0,468 M.m³(n)/h 

0,943 M.m³(n)/h 

1,675 M.m³(n)/h 

1,557 M.m³(n)/h 

0,117 M.m³(n)/h 

- 

piekuurafname 

GOS 

TI 

TE 

3,262 M.m³(n)/h 

 1,752 M.m³(n)/h 

 0,482 M.m³(n)/h 

 1,087 M.m³(n)/h 

2,049 M.m³(n)/h 

1,927 M.m³(n)/h 

0,122 M.m³(n)/h 

- 

piekdalafname 

GOS 

TI 

TE 

2,242 M.m³(n)/h 

 1.019 M.m³(n)/h 

 0,448 M.m³(n)/h 

 0,674 M.m³(n)/h 

1,218 M.m³(n)/h 

1,105 M.m³(n)/h 

0,112 M.m³(n)/h 

 - 

gecumuleerde 

onbalans*  

GOS 

TI 

TE 

3,594 M.m³(n) 

 

2,382 M.m³(n) 

0,065 M.m³(n) 

1,211 M.m³(n) 

2,761 M.m³(n) 

 

2,731 M.m³(n) 

0,033 M.m³(n) 

- 

gevoeligheid 

-1Teq 

+1,081 M.m³(n)/d  

(+12,6 GWh/d) 

+1,205 M.m³(n)/d 

(+11,8 GWh/d) 

instroom 37,3% Noorwegen 

20,8% Nederland 

19,4% LNG (Qatar) 

13,9% Groot-Brittannië 

8,5% Duitsland 

89,1% Nederland 

10,9% eigen H conversie in L 

uitstroom 69,9% Frankrijk 

12,2% Nederland 

11,1% Duitsland 

6,8% GH Luxemburg 

100% Frankrijk 

bestemming aardgas  62% Belgische markt 

38% buitenlandse markt 

68% Belgische markt 

32% buitenlandse markt 

*indicator voor de behoeften aan flexibiliteit 
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I.1 Toelichting van de methode 

18. De opzet bestaat er in om op basis van meetgegevens van de recente koudegolf de 

robuustheid van het Belgisch aardgassysteem te controleren, eventuele referentiewaarden 

te herzien en mogelijke bijsturingen voor te stellen op het vlak van zowel 

netwerkinvesteringen en -beheer als voor de beschikbaarheid van aardgas5 voor 

piekleveringen. 

Hiervoor wordt gekeken naar de fysische realiteit van de aardgasstromen en het 

netwerkgebruik om de grenzen van het aardgassysteem te beoordelen. De studie richt zich 

daarom in essentie op de fysische voorzieningen van het Belgisch aardgassysteem 

(bijvoorbeeld de investeringscriteria en het daaruit voortvloeiende potentieel van het 

netwerk). Dit betekent dat bijvoorbeeld het commercieel vervoersmodel dat de netbeheerder 

hanteert om het potentieel van haar vervoersnetwerk om te zetten in vervoersdiensten en 

vervolgens deze vervoersdiensten aan te bieden aan de markt buiten het bereik ligt van 

deze studie6. Dit is overigens geen vereiste om de “grenzen van het Belgisch 

aardgassysteem” te controleren wat echter niet wegneemt dat het commercieel 

vervoersmodel een cruciaal medium is om de fysische realiteit in goede banen te leiden. 

Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop de netbeheerder flexibiliteitsmiddelen aanbiedt en 

het model van netbalancering dat wordt toegepast. 

19. Beide gescheiden aardgassystemen en -markten worden behandeld: de markt voor 

hoogcalorisch aardgas (H-gas) en de markt voor laagcalorisch aardgas (L-gas). De 

calorische bovenwaarde voor H-gas kan wettelijk variëren tussen 9,606 en 12,793 

kWh/m³(n). Zoals in eerdere CREG-studies wordt in deze studie een gemiddelde van 11,630 

kWh/m³(n) gebruikt. De calorische bovenwaarde van L-gas kan wettelijk variëren tussen 

9,528 en 10,746 kWh/m³(n). Zoals in eerdere CREG-studies wordt in deze studie gemiddeld 

9,769 kWh/m³(n) gebruikt. 

Bijgevolg vereist het vervoer van L-gas 19% meer vervoerscapaciteit dan H-gas voor 

dezelfde energiehoeveelheid. 

Voor de omzetting van vloeibaar aardgas in gasvorm wordt een gemiddelde conversiefaktor 

gebruikt van 1 m³ LNG = 576 m³(n) pijpleidinggas. 

                                                 
5
 Voor alle duidelijk wordt enkel aardgas behandeld, ook als verkort gesproken wordt over gas.  

6
 Meer informatie over het commercieel vervoersmodel kan worden teruggevonden op www.fluxys.net.  
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20. Naast de opdeling tussen H-gas en L-gas gaat afzonderlijke aandacht uit naar de 

aardgasstromen en het vervoersnetwerkgebruik tijdens de recente koudegolf ten behoeve 

van enerzijds de nationale markt, de Belgische aardgasverbruikers, en anderzijds de 

internationale markt, de aardgasstromen door Belgë heen en het vervoer van grens-tot-

grens voor de bevoorrading van naburige landen. De analyse van de robuustheid van de 

distributienetten als dusdanig valt niet in het bereik van de studie maar uiteraard wel de 

robuustheid van de bevoorrading van de distributienetten.  

21. Voor een goed begrip van de analyse van het aardgassysteem wordt hierna beknopt 

stilgestaan bij de investeringscriteria voor de versterking en uitbreiding van het Belgisch 

aardgasvervoersnetwerk7. Er bestaat geen gedetailleerde wettelijke basis voor de 

dimensionering van het Belgisch aardgasvervoersnetwerk. In het verleden heeft de CREG 

samen met de beheerder van het aardgasvervoersnetwerk Fluxys Belgium NV operationele 

criteria uitgewerkt voor een minimum capaciteitsvoorziening. Deze kwamen er op neer dat 

de invoercapaciteit voor de nationale markt wordt gedimensioneerd volgens een extreme 

debietbehoefte. Deze extreme situatie wordt vastgelegd volgens een gelijktijdig plaatsvinden 

van volgende piekmomenten: 

- de gezinnen kunnen normaal verwarmen tot -11°C Teq; 

- de tertiaire sector kan normaal verwarmen tot -11°C Teq; 

- het geschatte maximale synchrone piekverbruik op dagbasis van de industriële sectoren 

wordt voldaan; 

- de gasgestookte centrales kunnen op vol vermogen draaien8; 

- en de vervoerscontracten van grens-tot-grens kunnen op maximum capaciteit uitgevoerd 

worden. 

22. Het aardgasverbruik voor de gezinnen en de dienstensector wordt vooral gebruikt voor 

ruimteverwarming. Op basis van vooruitzichten wordt het extreem dagverbruik van beide 

sectoren geraamd bij -11°C Teq en wordt een geschat dagprofiel toegepast om de 

vraagfluctuaties binnen de dag in te schatten en bijgevolg de flexibiliteitsbehoeften. Naar 

                                                 
7
 Zie eventueel verder in CREG-studie 874 betreffende de behoefte aan aardgasvoorziening, 

bevoorradingszekerheid en infrastructuurontwikkeling 2009-2020 (www.creg.be). 
8
 Dit criterium is strenger dan de regel die de netbeheerder momenteel gebruikt en die parallel loopt met het 

criterium voor de industrie: er wordt vertrokken van het synchrone piekverbruik op dagbasis. Dit blijkt 
overeen te stemmen met de in de praktijk totaal onderschreven entrycapaciteit voor de gasgestookte 
centrales. 

http://www.creg.be/
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investeringen toe betekent dit dat er entrycapaciteit in het vervoersnet voor beide sectoren 

moet worden voorzien ten belope van het gemiddelde uurverbruik op de piekdag en dat de 

fluctuaties van de afname moeten kunnen worden opgevangen door flexibiliteitsmiddelen 

binnen het vervoersnet die ter beschikking worden gesteld door de netbeheerder aan de 

netgebruikers. 

23. Voor de industrie (inclusief de industrie aangesloten op de distributienetten) wordt op basis 

van vooruitzichten en een analyse van de afnameprofielen een extreme situatie vastgelegd 

die neerkomt op een gelijktijdig plaatsvinden van het piekverbruik van iedere industriële 

sector. Hier spelen uitvlakkingsfaktoren en statistische waarschijnlijkheden een belangrijke 

rol die de profielkeuze verantwoorden. Naar investeringen toe betekent dit dat er 

entrycapaciteit moet worden voorzien ten belope van het gemiddelde uurverbruik op de 

piekdag en dat de fluctuaties van de afname moeten kunnen worden opgevangen door 

flexibiliteitsmiddelen binnen het vervoersnet die ter beschikking worden gesteld door de 

netbeheerder aan de netgebruikers. 

24. Voor de bevoorrading van de gasgestookte centrales wordt niet vertrokken van een 

afnameprofiel op een geraamde piekdag. De profielen van de dagafname van gasgestookte 

centrales blijken tot op heden zo uiteenlopend te zijn waardoor er voor het hele park geen 

gestileerd dagafnameprofiel kan worden afgeleid met enige statistische relevantie. Er zijn 

een scala van factoren (met een niet altijd consequente interdependentie, bijvoorbeeld een 

hoge benutting van gasgestookte centrales vandaag bij lage aardgasprijzen betekent niet 

noodzakelijk dat als volgende week de aardgasprijzen laag zijn er tevens een hoge 

benutting zal zijn), die de inzet van gasgestookte centrales bepalen. Het feit dat 

gasgestookte centrales doorgaans worden ingeschakeld voor de modulatie en de 

vervanging vormen bij het weg-/terugvallen van hernieuwbare energie is hier niet vreemd 

aan. Anderzijds moet de vastheid van aardgasvervoerscontracten voor de bevoorrading van 

gasgestookte centrales gegarandeerd blijven en de continuïteit van elektriciteitsvoorziening 

behouden. Daarom wordt momenteel het investeringsprincipe gehanteerd om 

entrycapaciteit op het aardgasnetwerk te voorzien ten belope van de maximum uurafname 

van de gasgestookte centrale. Voor een STEG van bijvoorbeeld 400 MWe wordt bijgevolg 

om en bij de 70.000 m³(n)/h entrycapaciteit op het aardgasnetwerk in rekening gebracht in 

de investeringsplanning. De huidige keuze om te investeringen in entrycapaciteit ten belope 

van het piekuurverbruik van iedere gasgestookte centrale biedt een hoge garantie van 

beschikbaarheid van vervoerscapaciteit waarbij geen rekening wordt gehouden met 

mogelijke optimalisering van de nodige vervoerscapaciteit via onder meer uitvlakking en 

statistische waarschijnlijkheden. De economische duurzaamheid van dit investeringsprincipe 



17/189 

is echter niet vanzelfsprekend en vraagt wellicht om flankerende maatregelen, zeker bij 

verdere expansie van gasgestookte centrales. Dit principe betekent anderzijds wel dat de 

gasgestookte centrales hun profilering binnen de dag, en dit vanuit investeringsoogpunt (het 

is de “verantwoordelijkheid” van het commercieel vervoersmodel om hier bij te sturen en aan 

te sturen) kunnen en moeten invoeren aan de entrypunten van het vervoersnetwerk en dat 

vanuit het investeringsmodel niet uitdrukkelijk wordt geïnvesteerd in flexibiliteitsmiddelen 

binnen het aardgasnet voor de modulatie van de gasgestookte centrales. Dit hoeft geen 

handicap te zijn mede doordat het nieuw vervoersmodel voor aardgas dat ingang zal vinden 

op 1 oktober 2012 een “Zeebrugge Trading Point” voor H-gas voorziet9. 

25. Vervoerscontracten voor grens-tot-grens zijn tot op heden goed gekend en hiervoor werd in 

de investeringsplanning voorzien dat zij steeds voor 100% genomineerd kunnen worden. Dit 

mede om de bevoorradingszekerheid van de naburige landen niet te schaden. Overigens 

wordt niet anticipatief geïnvesteerd voor doorvoerstromen zoals wel wordt gedaan voor de 

Belgische markt, maar wordt geïnvesteerd volgens op voorhand geboekte vervoersdiensten 

op langere termijn (cf. “open season”- procedures). In het nieuwe vervoersmodel voor 

aardgas dat gekenmerkt wordt door een volledig entry/exit-systeem vervalt deze 

duidelijkheid en kunnen netgebruikers, mits de nodige capaciteitsonderschrijvingen, steeds 

kiezen voor een levering aan Belgische klanten of het aardgas verder vervoeren naar 

andere afzetgebieden.  

26. Uit bovenstaande beknopte toelichting worden drie aandachtspunten onderlijnd: 

- hoewel het temperatuurscriterium centraal staat in de discussie over de normering van de 

bevoorradingszekerheid zijn andere criteria zoals investeringen in 

aardgasvervoerscapaciteit voor de industrie, de gasgestookte centrales en het grens-tot-

grens-vervoer met daaraan gekoppeld uitvlakkingsfaktoren (“netting”), synchronisatie en 

statistische waarschijnlijkheden zeker zo belangrijk voor het investeren in een gewenste 

robuustheid van het aardgassysteem. Deze niet temperatuursgebonden criteria 

verdienen meer aandacht in het kader van bevoorradingszekerheid en de economische 

duurzaamheid van de gewenste robuustheid van het aardgassysteem10; 

                                                 
9
 Zie eventueel CREG-beslissing 1155 over de aanvraag tot de goedkeuring van het Standaard 

Aardgasvervoerscontract, het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma 
van de N.V. Fluxys (www.creg.be). 
10

 Met andere woorden, een aardgassysteem dat gedimensioneerd is voor bijvoorbeeld -9°C Teq maar 
capaciteit voorziet voor de industrie en de centrales tot op de 90

e
 percentielwaarde van de afname kan 

robuuster zijn dan een aardgassysteem dat gedimensioneerd is voor -11°C Teq terwijl voor de industrie en 
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- één van de grote verschillen met het vervoersnetwerk voor elektriciteit is dat het 

vervoersnetwerk voor aardgas kan “bufferen” waardoor injectie en afname niet gelijktijdig 

moeten gebeuren. Er is dan ook sprake van een dagbalancering van het 

aardgasvervoersnetwerk met beperkingen die de netbeheerder oplegt om eventueel 

ongewenst gedrag van netgebruikers in de hand te houden en eventuele bijsturingen 

door te voeren in functie van de netwerkbelasting; 

- zoals eerder vermeld, is het commercieel vervoersmodel bepalend voor het aansturen en 

eventueel bijsturen van het gedrag van de netgebruikers. Er is bijgevolg een belangrijke 

wisselwerking tussen het investeringsmodel en het commercieel vervoersmodel en de 

wijze van netbeheer11 die uiteindelijk bijdragen tot de robuustheid van het 

aardgassysteem. Het nieuw commercieel vervoersmodel dat zal starten op 1 oktober 

201212 zal ongetwijfeld voor een nieuwe dynamiek zorgen die zal moeten worden 

opgevolgd, mede vanuit de optiek van voorliggende studie. 

27. Er wordt vertrokken van meetgegevens met betrekking tot aardgasstromen en netgebruik 

die de netbeheerder Fluxys Belgium NV ter beschikking stelt op haar online dataplatform 

(http://data.fluxys.com/Pages/Home.aspx).  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van eindverbruikers van 

aardgas in België: 

- GOS: de afname op de geaggregeerde ontvangstations van de distributienetten. Het 

betreft de afname voor de huishoudens, de commerciële en dienstensector en de 

industrie op het distributienet. 

- TI: de afname voor de industrie die rechtstreeks verbonden is aan het vervoersnet. 

- TE: de afname voor de elektriciteitscentrales. Eenvoudigheidshalve wordt gesproken 

over centrales hoewel TE tevens warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) bevatten op 

industriële sites die niet enkel belangrijk zijn voor elekriciteitsproductie maar tevens 

warmte (stoom) produceren voor industriële processen.  

                                                                                                                                                                 
de centrales een referentieafname wordt genomen die overeenkomt met de 80e percentielwaarde van de 
afname.  
11

 Zie eventueel CREG-studie 1055 over de berekening van de capaciteit voor toegang tot het 
aardgasvervoersnetwerk (www.creg.be). 
12

 Zie eventueel CREG-beslissing 1155 over de aanvraag tot de goedkeuring van het Standaard 
Aardgasvervoerscontract, het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma 
van de N.V. Fluxys (www.creg.be). 

http://data.fluxys.com/Pages/Home.aspx
http://www.creg.be/
http://www.creg.be/
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De totale Belgische aardgasafname voor eindgebruik is de som van de afname van de 

distributienetten (GOS), de afname voor de industrie (TI) en de afname door de 

elektriciteitscentrales (TE). Het betreffen gemeten aardgasafname die in deze analyse 

worden gelijk gesteld aan het verbruik.  

28. De referentie tijdseenheid om de robuustheid van het aardgassysteem te controleren is de 

dag en meer bepaald de “gasdag” die loopt van 6 uur ’s morgens tot de volgende dag om 6 

uur. Dit sluit aan op de fysische realiteit van het netbeheer: ’s morgen moet het netwerk “op 

druk zijn” om de sterk oplopende aardgasvraag op te vangen en divergenties tussen 

aardgasinjectie en –afname te compenseren om vervolgens vanaf gemiddeld 22u 

opgelopen tekorten op te vullen (injectie>afname) en het netwerk “op te drukken” om tegen 

6u in de morgen weer een dagcyclus te starten. Deze cyclus verklaart het principe van 

dagbalancering. 

De studie zal vertrekken vanuit een breder tijdsperspectief en vervolgens stapsgewijs 

inzoomen om zich te concentreren op de fysische realiteit van het aardgassysteem op de 

piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012.  

29. Voor een goed begrip van de analyse wordt in Figuur 1 een beeld gegeven van het 

aardgasvervoersnet in beheer van Fluxys Belgium NV met een onderscheid tussen het 

vervoersnetwerk voor H-gas en het vervoersnetwerk voor L-gas. De hoofdassen van het H-

gasvervoersnetwerk zijn: de TROLL-leiding en parallel de Vlaamse leiding tussen 

Zeebrugge en Blaregnies, de leidingen vTn 1 & vTn 2 tussen Zeebrugge, Zelzate en 

Eynatten, de SEGEO-leiding tussen ’s Gravenvoeren en Blaregnies. De vTn-leidingen 

(Zeebrugge, Zelzate, Eynatten) zijn de enige bi-directionele leidingen die zowel fysisch in de 

forward modus (van Zeebrugge richting Eynatten) als in de reverse modus (van Eynatten 

richting Zeebrugge) kan worden geschakeld. De Dorsales zijn de L-gasleidingen tussen 

Poppel en Blaregnies. De belangrijke upstreamleidingen zijn: de Interconnector tussen het 

Britse Bacton en Zeebrugge, de Zeepipe leiding die de Noorse productievelden verbindt met 

Zeebrugge en twee Duitse hoofdasssen die aansluiten op het Belgisch vervoersnet te 

Eynatten: de noordelijke WEDAL-leiding in beheer van Wingas en de zuidelijke TENP-

leiding in beheer van OGE (OpenGridEurope). De leiding die Emden in het noordwesten van 

Duitsland verbindt met ‘s Gravenvoeren en loopt over Nederland is na de Zeepipe, een 

belangrijke leiding voor de aanvoer van Noors aardgas. 

  



20/189 

Figuur 1. Het Belgisch aardgasvervoersnet in beheer van Fluxys Belgium NV. 

 

 www.fluxys.net 

 

30. De huidige fysische invoerpunten op de landsgrens voor de H-gasmarkt zijn: (i) de LNG-

terminal, (ii) de Zeepipe terminal (ZPT), (iii) Zandvliet H (sinds medio 2004), (iv) Obbicht 

(Dilsen) en (v) ’s Gravenvoeren. Daarnaast is de Interconnector Zeebrugge terminal (IZT) 

een fysisch invoerpunt vanuit Groot-Brittannië indien de vTn-leiding (vTn 1 & 2) in de 

forward modus is geschakeld en alternatief zijn Eynatten 1 (WEDAL) en Eynatten 2 (TENP) 

fysische invoerpunten indien de vTn-leiding in de reverse modus is geschakeld13. Via het 

                                                 
13 Gezien de verschuiving van in Groot-Brittannië naar een positie van netto-invoerder en de verschuiving 
naar een bevoorrading vanuit het oosten, is het meest waarschijnlijk dat de vTn-leidingen steeds meer in de 
reverse modus worden geschakeld. In ieder geval is het meest waarschijnlijk dat op het piekvraagmoment 
Eynatten een fysisch invoerpunt is. Buiten het piekvraagmoment zal de modus afhankelijk zijn van het al 
dan niet aanwenden van de Interconnector voor de basisbevoorrading van Groot-Brittannië ofwel voor 
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interconnectriepunt Zelzate 1 kan zowel fysisch H-gas vervoerd worden van Nederland naar 

België als omgekeerd sinds april 2011. Zelzate 2 is een interconnectiepunt voor de 

bevoorrading van het Nederlandse Zeeland (netwerk van Zebra). Het interconnectiepunt te 

Eynatten is hoofdzakelijk geboekt voor doorvoer zowel in reverse (invoer uit Duitsland) als 

forward (uitvoer naar Duitsland). Andere grenspunten kunnen eventueel conditioneel 

worden aangewend als entry door capaciteitsboeking in tegenstroom (backhaul). De 

opslagcapaciteit van Loenhout is ook een entrypunt van het H-gasvervoersnet en dit vooral 

voor de levering van een piekdebiet. 

31. De huidige fysische invoerpunten langs de landsgrens voor de L-gasmarkt zijn Poppel en in 

beperkte mate Zandvliet L. Blaregnies L is een conditioneel entrypunt waar L-gas voor de 

Franse markt eventueel kan worden tegengeboekt voor de Belgische markt (“backhaul”). De 

aardgastransformatoren (conversie-installaties) van Lillo en Loenhout zijn ook entrypunten 

van het L-gasvervoersnet (die gevoed worden via het H-gasvervoersnet) en dit voor de 

levering van een piekdebiet. Zandvliet L kan niet als ingangspunt worden gebruikt tijdens de 

piekvraag als de aardgastransformator van Lillo in gebruik is14.  

32. Het H-gasvervoersnet is vermaasd, weliswaar in verschillende mate, over heel het land 

uitgezonderd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

wordt uitsluitend bevoorraad in L-gas. Het L-gasvervoersnet is vermaasd, maar concentreert 

zich, naast Brussel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-

Brabant en Henegouwen. In de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en 

Luxemburg is er geen L-gasvervoersnet. 

 In vergelijking met de buurlanden scoort het Belgische vervoersnet zeer goed op vlak van 

interconnecties en dit zeker in verhouding met de omvang van de nationale aardgasmarkt.  

 

  

                                                                                                                                                                 
arbitrage. Indicaties geven aan dat vooral de BBL-leiding gebruikt wordt voor de basisbevoorrading van 
Groot-Brittannië en de Interconnector voor trading (arbitrage cf.hub Zeebrugge).  
14 De reden hiervoor kan vereenvoudigend als volgt worden samengevat. De druk te Zandvliet-L bedraagt 

maximaal 40 bar en de uitzenddruk van de aardgastransformator van Lillo bedraagt 53 bar. Indien bij 
gebruik van de aardgastransformator van Lillo het entrypunt Zandvliet L niet zou worden afgesloten, zou L-
gas richting Nederland stromen. 
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I.2 Analyse van de equivalente temperatuur 

I.2.1 Maatstaf en regelgeving  

33. De ogenblikkelijke aardgasvraag voor ruimteverwarming wordt het best verklaard door de 

equivalente (dag)temperatuur (Teq). Deze temperatuurindicator houdt tevens rekening met 

de gemiddelde buitentemperatuur (Temp) van de twee voorgaande dagen zoals hierna 

wordt weergegeven:  

Teqt = 0,6 * Tempt + 0,3 Tempt-1 + 0,1 Tempt-2 

Op deze manier wordt de thermische buffer in de gebouwen opgenomen hetgeen verklaart 

waarom Teq een betere « voorspeller » is van de ogenblikkelijke verwarmingsbehoeften dan 

de gemiddelde buitentemperatuur. 

De notie “(equivalente)graaddagen” (GD) is afgeleid van de Teq en bevat een 

drempeltemperatuur die het opstarten van de verwarmingsinstallatie bepaalt 

(referentiewaarde bijvoorbeeld 16,5 °C). Deze indicator wordt gebruikt als referentie voor de 

reële verwarmingsbehoeften voor ruimteverwarming.  

GDt = 16,5 -Teqt  als Teqt <16,5°C 

GDt = 0   als Teqt ≥ 16,5°C 

De graaddagen zijn vooral geschikt voor het helpen verklaren van het verloop van de 

verwarmingsbehoeften - en de afgeleide aardgasvraag - over een langere periode. 

34. Verordening (EU) Nr. 994/2010 heeft een lacune ingevuld in de Belgische wet- en 

regelgeving door een temperatuurnorm op te nemen waaraan de 

aardgasvoorzieningszekerheid moet beantwoorden. In artikel 8 van deze Verordening is 

volgende leveringsnorm opgenomen. 

De bevoegde instantie verplicht bepaalde, door haar geïdentificeerde aardgasbedrijven 

ertoe de nodige maatregelen te nemen om de gaslevering aan de beschermde afnemers 

van de lidstaat te waarborgen in de volgende gevallen: 

a) extreme temperaturen gedurende een zeven dagen durende piekperiode die 

voorkomt met een statistische waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar; 
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b) een ten minste dertig dagen durende periode van uitzonderlijke hoge gasvraag die 

voorkomt met een statistische waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar; en 

c) een periode van ten minste dertig dagen in het geval van het uitvallen van de 

grootste afzonderlijke infrastructuur onder gemiddelde winterse omstandigheden. 

Het betreft een leveringsnorm van toepassing voor leveringen aan beschermde afnemers 

die in eerste instantie moet worden gewaarborgd door de betrokken 

leveringsondernemingen. Artikel 2 van Verordening (EU) Nr. 994/2010 bepaalt dat minstens 

de huishoudelijke afnemers beschermd zijn en dat iedere lidstaat mag uitbreiden tot alle 

afnemers op de distributienetten zolang de extra afnemers samen niet meer dan 20% van 

het eindverbruik van aardgas vertegenwoordigen. Uiterlijk tegen 2 december 2011 deelt 

ieder lidstaat aan de Europese Commissie mee of zij een uitbreiding van de definitie van 

beschermde afnemers beoogt. België heeft meegedeeld om alle afnemers van de 

distributienetten te definiëren als beschermd15. Dit betekent dat 45% van de aardgasvraag in 

België beschermd is: de H-gasvraag is voor 31,5% beschermd en de L-gasvraag voor 

84,0% (cijfers 2011). 

Artikel 8 van Verordening Nr. 994/2010 is een centraal gegeven in voorliggende studie met 

de bedoeling om het temperatuurcriterium te kwantificeren en vervolgens als toetsing te 

gebruiken om de robuustheid van het Belgische aardgassysteem te beoordelen. Hoewel het 

een leveringsnorm betreft kan er een afleiding worden gemaakt om een 

temperatuurcriterium voor de beschikbaarheid van vervoerscapaciteit te bepalen en dus het 

investeringsbeleid van de netbeheerder te sturen.  

I.2.2 Equivalente temperatuur sinds 1954 

35. Op basis van temperatuurgegevens van het K.M.I. sinds 1954 aangevuld met 

temperatuurgegevens die Synergrid en Fluxys Belgium NV publiceren, wordt de (dag) 

equivalente temperatuur geanalyseerd vanaf 1/01/1954 tot 31/03/2012 (21.275 metingen). 

Deze periode bestrijkt dus gegevens van de eerste trimester over 58 jaar. 

De relatieve cumulatieve frequentie van de equivalente temperatuur sinds 1954 wordt in 

Figuur 2 voorgesteld. 

                                                 
15

 Dit is omgenomen in de risico-analyse (Verordening (EU) Nr. 994/2010, artikel 9) die de bevoegde 
instantie heeft ingediend bij de Europese Commissie begin december 2011.  
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Figuur 2. Relatieve cumulatieve frequentiepolygoon van de equivalente temperatuur in de 

periode 1/01/1954 tot 31/03/2012 (n=21.275). 

 

De laagste equivalente (dag)temperatuur te Ukkel in de periode 1/01/1954-31/03/2012 

bedraagt -11,6°C Teq en werd gemeten op 2/01/199716. In totaal zijn er drie verschillende 

koudegolven die minstens één koude dag bevatten met een Teq van -11°C Teq of minder17. 

In totaal worden er negen verschillende koudegolven geïdentificeerd die minstens één 

koude dag van -10°C Teq of minder bevatten. De laagste Teq sinds de vrijmaking van de 

markten wordt gemeten op zaterdag 4/02/2012 en bedraagt -8,5°C Teq. Een koudegolf met 

een dag van -8,5°C Teq of minder is elf keer voorgekomen sinds 1954.  

  

                                                 
16

 De frequentieverdeling van de equivalente temperatuur voor iedere dag benadert de normale verdeling. 
Het zou echter vertekend zijn om via de normaalverdeling van de Teq waarschijnlijkheden van koude dagen 
af te leiden. De kans op koude dagen is niet onafhankelijk van elkaar en is geclusterd in koudegolven. Als 
het vandaag -11°C Teq is, is de kans groot dat gisteren en morgen de temperatuur tevens rond -11°C Teq 
ligt. Om vervolgens deze 3 observaties te gebruiken voor statistische waarschijnlijkheden over de jaren 
heen zou uiteraard een overschatting geven van de kansgrootheden. Gescheiden perioden van extreem 
koude dagen blijken uit de analyse enkel voor te komen in de maand januari met mogelijke uitlopers tot in 
februari. In deze analyse zal gekozen worden om de waarschijnlijkheid van koudegolven te bepalen die een 
bepaald minimum Teq (dag) bereiken. 
17

 Teq=-11,6°C op 2/01/1997; Teq=-11,3°C op 15/01/1985 en op 14/01/1987.  
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Tabel 1. Statistische waarschijnlijkheid van extreem lage temperaturen bij afzonderlijke 

koudegolven afgeleid uit de periode 1/01/1954-31/03/2012 (n=21.275).  

 [-11,6°C Teq; -11°C Teq] 3 koudegolven 1 maal in de 19,3 jaar 

 [-11,6°C Teq; -10°C Teq] 9 koudegolven 1 maal in de 6,4 jaar 

 [-11,6°C Teq; -9,0°C Teq] 10 koudegolven 1 maal in de 5,8 jaar 

 [-11,6°C Teq; -8,5°C Teq] 11 koudegolven 1 maal in de 5,3 jaar 

 

Koudegolven die dagen bereiken van -10°C Teq of minder zijn betrekkelijk frequent. 

Statistisch vindt een dergelijke periode plaats om de 6 à 7 jaar. De kans dat de koudegolf 

een dag bereikt met -11°C Teq of minder ligt 3 maal lager. Er worden 3 koudegolven 

vastgesteld met ieder een dag van minder dan -11°C Teq.  

Deze analyse geeft aan dat het huidig investeringscriterium van -11°C Teq of minder, zeer 

nauw aansluit op een statistische waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar maar dat er 

argumenten zijn om -12°C Teq te hanteren als referentiewaarde mede doordat de waarde 

van -11,6°C Teq is vastgesteld in de afgelopen 20 jaar (2/01/1997) en de kans van 

koudegolven met een dag van -10°C Teq of minder relatief hoog ligt (om de 6 à 7 jaar). 

Hoewel er zich een tendens aftekent van een lichte stijging van de Teq kan er niet worden 

gesteld dat de kans op extreem koude temperaturen afneemt.  

Als gekeken wordt naar de equivalente temperatuur over de laatste 20 jaar (1/04/1992-

31/03/2012) kan worden vastgesteld dat zaterdag 4/02/2012 de 2de koudste dag is (Teq=-

8,5°C) in een afzonderlijke koudegolf na de koudegolf begin 1997 met een piek op 

2/01/1997 (Teq=-11,6°C) [ ook nog 3/01/1997 (Teq=-10,4°C) en 1/01/1997 (Teq=-10°C)]. De 

periode van 2/02/2012 tot 8/02/2012 is de tweede koudste zeven dagen durende periode 

(gemiddelde Teq=-6,8°C) na de koudepiek in januari 1997 die een periode kent van zeven 

dagen met een gemiddelde van -8,3°C Teq.  

36. De relatieve cumulatieve frequentie van de 7 daags voortschrijdende gemiddelde 

equivalente temperatuur sinds 1954 wordt in Figuur 3 voorgesteld. 

  



26/189 

Figuur 3. Relatieve cumulatieve frequentiepolygoon van de 7 daags voortschrijdend 

gemiddelde equivalente temperatuur in de periode 1/01/1954 tot 31/03/2012 (n=21.275). 

 

De laagste gemiddelde equivalente dagtemperatuur te Ukkel voor een zeven dagen 

durende periode tussen 1/01/1954 en 31/03/2012 werd gemeten op 17/01/1987 en bedraagt 

-10,0°C Teq. De periode van donderdag 2/02/2012 tot woensdag 8/02/2012 is de koudste 

zeven dagen durende periode sinds de vrijmaking van de markten met een gemiddelde 

equivalente dagtemperatuur van -6,8° C Teq. Tabel 2 geeft een detail van deze piekperiode. 
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Tabel 2. Koudste zeven dagen durende periode sinds de vrijmaking van de markten.  

 Teq 7 daags voortschrijdend 

gemiddele Teq 

Donderdag 2/02/2012 -6,3°C Teq -0,5°C Teq 

Vrijdag 3/02/2012 -7,4°C Teq -2,3°C Teq 

Zaterdag 4/02/2012* -8,5°C Teq -4,1°C Teq 

Zondag 5/02/2012 -7,0°C Teq -5,2°C Teq 

Maandag 6/02/2012 -5,8°C Teq -5,9°C Teq 

Dinsdag 7/02/2012 -6,8°C Teq -6,6°C Teq 

Woensdag 8/02/2012 -5,6°CTeq -6,8°C Teq 

*koudste dag sinds de vrijmaking van de markten 

In Tabel 3 worden statistische waarschijnlijkheden geleverd op basis van metingen in de 

periode 1/01/1954-31/03/2012. 

Tabel 3. Statistische waarschijnlijkheid van extreem lage temperaturen gedurende zeven 

dagen in afzonderlijke koudegolven afgeleid van de 7 daags voortschrijdend gemiddelde 

Teq over de periode 1/01/1954-31/03/2012 (n=21.275). 

Teq=[-10°C;-9°C] 2 koudegolven 1 maal in 29 jaar 

Teq=[-10°C;-8°C] 6 koudegolven 1 maal in 9,7 jaar 

Teq=[-10°C;-7C] 11 koudegolven 1 maal in 5,3 jaar 

Teq=[-10°C;-6,8°C] 12 koudegolven 1 maal in 4,8 jaar 

 

Op basis van de observaties vanaf begin 1954 is er een statistische waarschijnlijkheid van 1 

maal in de 4,8 jaar van een zeven dagen durende periode met een gemiddelde equivalente 

temperatuur van -6,8°C Teq of minder (zoals vastgesteld op 8/02/2012). 
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Sinds begin 1954 zijn er drie afzonderlijke koudegolven met een gemeten Teq van -8,9°C 

Teq of minder. Deze zeven dagen durende periodes eindigden op 23/02/1956, 19/01/1985 

en 17/01/1987. Koudegolven met gemiddeld -9°C Teq gedurende zeven dagen of minder 

komen statistisch eens in de 29 jaar voor. Gegeven deze bevindingen wordt hier 

voorgesteld om -9°C Teq als de referentie te hanteren als de extreme temperatuur 

gedurende een zeven dagen durende piekperiode die voorkomt met een statistische 

waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar. 

I.2.3 Equivalente temperatuur in het eerste kwartaal van 2012 

37. Het eerste kwartaal van 2012 (12Q1) is de koudste trimester sinds de vrijmaking van de 

markten. Figuur 4 biedt meer informatie over het temperatuursprofiel gedurende 12Q1. 

Figuur 4. Profiel van de gemiddelde dagtemperatuur (Temp), de equivalente temperatuur 

(Teq) en de graaddagen (GD) tijdens 12Q1.  

 

Vanaf 1/02/2012 is het aantal graaddagen boven de 20 en dit blijft duren tot 12/02/2012 met 

een piekwaarde op zaterdag 4 februari (GD=25,4). Zaterdag 4 februari kent tevens een 

piekwaarde van de gemiddelde dagtemperatuur (Temp=-8,9°C) en de piekwaarde van de 

equivalente temperatuur (Teq=-8,5°C). Deze drie metingen zijn de meest extreemste 

waarden sinds de vrijmaking van de markten. Omdat de hoge scores worden vastgesteld op 

een zaterdag en weekends gekenmerkt worden door een verschillend aardgasvraagprofiel 
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dan door de week, zal in het volgend hoofdstuk worden vastgesteld dat deze dag niet 

samenvalt met het piekdagverbruik die gemeten werd op dinsdag 7 februari 2012. 

Zoals reeds aangegeven, start de koudste periode van zeven dagen op donderdag 

2/02/2012 en eindigt op woensdag 8/02/2012. Deze periode kent 162,8 graaddagen en kent 

geen enkele dag met een hogere gemiddelde temperatuur dan -5,4°C .  

De gemiddelde dagtemperatuur (en Teq) gedurende de eerste trimester van 2012 bedraagt 

5°C en de gemiddelde graaddagen bedragen 11,5 (12Q1=1.047 GD).  

I.2.4 Aanbevolen referentiewaarde voor Teq 

38. De CREG stelt voor om in antwoord op Verordening (EU) Nr. 994/2010 het huidig gebruik18 

van -11°C Teq als dagreferentiewaarde te verstrengen tot -12°C Teq voor zowel de 

voorziening van vervoerscapaciteit als de voorziening van aardgas voor de beschermde 

afnemers (distributienetten).  

In Nederland is bij wet vastgelegd dat de netbeheerder over de nodige voorzieningen moet 

beschikken om piekleveringen bij een etmaaltemperatuur van -17°C te waarborgen19. 

Hoewel de etmaaltemperatuur als maatstaf verschillend is van de gemiddelde (dag) 

equivalente temperatuur20, biedt het Nederlandse wettelijke temperatuurcriterium een hoge 

leveringswaarborg. De Nederlandse situatie is grondig verschillend met de Belgische 

situatie aangezien zij de grootste aardgasproducent zijn van de Europese Unie op het 

continent waardoor het kostenpatroon voor extra bevoorradingszekerheid verschilt van dat 

van België. Voorts legt de Nederlandse gaswet een expliciete norm op aan de beheerder 

van het aardgasvervoersnet hetgeen niet rechtstreeks voortspruit uit de vereisten van 

Verordening (EU) Nr. 994/2010.  

                                                 
18

 Het betreft een praktijk vanuit het verleden waarvoor sinds de vrijmaking van de markten geen Belgische 
wetgeving voor bestaat, noch voor een ander temperatuursgebonden voorzieningscriterium.  
19

 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zorgt voor alle voorzieningen op het gebied van 
gasinkoop, flexibiliteitsdiensten en gastransport op het landelijke gastransportnet, nodig om 
vergunninghouders in staat te stellen de pieklevering te verzorgen voor alle kleinverbruikers in Nederland. 
Deze voorzieningen moeten volstaan om pieklevering te kunnen verzorgen op een dag met een gemiddelde 
effectieve etmaaltemperatuur in De Bilt van – 17 °C (graden Celsius). 
 http://wetten.overheid.nl/BWBR0016605/geldigheidsdatum_16-07-2012 
20

 Gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur: gemiddelde luchttemperatuur te De Bilt (T) in een etmaal, 
gecorrigeerd voor de gemiddelde windsnelheid op hetzelfde station (V) in dezelfde periode uitgedrukt in 
meters per seconde, volgens de formule: Teff = T – (V/1,5). 
 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/geldigheidsdatum_16-07-2012 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0016605/geldigheidsdatum_16-07-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/geldigheidsdatum_16-07-2012
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De CREG stelt voor om de vereiste robuustheid van het Belgisch aardgasvervoersnetwerk 

mede te laten bepalen door een temperatuurparameter conform het temperatuurcriterium 

dat geldt voor de leveringszekerheid van aardgas waarvoor de aardgasleveranciers de 

primaire verantwoordelijkheid dragen en niet de netbeheerder (zie Verordening (EU) Nr. 

994/2010).  

39. De koudegolf van zeven dagen met een gemiddelde equivalente temperatuur van -6,8°C 

Teq of minder zoals gemeten tussen 2/02/2012 en 8/02/2012 komt statistisch eenmaal in de 

5 jaar voor. Deze statistische waarschijnlijkheid neemt niet weg dat de koudegolf van begin 

februari 2012 de koudste is sinds de vrijmaking van de markten. 

Statistisch kan verwacht worden dat eens in de 20 jaar een 7 dagen durende koudegolf van 

gemiddeld -9°C Teq/dag of minder voorkomt.  

Er wordt voorgesteld om in lijn met Verordening (EU) Nr. 994/2010 om een gemiddelde van 

-9°C Teq per dag als referentiewaarde te gebruiken voor de statistische waarschijnlijkheid 

van een zeven dagen durende koudeperiode die eens in de 20 jaar voorkomt. 
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I.3 Aardgasafname voor de Belgische markt 

I.3.1 Uurafname in het eerste kwartaal van 2012 

40. Figuur 5 geeft de spreiding van de uurafname op het H-gasvervoersnet voor de Belgische 

markt in het eerste kwartaal van 2012 (12Q1). 

Figuur 5. Spreiding van de uurafname op het H-gasvervoersnet voor de Belgische markt in 

12Q1 (metingen=2.159).  

 

De gemiddelde uurafname op het H-gasvervoersnet tijdens het eerste kwartaal van 2012 

bedraagt 1.725.902 m³(n)/h.  

De piekafname bedraagt 3.265.446 m³(n)/h en werd gemeten op donderdag 9/02/2012 om 9 

uur. Deze piekafname werd opgebouwd door een afname van 1.700.822 m³(n)/h (52,1%) 

door de distributienetten, 1.045.791 m³(n)/h (32,0%) door de elektriciteitscentrales en 

518.833 m³(n)/h (15,9%) door de industrie. De verhouding tussen de piekafname en de 

gemiddelde afname bedraagt een faktor 1,89. 

De dalafname bedraagt 948.442 m³(n)/h en werd gemeten op zondag 1/01/2012 om 3 uur. 

Deze dalafname werd opgebouwd door een afname van 344.075 m³(n)/h (36,3%) door de 

industrie, 317.454 m³(n)/h (33,5%) door de elektriciteitscentrales en 286.913 m³(n)/h 
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(30,2%) door de distributienetten. De verhouding tussen de gemiddelde afname en de 

dalafname bedraagt een faktor 1,82. De verhouding tussen de piekafname en de dalafname 

bedraagt een faktor 3,44. 

41. Figuur 6 geeft de relatieve cumulatieve frequentieverdeling van de uurafname op het H-

gasvervoersnet tijdens de eerste trimester van 2012 

Figuur 6. Cumulatieve frequentieverdeling van de uurafname op het H-gasvervoersnet voor 

de Belgische markt in 12Q1 (metingen=2.159). 

 

Figuur 6 geeft aan dat 10% van de metingen van de uurafname op het H-gasvervoersnet in 

12Q1 kleiner of gelijk is aan 1.172.276 m³(n)/h (5e percentiel=1.110.370 m³(n)/h). Aan de 

zijde van de maximumwaarden wordt vastgesteld dat 10% van de metingen groter of gelijk 

is aan 2.442.680 m³(n)/h (95e percentiel=2.726.114). 

42. Figuur 7 geeft het spreiding van de uurafname op het L-gasvervoersnet voor de Belgische 

markt in 12Q1. 
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Figuur 7. Spreiding van de uurafname op het L-gasvervoersnet voor de Belgische markt in 

12Q1. 

 

De gemiddelde uurafname op het L-gasvervoersnet tijdens het eerste kwartaal van 2012 

bedraagt 931.773 m³(n)/h.  

De piekafname bedraagt 2.049.296 m³(n)/h en werd gemeten op dinsdag 7/02/2012 om 8 

uur. Deze piekafname werd opgebouwd door een afname van 1.926.735 m³(n)/h (94,0%) 

door de distributienetten en 122.211 m³(n)/h (6,0%) door de industrie. De verhouding tussen 

de piekafname en de gemiddelde afname bedraagt een faktor 2,20. 

De dalafname bedraagt 283.408 m³(n)/h en werd gemeten op zaterdag 24/03/2012 om 2 

uur. Deze dalafname werd opgebouwd door een afname van 204.010 m³(n)/h (72,03%) door 

de distributienetten en 79.398 m³(n)/h (28,0%) door de industrie. De verhouding tussen de 

gemiddelde afname en de dalafname bedraagt een faktor 3,29. De verhouding tussen de 

piekafname en de dalafname bedraagt een faktor 7,23. 

De afname op het L-gasvervoersnet is bijzonder volatiel met extreme piek- en dalwaarden 

leidend tot een relatief lagere benuttingsgraad van het vervoersnet.  

43. Figuur 8 geeft de relatieve cumulatieve frequentieverdeling van de uurafname op het L-

gasvervoersnet tijdens de eerste trimester van 2012 
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Figuur 8. Cumulatieve frequentieverdeling van de uurafname op het L-gasvervoersnet voor 

de Belgische markt in 12Q1 (metingen=2.159). 

 

Figuur 8 geeft aan dat 10% van de metingen van de uurafname op het L-gasvervoersnet in 

12Q1 kleiner of gelijk is aan 481.067 m³(n)/h (5e percentiel = 409.073 m³(n)/h). Aan de zijde 

van de maximumwaarden wordt vastgesteld dat 10% van de metingen groter of gelijk is aan 

1.449.983 m³(n)/h (95e percentiel = 1.675.273). 

I.3.2 Afnameprofiel in het eerste kwartaal van 2012 

VERVOERSNETWERK   
 
44. Figuur 9 geeft een weergave van het dagelijks afnameprofiel op het (H+L)-gasvervoersnet 

voor de Belgische markt in het eerste kwartaal van 2012. 
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Figuur 9. Dagelijks afnameprofiel op het (H+L)-gasvervoersnet voor de Belgische markt in 

12Q1. 

 

Op beide aardgasvervoersnetwerken (H-gas en L-gas) werd in de eerste trimester van 2012 

in totaal 5.783 miljoen m³(n) aardgas afgenomen voor de Belgische markt. De 

piekdagafname bedraagt 108,062 miljoen m³(n) en werd gemeten op dinsdag 7/02/2012. De 

Teq voor deze dag bedraagt -6,8°C Teq. De dagafname op de koudste dag sinds de 

vrijmaking van markten, zaterdag 4/02/2012 (-8,5°C Teq) bedraagt 101,134 miljoen m³(n)/d. 

De gemiddelde aardgasafname (H-gas en L-gas) in 12Q1 bedraagt 63,549 miljoen m³(n)/d. 

De verhouding tussen de piekdagafname en de gemiddelde dagafname bedraagt een factor 

1,70. De gemiddelde uurafname op de piekdag bedraagt 4,503 miljoen m³(n)/h. Dit betekent 

in een investeringsmodel waarbij het dagprofiel gemoduleerd wordt binnen het netwerk via 

flexibiliteitsmiddelen, dat er een minimum van totaal fysische entrycapaciteit nodig was ten 

belope van 4,503 miljoen m³(n)/h om de Belgische aardgasafname op de koudste dag sinds 

de vrijmaking van de markten op te kunnen vangen.  

In het oog springend is de aardgasafname in de periode 23/01/2012-17/02/2012 met 

dagafnamen die systematisch boven de 60 miljoen m³(n) per dag liggen. Verder tekent er 

zich een piekplateau af boven de 100 miljoen m³(n) per dag in de periode 2/02/2012-

10/02/2012. De eendagsdip in deze periode is op 5/02/2012 die niet toevallig een zondag is 

(96,265 miljoen m³(n)/d).  
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Gedurende de koudste zeven dagen sinds de vrijmaking van de markten wordt een totale 

aardgasafname gemeten te belope van 723 miljoen m³(n). Deze zevendaagse 

aardgasafname is een historisch record.  

45. Figuur 10 geeft een weergave van de monotoon van de dagafname op het (H+L)-

gasvervoersnet voor de Belgische markt in 12Q1 (n=91). 

Figuur 10. Monotoon van de dagafname op het (H+L)-gasvervoersnet voor de Belgische 

markt in 12Q1 (n=91). 

 

Er zijn zeven dagen met een dagafname van meer dan 100 miljoen m³(n). Gedurende de 10 

piekdagen is er een aardgasafname van 1,026 miljard m³(n).  

46. Figuur 11 geeft een weergave van het dagelijks afnameprofiel op het H-

gasvervoersnet voor de Belgische markt in 12Q1. 
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Figuur 11. Dagelijks afnameprofiel op het H-gasvervoersnet voor de Belgische markt in 

12Q1.  

 

Op het aardgasvervoersnetwerk voor H-gas werd in de eerste trimester van 2012 in totaal 

3.756 miljoen m³(n) aardgas afgenomen voor de Belgische markt (65% van de totale 

aardgasafname). De piekdagafname bedraagt 67,870 miljoen m³(n)/d en werd gemeten op 

dinsdag 7/02/2012 (valt samen met de dag van de totale piekafname van aardgas). De 

gemiddelde aardgasafname H-gas in 12Q1 bedraagt 41,272 miljoen m³(n)/d. De verhouding 

tussen de piekdagafname en de gemiddelde dagafname bedraagt een factor 1,64. De 

gemiddelde uurafname op de piekdag bedraagt 2,828 miljoen m³(n)/h. Dit betekent in een 

investeringsmodel waarbij het dagprofiel gemoduleerd wordt binnen het netwerk via 

flexibiliteitsmiddelen, dat er een minimum van totaal fysische entrycapaciteit nodig was ten 

belope van 2,828 miljoen m³(n)/h om de Belgische aardgasafname H-gas op de koudste 

dag sinds de vrijmaking van de markten op te kunnen vangen.  

In het oog springend is de aardgasafname in de periode 29/01/2012-17/02/2012 met 

dagafnamen die systematisch boven de 40 miljoen m³(n) per dag liggen. Verder tekent er 

zich een piekplateau af boven de 60 miljoen m³(n) per dag in de periode 2/02/2012-

10/02/2012. De eendagsdip in deze periode is op 5/02/2012 die niet toevallig een zondag is 

(59,596 miljoen m³(n)) zoals ook kon worden afgelezen van het gezamenlijk profiel voor 

(H+L)-gas.  

Gedurende de koudste zeven dagen sinds de vrijmaking van de markten wordt een totale 

aardgasafname H-gas gemeten te belope van 454,1 miljoen m³(n). Deze zevendaagse 

aardgasafname is een historisch record.  
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47. Figuur 12 geeft een weergave van de monotoon van de dagafname op het H-

gasvervoersnet voor de Belgische markt in 12Q1 (n=91). 

Figuur 12. Monotoon van de dagafname op het H-gasvervoersnet voor de Belgische markt 

in 12Q1 (n=91). 

 

De gemeten piekdagafname op 7 januari 2012 ten belope van 67,870 miljoen m³(n) wordt 

voor 50,1% (34,016 miljoen m³(n)) opgebouwd door de piekafname op de distributienetten, 

32,0% (22,631 miljoen m³(n)21) door de piekafname van de gasgestookte centrales en 

16,9% (11,224 miljoen m³(n)) door de industrie. 

Het relatieve verloop van de afnamemonotoon wordt het sterkst bepaald door de 

distributienetten. Het aandeel van de distributienetten in de dagafname stijgt van 29,1% in 

de geobserveerde dalwaarde in 12Q1 tot 50,1% in de piekwaarde. Het dagverbruik van de 

industrie stijgt matig waardoor het aandeel in de piekwaarde (16,9%) zelfs aanzienlijk lager 

ligt dan het aandeel in de dalwaarde (35,2%). De gasafname van de elektriciteitscentrales 

levert een sterke bijdrage tot de piekdagafname hoewel het relatieve aandeel daalt van 

35,7% (dalwaarde) tot 32,0% (piekwaarde). Onderliggend schuilt wel een groei van de 

aardgasafname voor elektriciteitsproductie met een factor 2,6. Verder zal hier op terug 

worden gekomen maar hier kan al opgemerkt worden dat de aardgasvraag van 

elektriciteitscentrales opvallend meer temperatuurgevoelig blijkt te zijn dan in het verleden. 

                                                 
21

 Uitgaande dat een gemiddelde STEG van 400 MWe een verbruik kent van 70.000 m³(n)/h bij volledige 
belasting, komt deze piekafname (22,631 miljoen m³(n)) op 7/02/12 overeen met meer dan 13 van 
dergelijke STEGs die gedurende 24 uur op volvermogen draaien en een elektriciteitsproductie leveren van 
129 GWh. Deze raming komt nauw overeen met de geobserveerde productie van 123 GWh. De 
gasgestookte centrales kennen die dag een belasting van 80% (zie Deel 2 van deze studie). 
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Een verklaring kan mogelijk gevonden worden door de toenemende inzet van gasgestookte 

centrales als vervanging voor hernieuwbare energie naarmate de temperaturen extreem 

kouder worden (zon, wind) en door de aanwending van het meer flexibele productieparkt in 

België voor de dekking van de piekvraag naar elektriciteit in Frankrijk, waar elektriciteit een 

belangrijk aandeel kent in woningverwarming (zie verder Deel 2 van deze studie). 

48. Figuur 13 geeft een weergave van het dagelijks afnameprofiel op het L-gasvervoersnet voor 

de Belgische markt in 12Q1. 

Figuur 13. Dagelijks afnameprofiel op het L-gasvervoersnet voor de Belgische markt in 

12Q1. 

 

Op het aardgasvervoersnetwerk voor L-gas werd in de eerste trimester van 2012 in totaal 

2.027 miljoen m³(n) aardgas afgenomen voor de Belgische markt (35% van de totale 

aardgasafname). De piekdagafname bedraagt 40,192 miljoen m³(n)/d en werd gemeten op 

dinsdag 7/02/2012 (valt samen met de dag van de totale piekafname van aardgas). De 

gemiddelde aardgasafname L-gas in 12Q1 bedraagt 22,278 miljoen m³(n)/d. De verhouding 

tussen de piekdagafname en de gemiddelde dagafname bedraagt een factor 1,80. De 

gemiddelde uurafname op de piekdag bedraagt 1,675 miljoen m³(n)/h. Dit betekent in een 

investeringsmodel waarbij het dagprofiel gemoduleerd wordt binnen het netwerk via 

flexibiliteitsmiddelen, dat er een minimum van totaal fysische entrycapaciteit nodig was ten 

belope van 1,675 miljoen m³(n)/h om de Belgische aardgasafname L-gas op de koudste dag 

sinds de vrijmaking van de markten op te kunnen vangen.  

In het oog springend is de aardgasafname in de periode 29/01/2012-15/02/2012 met 

dagafnamen die systematisch boven de 25 miljoen m³(n) per dag liggen. Verder tekent er 
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zich een piekplateau af boven de 35 miljoen m³(n) per dag in de periode 1/02/2012-

11/02/2012. De eendagsdip in deze periode is op 5/02/2012 die niet toevallig een zondag is 

(36,669 miljoen m³(n)) zoals ook kon worden afgelezen van het gezamenlijk profiel voor 

(H+L)-gas.  

Gedurende de koudste zeven dagen sinds de vrijmaking van de markten wordt een totale 

aardgasafname L-gas gemeten te belope van 232,7 miljoen m³(n). Deze zevendaagse 

aardgasafname is een historisch record.  

49. Figuur 14 geeft een weergave van de monotoon van de dagafname op het L-gasvervoersnet 

voor de Belgische markt in 12Q1 (n=91). 

Figuur 14. Monotoon van de dagafname op het L-gasvervoersnet voor de Belgische markt in 

12Q1 (n=91). 

 

L-gas wordt bijna uitsluitend aangewend voor de bevoorrading van distributienetten 

waaronder de grootste agglomeraties Brussel en Antwerpen. Mede door recente 

omschakelingen (bijv. industrie langs het Albertkanaal) is de L-gasafname door de industrie 

beperkt. De laatste aardgasleveringen aan de enige resterende L-gasgestookte 

elektriciteitscentrale te Mol dateren van september 2011 en deze centrale is niet meer in 

gebruik. De gasgestookte centrale van Drogenbos is de enige die zowel is aangesloten aan 

het H-gasnet als het L-gasnet maar het gebruik van L-gas is uitzonderlijk (niet meer het 

geval geweest sinds einde 2009). De enige L-gassite van enige omvang (40 MWe) voor de 

productie van elektriciteit is de WKK van BP Chembel te Geel. De temperatuursgevoeligheid 

van de aardgasafname ligt op het L-gasnet beduidend hoger dan op het H-gasnet en dit 

vanwege het aandeel van de distributienetten in de aardgasafname. 
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De gemeten piekdagafname op 7 januari 2012 ten belope van 40,192 miljoen m³(n) wordt 

voor 93,0% (37,380 miljoen m³(n)) opgebouwd door de piekafname op de distributienetten, 

7,0% (2,803 miljoen m³(n)) door de piekafafname van de industrie en een quasi 

verwaarloosbaar percentage van 0,02% (0,008 miljoen m³(n)) door de gasgestookte 

centrales. 

Uit voorgaande bespreking volgt dat het relatieve verloop van de afnamemonotoon bijna 

uitsluitend wordt bepaald door de distributienetten. Het aandeel van de distributienetten in 

de dagafname stijgt van 79,5% in de geobserveerde dalwaarde in 12Q1 tot 93,0% in de 

piekwaarde. Het dagverbruik van de industrie stijgt relatief sterk maar het aandeel in de 

piekwaarde (7,0%) is aanzienlijk lager dan het aandeel in de dalwaarde (20,5%). Tijdens de 

daldag is er geen afname van L-gas voor elektriciteitsproductie. 

DISTRIBUTIENETWERKEN 

50. Figuur 15 geeft een weergave van het dagelijks afnameprofiel H-gas van de distributienetten 

in 12Q1. 
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Figuur 15. Dagelijks afnameprofiel H-gas van de distributienetten in 12Q1.  

 

Op de distributienetten voor H-gas werd in de eerste trimester van 2012 in totaal 1.670 

miljoen m³(n) aardgas afgenomen (44,5% van de totale H-gasafname). De piekdagafname 

bedraagt 34,015 miljoen m³(n)/d en werd gemeten op dinsdag 7/02/2012 (valt samen met de 

dag van de totale piekafname van aardgas). De gemiddelde aardgasafname H-gas in 12Q1 

bedraagt 18,353 miljoen m³(n)/d. De verhouding tussen de piekdagafname en de 

gemiddelde dagafname bedraagt een factor 1,85. De gemiddelde uurafname op de piekdag 

bedraagt 1,417 miljoen m³(n)/h. Dit betekent in een investeringsmodel waarbij het dagprofiel 

gemoduleerd wordt binnen het netwerk via flexibiliteitsmiddelen, dat er een minimum van 

totaal fysische entrycapaciteit op het vervoersnet nodig was ten belope van 1,417 miljoen 

m³(n)/h om de afname van H-gas op de distributienetten op de koudste dag sinds de 

vrijmaking van de markten op te kunnen vangen.  

In het oog springend is de aardgasafname in de periode 29/01/2012-16/02/2012 met 

afnamen die systematisch boven de 20 miljoen m³(n) per dag liggen. Verder tekent er zich 

een piekplateau af boven de 30 miljoen m³(n) per dag in de periode 1/02/2012-11/02/2012. 

De eendagsdip in deze periode is op 5/02/2012 die niet toevallig een zondag is (30,016 

miljoen m³(n)/d) zoals ook kon worden afgelezen van het gezamenlijk profiel voor (H+L)-

gas.  

Gedurende de koudste zeven dagen sinds de vrijmaking van de markten wordt een totale H-

gasafname gemeten ten belope van 224,3 miljoen m³(n). Deze zevendaagse 

aardgasafname is een historisch record.  

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

40.000.000 
m

³(
n

)/
d

ag
 



43/189 

51. Figuur 16 geeft een weergave van het dagelijks afnameprofiel L-gas van de distributienetten 

in 12Q1. 

Figuur 16. Dagelijks afnameprofiel L-gas van de distributienetten in 12Q1. 

 

Op de distributienetten voor L-gas werd in de eerste trimester van 2012 in totaal 1.812 

miljoen m³(n) aardgas afgenomen (89,4% van de totale L-gasafname). Er wordt opgemerkt 

dat de L-gasafname op de distributienetten in deze periode 8,5% hoger ligt dan de H-

gasafname op de distributienetten. De piekdagafname bedraagt 37,380 miljoen m³(n)/d en 

werd gemeten op dinsdag 7/02/2012 (valt samen met de dag van de totale piekafname van 

aardgas). Deze piekafname voor L-gas ligt 9,9% hoger dan voor H-gas. De gemiddelde L-

gasafname in 12Q1 bedraagt 19,914 miljoen m³(n) (8,5% hoger dan voor H-gas). De 

verhouding tussen de piekdagafname en de gemiddelde dagafname bedraagt een factor 

1,88. De gemiddelde uurafname op de piekdag bedraagt 1,557 miljoen m³(n)/h. Dit betekent 

in een investeringsmodel waarbij het dagprofiel gemoduleerd wordt binnen het netwerk via 

flexibiliteitsmiddelen, dat er een minimum van totaal fysische entrycapaciteit op het 

vervoersnet nodig was ten belope van 1,557 miljoen m³(n)/h om de afname van L-gas op de 

distributienetten op de koudste dag sinds de vrijmaking van de markten op te kunnen 

vangen. Er wordt opgemerkt dat hiervoor 9,9% meer entrycapaciteit nodig is dan voor H-

gas.  

In het oog springend is de aardgasafname in de periode 29/01/2012-17/02/2012 met 

afnamen die systematisch boven de 20 miljoen m³(n) per dag liggen. Verder tekent er zich 

een piekplateau af boven de 35 miljoen m³(n) per dag in de periode 2/02/2012-9/02/2012. 
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De eendagsdip in deze periode is op 5/02/2012 die niet toevallig een zondag is (34,176 

miljoen m³(n)) zoals ook kon worden afgelezen van het gezamenlijk profiel voor (H+L)-gas.  

Gedurende de koudste zeven dagen sinds de vrijmaking van de markten wordt een totale L-

gasafname gemeten ten belope van 250,2 miljoen m³(n) (11,6% hoger dan voor H-gas). 

Deze zevendaagse aardgasafname is een historisch record.  

INDUSTRIE 

52. Figuur 17 geeft een weergave van het dagelijks afnameprofiel H-gas van de industrie in 

12Q1. 

Figuur 17. Dagelijks afnameprofiel H-gas van de industrie in 12Q1.  

 

De afname van H-gas door de industrie in de eerste trimester van 2012 bedraagt 904,553 

miljoen m³(n) (24,1% van de totale H-gasafname). De piekdagafname bedraagt 11,592 

miljoen m³(n)/d en werd gemeten op zondag 5/02/2012 (valt niet samen met de dag van de 

totale piekafname van aardgas). De gemiddelde aardgasafname H-gas in 12Q1 bedraagt 

9,940 miljoen m³(n)/d. De verhouding tussen de piekdagafname en de gemiddelde 

dagafname bedraagt een factor 1,17. De gemiddelde uurafname op de piekdag bedraagt 

0,483 miljoen m³(n)/h. Dit betekent in een investeringsmodel waarbij het dagprofiel 

gemoduleerd wordt binnen het netwerk via flexibiliteitsmiddelen, dat er een minimum van 

totaal fysische entrycapaciteit op het vervoersnet nodig was ten belope van 0,483 miljoen 

m³(n)/h om de afname van H-gas door de industrie op te vangen.  
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Op maandag 30/01/2012 is er een opvallende daling van de industriële aardgasvraag die 

geen verklaring vindt vanuit de temperatuur en mogelijk te maken heeft met een 

verminderde industriële productie, al dan niet om onderhoudsredenen, of een toevallige 

synchronisatie van verminderde afnamen van verschillen industrieën. Het verhoogd 

afnameplateau tijdens de koudste periode is zichtbaar maar niet opvallend. Gedurende de 

koudste zeven dagen sinds de vrijmaking van de markten wordt een totale H-gasafname 

gemeten ten belope van 78,8 miljoen m³(n).  

Zowel de piekdagafname als de piekafname gedurende zeven dagen zijn geen historisch 

record. Fluctuaties in de afname in de industrie worden bepaald door de economische 

activiteit.  

53. Figuur 18 geeft een weergave van het dagelijks afnameprofiel L-gas van de industrie in 

12Q1. 

Figuur 18. Dagelijks afnameprofiel L-gas van de industrie in 12Q1.  

 

De afname van L-gas door de industrie in de eerste trimester van 2012 bedraagt 214,706 

miljoen m³(n) (23,7% van de H-gasafname door de industrie). De piekdagafname bedraagt 

2,823 miljoen m³(n)/d en werd gemeten op woensdag 8/02/2012 (valt niet samen met de 

dag van de totale piekafname van aardgas). De gemiddelde aardgasafname L-gas in 12Q1 

bedraagt 2,359 miljoen m³(n)/d. De verhouding tussen de piekdagafname en de gemiddelde 

dagafname bedraagt een factor 1,20. De gemiddelde uurafname op de piekdag bedraagt 

0,118 miljoen m³(n)/h. Dit betekent in een investeringsmodel waarbij het dagprofiel 

gemoduleerd wordt binnen het netwerk via flexibiliteitsmiddelen, dat er een minimum van 
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totaal fysische entrycapaciteit op het vervoersnet nodig was ten belope van 0,118 miljoen 

m³(n)/h om de afname van H-gas door de industrie op te vangen.  

Zoals voor H-gas wordt tevens voor L-gas op maandag 30/01/2012 een daling van de 

industriële aardgasvraag opgemerkt die echter geen direct verband houdt met 

temperatuursfactoren. Het verhoogd afnameprofiel tijdens de koudste periode is zichtbaar 

maar niet opvallend. Gedurende de koudste zeven dagen sinds de vrijmaking van de 

markten wordt een totale L-gasafname gemeten ten belope van 18,6 miljoen m³(n) (23,6% 

van de industriële H-gasvraag in dezelfde periode).  

Zowel de piekdagafname als de piekafname gedurende zeven dagen zijn geen historisch 

record. Fluctuaties in de afname in de industrie worden bepaald door de economische 

activiteit.  

ELEKTRICITEITSCENTRALES 

54. Figuur 19 geeft een weergave van het dagelijks afnameprofiel H-gas van de 

elektriciteitscentrales in 12Q1. 

Figuur 19. Dagelijks afnameprofiel H-gas van de elektriciteitscentrales in 12Q1. 

 

De H-gasafname door de elektriciteitscentrales in de eerste trimester van 2012 bedraagt 

1.181 miljoen m³(n) aardgas (31,4% van de totale H-gasafname). De piekdagafname 

bedraagt 24,110 miljoen m³(n)/d en werd gemeten op donderdag 9/02/2012 (valt niet samen 

met de dag van de totale piekafname van aardgas). De gemiddelde aardgasafname H-gas 

in 12Q1 bedraagt 12,979 miljoen m³(n). De verhouding tussen de piekdagafname en de 
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gemiddelde dagafname bedraagt een factor 1,86 en is volatieler dan het profiel van de 

afname van de industrie en de distributienetten. De gemiddelde uurafname op de piekdag 

bedraagt 1,005 miljoen m³(n)/h. Dit betekent in een investeringsmodel waarbij het dagprofiel 

gemoduleerd wordt binnen het netwerk via flexibiliteitsmiddelen, dat er een minimum van 

totaal fysische entrycapaciteit op het vervoersnet nodig was ten belope van 1,005 miljoen 

m³(n)/h om de afname van H-gas van de elektriciteitscentrales op te kunnen vangen.  

In het oog springend is de steile toename van de aardgasvraag die wordt ingezet op 

28/01/2012 om vijf dagen later een verdubbeling te bereiken (21,027 miljoen m³(n) op 

2/02/12). Vervolgens blijft de vraag minimaal 20 miljoen m³(n) per dag tot 10/02/12. De 

eendagsdip in deze periode is op 5/02/2012 die niet toevallig een zondag is (17,988 miljoen 

m³(n)) zoals ook kon worden afgelezen uit het gezamenlijk profiel voor (H+L)-gas.  

Gedurende de koudste zeven dagen sinds de vrijmaking van de markten wordt een totale H-

gasafname gemeten ten belope van 151,0 miljoen m³(n).  

55. Figuur 20 geeft een weergave van het dagelijks afnameprofiel L-gas van de 

elektriciteitscentrales in 12Q1. 

Figuur 20 . Dagelijks afnameprofiel L-gas van de elektriciteitscentrales in 12Q1. 

 

Het profiel van de L-gasfaname wordt sterk bepaald door de inzet van de enige reserende 

WKK van enige omvang (40 MWe) aangesloten aan het L-gasvervoersnetwerk (BP 

Chembel te Geel).  
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I.3.3 Afname gedurende zeven dagen durende koudegolf 

VERVOERSNETWERK 

56. Figuur 21 geeft het uurlijks afnameprofiel op het H-gasvervoersnet voor de Belgische markt 

in 12Q1 gedurende de zeven koudste dagen (gemiddelde van -6,8°C Teq) sinds de 

vrijmaking van de markten (2/02/2012-8/02/2012) . 

Figuur 21. Uurlijks afnameprofiel op het H-gasvervoersnet gedurende 7 dagen piekperiode 

voor de Belgische markt in 12Q1. 

 

Er is een sterke uurprofilering zichtbaar binnen de piekverbruiksdagen. Het piekverbruik in 

de morgen vindt snel plaats na de start van de gasdag rond 7 uur. Dan worden 

piekverbruiken gemeten die 15% boven het gemiddelde van de dag liggen. In de loop van 

de voormiddag neemt het uurverbruik weer af om rond 13 uur een niveau te bereiken dat 

meestal niet hoger is dan het gemiddele uurverbruik om daarna weer te stijgen tot de 

tweede piekuurwaarde van de dag rond 18 uur. Het is pas vanaf 22 uur dat het uurverbruik 

naar een dieptepunt gaat en het aardgassysteem meer aardgas ontvangt dan eraan wordt 

onttrokken om over de voldoende drukken te beschikken om de volgende dag om 6 uur 

weer een nieuwe dagcyclus te starten. Het op druk brengen van het aardgassysteem in de 

nacht is cruciaal voor het netevenwicht - en dus de leveringszekerheid - van de volgende 

dag en vormt de kernactiviteit van de dispatching van de netbeheerder. Uiteraard is de 

haalbaarheid op de eerste plaats bepaald door de injectie van voldoende aardgas door de 

netgebruikers om hun klantenportefeuille te voldoen.  
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Uit figuur 21 blijkt dat de profielen terugkerend zijn en dat de fluctuatie aanzienlijk kan zijn 

hetgeen neerkomt op een grote behoefte aan flexibiliteit om steeds over voldoende aardgas 

te beschikken om de vraag te volgen.  

57. Figuur 22 geeft het uurlijks afnameprofiel op het L-gasvervoersnet voor de Belgische markt 

in 12Q1 gedurende de zeven koudste dagen (gemiddelde van -6,8°C Teq) sinds de 

vrijmaking van de markten (2/02/2012-8/02/2012) . 

Figuur 22. Uurlijks afnameprofiel op het L-gasvervoersnet gedurende 7 dagen piekperiode 

voor de Belgische markt in 12Q1. 

 

De aardgasafname op het vervoersnetwerk voor L-gas kent een gelijkaardig patroon als 

voor H-gas maar fluctueert nog sterker binnen de dag. Het verbruik op het piekuur ten 

opzichte van het daluur kan tot een faktor 2 uit elkaar liggen en dit binnen dezelfde dag. Zo 

een sterke profilering tijdens dagen met piekvolumes vereisen een hoge flexibiliteit van het 

netwerk en middelen voor netbalancering.  

DISTRIBUTIENETTEN    
 
58. Figuur 23 geeft het uurlijks afnameprofiel op de distributienetten voor H-gas gedurende de 

zeven koudste dagen sinds de vrijmaking van de markten (2/02/2012-8/02/2012) . 
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Figuur 23. Uurlijks afnameprofiel van de distributienetten H-gas gedurende 7 dagen 

piekperiode voor de Belgische markt in 12Q1. 

 

Het gemiddeld patroon van een dubbele piek: in de morgen rond 7 uur en in de namiddag 

rond 18 uur om vervolgens vanaf 22 uur naar een absoluut minimum te evolueren is ook 

zichtbaar voor de distributienetten. Dit patroon valt sterk samen met het 

verwarmingspatroon van een gemiddelde woning. 

59. Figuur 24 geeft het uurlijks afnameprofiel op de distributienetten voor L-gas gedurende de 

zeven koudste dagen sinds de vrijmaking van de markten (2/02/2012-8/02/2012) . 
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Figuur 24. Uurlijks afnameprofiel van de distributienetten L-gas gedurende 7 dagen 

piekperiode voor de Belgische markt in 12Q1. 

 

Het patroon van de uurafname op de distributienetten voor L-gas is gelijkopend met het 

patroon op de distributienetten voor H-gas.  

INDUSTRIE    
 
60. Figuur 25 geeft het uurlijks afnameprofiel van de industrie voor H-gas gedurende de zeven 

koudste dagen sinds de vrijmaking van de markten (2/02/2012-8/02/2012) . 
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Figuur 25. Uurlijks afnameprofiel van de industrie H-gas gedurende 7 dagen piekperiode 

voor de Belgische markt in 12Q1. 

 

De uurafname binnen de dag van de industrie kent een grillig verloop waar geen 

terugkerend patroon met enig statistische relevantie uit af te leiden is. Een dag/nacht-

patroon is niet systematisch omdat de grootverbruikers van aardgas continue processen 

kennen, en in de betrokken koudeperiode wordt zelfs zichtbaar dat het meest aardgas werd 

afgenomen door de industrie op een zondag.  

61. Figuur 26 geeft het uurlijks afnameprofiel van de industrie voor L-gas gedurende de zeven 

koudste dagen sinds de vrijmaking van de markten (2/02/2012-8/02/2012) . 
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Figuur 26. Uurlijks afnameprofiel van de industrie L-gas gedurende 7 dagen piekperiode 

voor de Belgische markt in 12Q1. 

 

De uurafname binnen de dag van de industrie op het L-gasnet is nog grilliger dan voor H-

gas. Wellicht speelt hierin mee dat er minder uitvlaking is dan voor H-gas aangezien de 

industrie op L-gas relatief beperkt is. Voor de industrie op L-gas is wel de terugval van het 

verbruik in het weekend zichtbaar (relatief kleinere industreën en vooral op 

distributienetten). Hierdoor vergt bijvoorbeeld de overgang van de zondag naar de maandag 

een grote flexibiliteit van het aardgassysteem.  

ELEKTRICITEITSCENTRALES    

 
62. Figuur 27 geeft het uurlijks afnameprofiel van de gasgestookte centrales (H-gas)22 

gedurende de zeven koudste dagen sinds de vrijmaking van de markten (2/02/2012-

8/02/2012) . 

  

                                                 
22

 Omdat er slecht één L-gasgestookte centrale operationeel is (WKK van BP Chembel 40 MWe), wordt 
enkel het beeld gegeven van de H-gasgestookte centrales. 
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Figuur 27. Uurlijks afnameprofiel van de gasgestookte centrales gedurende 7 dagen 

piekperiode voor de Belgische markt in 12Q1. 

 

De uurafname binnen de dag van de gasgestookte centrales is niet terug te brengen tot een 

terugkerend patroon en is volatiel met extremen binnen de dag. Dit wijst op een (sterk) 

gemoduleerde inzet van gasgestookte centrales voor elektriciteitsproductie. In feite wordt 

deze modulatie doorgeschoven naar het aardgassysteem waar een gelijklopende flexibiliteit 

wordt vereist. Het is zichtbaar dat in het weekend van de koudegolf gasgestookte centrales 

beduidend minder zijn ingezet geweest. Met name de overgang tussen de zondag en de 

maandag heeft een sterke moduleerbaarheid vereist van het aardgassysteem. Hetzelfde 

geldt voor de overgang tussen de dinsdag en de woensdag waarbij een aardgasvraag van 

1.070 k.m³(n)/h om 18 uur terugviel tot 670 k.m³(n)/h in de nacht om vervolgens om 8 uur ’s 

morgen weer 1.070 k.m³(n)/h aardgas af te nemen. Dergelijke patronen zijn veeleisend voor 

het aardgassysteem qua flexibiliteit, zeker tijdens een koudegolf. 

I.3.4 Afnameprofiel en balanceringsbehoefte op de piekverbruiksdag 

63. In I.3.3 werd de het profiel van de uurafname bekeken tijdens de zeven koudste dagen sinds 

de vrijmaking van de markten. Hierna zal worden ingezoomd op de uurafname tijdens de 

piekverbruiksdag op dinsdag 7 febuari 2012. Door het profiel van de uurafname te 

confronteren met de gemiddelde uurafname zal een raming worden gemaakt van de 

balanceringsbehoefte om het netwerk in evenwicht te houden. Dit is een gestileerde 

oefening die veronderstelt dat er “vlak” genomineerd (flat nomination) wordt aan de 
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entrypunten. Dit hoeft uiteraard niet het geval te zijn maar deze oefening geeft wel inzichten 

omtrent de flexibiliteitsnoden, mede in de optiek van de investeringscriteria (zie I.1). 

VERVOERSNETWERK    

64. Figuur 28 geeft het afnameprofiel binnen de dag op het H-gasvervoersnet voor de Belgische 

markt op de piekdag sinds de vrijmaking van van de markten (dinsdag 7/02/2012) . 

Figuur 28. Afnameprofiel binnen de dag op het H-gasvervoersnet voor de Belgische markt 

op de piekdag sinds de vrijmaking van de markten (7/02/2012). 

 

De piekafname gemeten op 7/02/2012 bedraagt 67,870 miljoen m³(n)/d. De gemiddelde 

uurafname komt overeen met 2,828 miljoen m³(n)/h, de piekuurafname bereikt 3,262 miljoen 

m³(n)/h om 8 uur en de daluurafname bedraagt 2,242 miljoen m³(n)/h om 3 uuur ’s morgens 

(8/02/12). De maximum uuronbalans bedraagt aan de tekortzijde bijgevolg 0,434 miljoen 

m³(n) en aan de overschotzijde 0,586 miljoen m³(n). De dagbalancering kent verder haar 

typisch dagverloop waarbij ’s avonds vanaf rond 10 uur het teveel aan aardgas wordt 

opgehoogd in de linepack van het systeem om bij de start van de nieuwe gasdag over 

voldoende druk te beschikken. De maximum gecumuleerde onbalans bedraagt 3,594 

miljoen m³(n) die bij een constant injectiedebiet moet worden opgevangen door de 

modulering binnen de dag en binnen het systeem. Deze gecumuleerde onbalans wordt voor 

66,3% veroorzaakt door de fluctuaties van de afname van de distributienetten, 33,7% door 

de elektriciteitscentrales en 1,8% door de industrie. 
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65. Figuur 29 geeft het afnameprofiel binnen de dag op het L-gasvervoersnet voor de Belgische 

markt op de piekdag sinds de vrijmaking van van de markten (dinsdag 7/02/2012) . 

Figuur 29. Afnameprofiel binnen de dag op het L-gasvervoersnet voor de Belgische markt 

op de piekdag sinds de vrijmaking van de markten (7/02/2012). 

 

De piekafname gemeten op 7/02/2012 bedraagt 40,192 miljoen m³(n)/d. De gemiddelde 

uurafname komt overeen met 1,675 miljoen m³(n)/h, de piekuurafname bereikt 2,049 miljoen 

m³(n)/h om 7 uur en de daluurafname bedraagt 1,218 miljoen m³(n)/h om 24 uuur. De 

maximum uuronbalans bedraagt aan de tekortzijde bijgevolg 0,375 miljoen m³(n) en aan de 

overschotzijde 0,456 miljoen m³(n). De dagbalancering kent verder haar typisch dagverloop 

waarbij ’s avonds vanaf rond 10 uur het teveel aan aardgas wordt opgehoogd in de linepack 

van het systeem om bij de start van de nieuwe gasdag over voldoende druk te beschikken. 

De maximum gecumuleerde onbalans bedraagt 2,761 miljoen m³(n) die bij een constant 

injectiedebiet moet worden opgevangen door de modulering binnen de dag en binnen het 

systeem.  

DISTRIBUTIENETTEN    

 
66. Figuur 30 geeft het afnameprofiel binnen de dag van de distributienetten H-gas op de 

piekdag sinds de vrijmaking van van de markten (dinsdag 7/02/2012) . 
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Figuur 30. Afnameprofiel binnen de dag op de distributienetten H-gas op de piekdag sinds 

de vrijmaking van de markten (7/02/2012). 

 

De piekafname gemeten op 7/02/2012 bedraagt 34,015 miljoen m³(n). De gemiddelde 

uurafname komt overeen met 1,417 miljoen m³(n)/h, de piekuurafname bereikt 1,752 miljoen 

m³(n)/h om 7 uur en de daluurafname bedraagt 1,019 miljoen m³(n)/h om 24 uuur. De 

maximum uuronbalans bedraagt aan de tekortzijde bijgevolg 0,334 miljoen m³(n) en aan de 

overschotzijde 0,399 miljoen m³(n). De dagbalancering kent verder haar typisch dagverloop 

waarbij ’s avonds vanaf rond 10 uur het teveel aan aardgas wordt opgehoogd in de linepack 

van het systeem om bij de start van de nieuwe gasdag over voldoende druk te beschikken. 

De maximum gecumuleerde onbalans bedraagt 2,382 miljoen m³(n) die bij een constant 

injectiedebiet moet worden opgevangen door de modulering binnen de dag en binnen het 

systeem.  

67. Figuur 31 geeft het afnameprofiel binnen de dag op de distributienetten L-gas op de piekdag 

sinds de vrijmaking van van de markten (dinsdag 7/02/2012) . 
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Figuur 31. Afnameprofiel binnen de dag op de distributienetten L-gas op de piekdag sinds 

de vrijmaking van de markten (7/02/2012). 

 

De piekafname gemeten op 7/02/2012 bedraagt 37,380 miljoen m³(n)/d. De gemiddelde 

uurafname komt overeen met 1,557 miljoen m³(n)/h, de piekuurafname bereikt 1,927 miljoen 

m³(n)/h om 7 uur en de daluurafname bedraagt 1,105 miljoen m³(n)/h om 24 uuur. De 

maximum uuronbalans bedraagt aan de tekortzijde bijgevolg 0,369 miljoen m³(n) en aan de 

overschotzijde 0,453 miljoen m³(n). De dagbalancering kent verder haar typisch dagverloop 

waarbij ’s avonds vanaf rond 10 uur het teveel aan aardgas wordt opgehoogd in de linepack 

van het systeem om bij de start van de nieuwe gasdag over voldoende druk te beschikken. 

De gecumuleerde onbalans bedraagt 2,731 miljoen m³(n) die bij een constant injectiedebiet 

moet worden opgevangen door de modulering binnen de dag en binnen het systeem. 

INDUSTRIE    
 
68. Figuur 32 geeft het afnameprofiel binnen de dag van de industrie H-gas op de piekdag sinds 

de vrijmaking van van de markten (dinsdag 7/02/2012) . 
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Figuur 32. Afnameprofiel binnen de dag van de industrie H-gas op de piekdag sinds de 

vrijmaking van de markten (7/02/2012). 

 

De piekafname gemeten op 7/02/2012 bedraagt 11,224 miljoen m³(n)/d. De gemiddelde 

uurafname komt overeen met 0,468 miljoen m³(n)/h, de piekuurafname bereikt 0,482 miljoen 

m³(n)/h om 19 uur en de daluurafname bedraagt 0,448 miljoen m³(n)/h om 5 uur 

(8/02/2012). De maximum uuronbalans bedraagt aan de tekortzijde bijgevolg 0,014 miljoen 

m³(n) en aan de overschotzijde 0,019 miljoen m³(n). Het is kenmerkend voor de industrie dat 

de onbalansen eerder beperkt zijn en de injectiestroom het afnamepatroon goed anticipeert.  

 
69. Figuur 33 geeft het afnameprofiel binnen de dag van de industrie L-gas op de piekdag sinds 

de vrijmaking van van de markten (dinsdag 7/02/2012) . 
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Figuur 33. Afnameprofiel binnen de dag van de industrie L-gas op de piekdag sinds de 

vrijmaking van de markten (7/02/2012). 

 

De piekafname gemeten op 7/02/2012 bedraagt 2,803 miljoen m³(n)/d. De gemiddelde 

uurafname komt overeen met 0,117 miljoen m³(n)/h, de piekuurafname bereikt 0,122 miljoen 

m³(n)/h om 18 uur en de daluurafname bedraagt 0,112 miljoen m³(n)/h om 5 uur 

(8/02/2012). De maximum uuronbalans bedraagt aan de tekortzijde bijgevolg 0,005 miljoen 

m³(n) en aan de overschotzijde 0,005 miljoen m³(n). Het is kenmerkend voor de industrie dat 

de onbalansen eerder beperkt zijn en de injectiestroom het afnamepatroon goed anticipeert.  

 
ELEKTRICITEITSCENTRALES    
 
70. Figuur 34 geeft het afnameprofiel binnen de dag van de elektriciteitscentrales H-gas op de 

piekdag sinds de vrijmaking van van de markten (dinsdag 7/02/2012) . 
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Figuur 34. Afnameprofiel binnen de dag van de elektriciteitscentrales H-gas op de piekdag 

sinds de vrijmaking van de markten (7/02/2012). 

 

De piekafname gemeten op 7/02/2012 bedraagt 22,631 miljoen m³(n)/d. De gemiddelde 

uurafname komt overeen met 0,943 miljoen m³(n)/h, de piekuurafname bereikt 1,087 miljoen 

m³(n)/h om 9 uur en de daluurafname bedraagt 0,674 miljoen m³(n)/h om 4 uur (8/02/2012). 

De maximum uuronbalans bedraagt aan de tekortzijde bijgevolg 0,144 miljoen m³(n) en aan 

de overschotzijde 0,269 miljoen m³(n). Het is kenmerkend voor de elektriciteitscentrales, 

zoals voor de industrie, dat de onbalansen eerder beperkt zijn en de injectiestroom het 

afnamepatroon goed anticipeert.  

I.3.5 Afnameprofiel tijdens dertig dagen durende periode  

71. Het tweede onderdeel van de leveringsnorm die artikel 8 van Verordening (EU) Nr. 

994/2010 oplegt vereist de aardgaslevering aan de beschermde afnemers van de lidstaat 

tevens te waarborgen in het geval van een ten minste dertig dagen durende piekperiode die 

voorkomt met een statistische waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar. 

Spreken over een kans van “1 in 20 jaar” wat piekleveringen betreft is niet vanzelfsprekend 

in een markt die een grote expansie kende en nog steeds aan populariteit wint op 

distributieniveau al lijkt verzadiging, zeker in bepaalde gebieden, bereikt te zijn 

(efficiëntiewinsten op vlak van woningisolatie en rendementen lijken bijkomende 

aansluitingen ten minste gedeeltelijk te compenseren). In een dergelijke markt zijn de 
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recentste piekwaarden de hoogste en deze piekwaarden zullen blijven groeien zolang de 

markt groeit (voor eenzelfde temperatuur). 

De periode van 9/01/2012 tot 7/02/2012 blijkt de dertig dagen durende periode te zijn met de 

hoogst gemeten afname op de distributienetten. Dit geldt zowel voor H-gas als voor L-gas. 

Tijdens deze piekperiode van dertig dagen werd 753 miljoen m³(n) H-gas afgenomen op de 

distributienetten. De totale afname van H-gas bedraagt 1,545 miljard m³(n). Met andere 

woorden, gedurende deze 30 dagen werd een volume H-gas afgenomen op de 

distributienetten dat overeenkomt met 20,4% van de totale H-gasafname door de 

distributienetten in 2011. 

Tijdens deze piekperiode van dertig dagen werd 831 miljoen m³(n) L-gas afgenomen op de 

distributienetten. De totale afname van L-gas bedraagt 900 m³(n). Met andere woorden, 

gedurende deze 30 dagen werd een volume L-gas afgenomen op de distributienetten dat 

overeenkomt met 20,6% van de totale H-gasafname door de distributienetten in 2011. 
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I.4 Correlatie tussen Teq en aardgasafname 

I.4.1 Correlatieberekeningen 

72. De ogenblikkelijke behoeften aan ruimteverwarming worden quasi uitsluitend bepaald door 

de buitentemperatuur en vaak automatisch door de rechtstreekse sturing van de 

thermostaat met een buitentemperatuursensor. Er is niet enkel een sterk verband tussen 

buitentemperatuur en verwarmingsbehoeften maar ook significante oorzakelijkheid. Dit 

wordt werderom bewezen bij de analyse van de afname van de distributienetten. Meer dan 

95% van het afnameprofiel door de distributienetten (2.159 metingen) wordt verklaard door 

de equivalente temperatuur. Bij vorst betekent de daling van de Teq met 1°C een geschatte 

toename van de afname met 1,081 miljoen m³(n)/dag (ofwel +12,6 GWh/dag).  

De verwachte afname op de distributienetten H-gas bij Teq= -11°C wordt geschat op 37,5 

miljoen m³(n)/dag. Dit komt overeen met een gemiddelde uurafname van 1,563 miljoen 

m³(n)/h. 

De verwachte afname op de distributienetten H-gas bij Teq= -12°C wordt geschat op 38,5 

miljoen m³(n)/dag. Dit komt overeen met een gemiddelde uurafname van 1,604 miljoen 

m³(n)/h.  

Figuur 35 geeft de spreiding van de H-gasafname door de distributienetten ten opzichte van 

de equivalente temperatuur in het eerste kwartaal van 2012. 
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Figuur 35. Spreiding van de H-gasafname door de distributienetten ten opzichte van de 

equivalente temperatuur in het eerste kwartaal van 2012. 

 
groene omcirkeling: verwachte afname bij -11°C Teq en -12°C Teq 

 

73. De statistische analyse uitgevoerd voor de industrie geeft geen resultaten die aantonen dat 

er een oorzakelijk verband is tussen de geobserveerde aardgasafname en de Teq. Er is een 
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extrapolaties te leveren van de aardgasfaname van de elektriciteitssector bij -11°C Teq of 

12°C Teq. 
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97% van de schommelingen van de aardgasafname op korte termijn te veklaren. Bij vorst 
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betekent de daling van de Teq met 1°C een geschatte toename van de afname met 1,205 

miljoen m³(n)/dag (ofwel +11,8 GWh/dag). 

De verwachte afname op de distributienetten L-gas bij Teq= -11°C wordt geschat op 42,0 

miljoen m³(n)/dag. Dit komt overeen met een gemiddelde uurafname van 1,750 miljoen 

m³(n)/h. 

De verwachte afname op de distributienetten L-gas bij Teq= -12°C wordt geschat op 43,2 

miljoen m³(n)/dag. Dit komt overeen met een gemiddelde uurafname van 1,800 miljoen 

m³(n)/h.  

Figuur 36 geeft de spreiding van de L-gasafname door de distributienetten ten opzichte van 

de equivalente temperatuur in het eerste kwartaal van 2012. 

Figuur 36. Spreiding van de L-gasafname door de distributienetten ten opzichte van de 

equivalente temperatuur in het eerste kwartaal van 2012. 
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I.4.2 Robuustheid van het H-gasvervoersnet voor de Belgische markt 

75. In Tabel 4 wordt de afname van H-gas op de piekverbruiksdag (dinsdag 7/02/2012) 

geconfronteerd met de geboekte vaste entrycapaciteit die toegewezen kan worden voor de 

bevoorrading van de Belgische markt. De totaal beschikbare vaste entrycapaciteit die 

tegoewezen kan worden aan de Belgische markt bedraagt 143,575 M.m³(n)/dag ofwel 5.982 

k.m³(n)/h. 

Tabel 4. Controle van de robuustheid van het aardgassysteem voor H-gas op de 

piekverbruiksdag sinds de vrijmaking van de markten (7/02/2012, -6,8°C Teq).  

M.m³(n)/dag Piekafname Geboekte vaste 
entrycapaciteit 

Benuttingsgraad 

GOS 34,015 46,313 73,5% 

TI 11,224 16,206 69,3% 

TE 22,631 29,096 77,8% 

Totaal 67,870 91,615 74,1% 

 

In totaal is 91,615 M.m³(n)/dag entrycapaciteit geboekt voor de Belgische markt. Dit 

betekent een reservatiegraad van 63,8%. Op de piekdag is 74,1% van de gereserveerde 

capaciteit effectief benut geweest.  

Zowel de voorziene entrycapaciteit als de geboekte entrycapaciteit door de netgebruikers 

waren ruim voldoende om de piekvraag op te vangen.  

In Tabel 5 worden extreme waarden opgenomen voor wat de afname betreft en wordt het 

aanbod gelijk gehouden.  
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Tabel 5. Controle van de robuustheid van het aardgassysteem voor H-gas op een 

geëxtrapleerde piek (-12°C Teq).  

M.m³(n)/dag Piekafname Geboekte vaste 
entrycapaciteit 

Benuttingsgraad 

GOS 38,500* 46,313 83,10% 

TI 11,592** 16,206 71,5% 

TE 24,110** 29,096 82,9% 

Totaal 74,202 91,615 81,0% 

 *geraamde afname bij -12°C Teq, **geobserveerde piekafname sinds 1/01/2011. 

Zelfs bij -12°C Teq en een piekafname van de industrie en de gasgestookte centrales zoals 

geobserveerd sinds 1/01/2011, kan het aardgassysteem voldoende dagvolume aanbrengen. 

Bij een 100% belasting van de gasgestookte centrales is de piekafname geraamd op 28,289 

M.m³(n)/dag en wordt een benuttingsgraad verkregen van 97,3% voor TE. Dit toont aan dat 

er voldoende vervoerscapaciteit is en de elektriciteitssector nauwlettend de nodige 

vervoerscapaciteit reserveert. 

Hoewel deze oefening aangeeft dat er voldoende capaciteit voorhanden is om het nodige 

dagvolume van aardgas aan te leveren is dit op zich geen garantie dat er netevenwicht 

bereikt wordt. Het gedrag van de netgebruikers en het omkaderend commercieel 

vervoersmodel zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor een adequaat nominatiepatroon binnen 

de dag en een uiteindelijk netevenwicht op het einde van de dag.  

I.4.3 Robuustheid van het L-gasvervoersnet voor de Belgische markt 

76. In Tabel 6 wordt de afname van L-gas op de piekverbruiksdag (dinsdag 7/02/2012) 

geconfronteerd met de geboekte vaste entrycapaciteit die toegewezen kan worden voor de 

bevoorrading van de Belgische markt. De totaal beschikbare vaste entrycapaciteit die 

tegoewezen kan worden aan de Belgische markt bedraagt 51,055 M.m³(n)/dag ofwel 2.127 

k.m³(n)/h . 
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Tabel 6. Controle van de robuustheid van het aardgassysteem voor L-gas op de 

piekverbruiksdag sinds de vrijmaking van de markten (7/02/2012, -6,8°C Teq).  

M.m³(n)/dag Piekafname Geboekte vaste 
entrycapaciteit 

Benuttingsgraad 

GOS 37,380 46,928 79,7% 

TI 2,803 3,568 78,6% 

TE 0,008 0,018 44,4% 

Totaal 40,191 50,514 79,6% 

 

In totaal is 50,514 M.m³(n)/dag entrycapaciteit geboekt voor de Belgische markt. Dit 

betekent een reservatiegraad van 98,9%. Op de piekdag is 79,6% van de gereserveerde 

capaciteit effectief benut geweest.  

De voorziene entrycapaciteit die bijna volledig geboekt was door de netgebruikers was 

voldoende om de piekvraag op te vangen.  

In Tabel 7 worden extreme waarden opgenomen voor wat de afname betreft en wordt het 

aanbod gelijk gehouden.  

Tabel 7. Controle van de robuustheid van het aardgassysteem voor L-gas op een 

geëxtrapoleerde piek (-12°C Teq).  

M.m³(n)/dag Piekafname Geboekte vaste 
entrycapaciteit 

Benuttingsgraad 

GOS 43,200* 46,928 92,1% 

TI 2,823** 3,568 79,1% 

TE 0,018*** 0,018* 100% 

Totaal 46,041 50,514 91,2% 

*geraamde afname bij -12°C Teq, **geobserveerde piekafname sinds 1/01/2011,***100% nominatie 

Zelfs bij -12°C Teq en een piekafname van de industrie zoals geobserveerd sinds 

1/01/2011, kan het aardgassysteem voldoende dagvolume aanbrengen. 
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Hoewel deze oefening aangeeft dat er voldoende capaciteit voorhanden is om het nodige 

dagvolume van aardgas aan te leveren is dit op zich geen garantie dat er netevenwicht 

bereikt wordt. Het gedrag van de netgebruikers en het omkaderend commercieel 

vervoersmodel zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor een adequaat nominatiepatroon binnen 

de dag en een uiteindelijk netevenwicht op het einde van de dag. 
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I.5 Aardgasaanvoer voor piekafname 

 

77. In dit deel wordt specifiek gekeken naar de aardgasleveringen om de piekafname en de 

netbalancering op de Belgische markt op te vangen. In een vrije energiemarkt is dit de 

primaire verantwoordelijkheid van de aardgasleveranciers en zijn deze waarborgen sterk 

onderheving aan de contractuele afspraken met de aardgasafnemer maar ook met de 

beheerder van het aardgasvervoersnet. Op hun beurt moeten de aardgasleveranciers 

voldoende reserves inbouwen in hun bevoorradingscontracten op de groothandelsmarkt of 

rechtstreeks met de aardgasproducenten. 

78. Het aantal invoerders van aardgas in België groeit en dit is uiteraard positief voor 

leveringszekerheid zowel in volume, flexibiliteit als diversificatie van aanvoerlijnen. Er zijn in 

de betrokken periode van de studie 17 actieve invoerders van aardgas op de Belgische 

aardgasmarkt waarvan 10 tevens L-gas leveren op de Belgische markt. Er is momenteel 

dus wel degelijk sprake van concurrerende marktkrachten voor het aanbod van aardgas en 

dit zowel voor de H-gasmarkt als de L-gasmarkt. Als achtergrond voor dit onderdeel van de 

studie, kan voorts vermeld worden dat de aardgasleveranciers zich voor 73,3% bevoorraden 

via contracten rechtstreeks afgesloten met aardgasproducenten en voor 26,7% via 

contracten op de groothandelsmarkt voor aardgas. In totaal bestaat de bevoorrading voor 

61,2% uit contracten met aardgasproducenten die nog een resterende looptijd kennen van 

meer dan 5 jaar. Dit is een robuuste situatie in termen van primaire 

bevoorradingszekerheid23. Afhankelijk van de vrije overeenkomsten betreffen het contracten 

die clausules bevatten voor zowel het volume, de prijs als de flexibiliteit van de leveringen. 

Dit is een belangrijk gegeven voor een goed begrip van het gedrag van de 

aardgasinvoerders in België die bovendien steeds meer internationaal optimaliseren 

waardoor België in feite wordt teruggebracht tot één van hun afzetgebieden voor aardgas..  

I.5.1 Balancering van het netwerk 

79. De netbeheerder biedt flexibiliteitsmiddelen aan de netgebruikers die zij vrij kunnen 

onderschrijven om in hun flexibiliteitsnoden te voorzien. Deze principes maken deel uit van 

het commercieel vervoersmodel en kunnen teruggevonden worden op www.fluxys.net. 

                                                 
23

 Zie eventueel verder in de jaarverslagen van de CREG (www.creg.be). 
 

http://www.fluxys.net/
http://www.creg.be/
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Netgebruikers kunnen in het algemeen voor het beheer van de balanceringspositie van hun 

portefeuille beroep doen op deze flexibiliteitsdiensten van de netbeheerder, invoeren van 

flexibiliteit via de modulering van de nominatie (injectie) op de entrypunten en kopen of 

verkopen op de handelsmarkt te Zeebrugge. Het is de verantwoordelijkheid van de 

netbeheerder om er over te waken, en eventueel bij te sturen, dat het daadwerkelijk 

netgebruik in lijn ligt met de mogelijkheden van het netwerk zoals besproken in I.1. 

Bijvoorbeeld het feit dat netgebruikers voor de bevoorrading van gasgestookte centrales 

flexibiliteitsdiensten onderschrijven bij de netbeheerder terwijl het investeringsmodel het 

uitgangspunt hanteert dat er entrycapaciteit wordt voorzien voor centrales ten belope van 

het maximaal uurverbruik, is op zich geen conflict. Hezelfde geldt voor netgebruikers die 

flexibiliteit invoeren voor de distributienetten. Het is echter wel zo dat de netbeheerder de 

integriteit van het geheel en uiteindelijk de systeemintegriteit in de hand moet houden en 

hiertoe nominatiegedrag nauwlettend moet opvolgen en eventueel bijsturen.  

80. Momenteel (tot 1 oktober 2012) zijn er nog drie balanceringszones op het H-gasnetwerk 

(Zeebrugge, Blargenies en ’s Gravenvoeren). In Figuur 37 wordt een beeld gegeven van de 

totale positie van de netbalancering op het H-gasvervoersnet (som van de drie 

balanceringszones). 

Figuur 37. Netbalancering op het vervoersnetwerk voor H-gas op 7/06/2012. 

 

In overleg met de CREG is bepaald dat Fluxys Belgium NV flexibiliteitsdiensten aanbiedt 

aan de markt voor H-gas voor een volume van 42,259 GWh. De markt kan bijgevolg 

flexibiliteitsdiensten aankopen om geaggregeerd een tekort van 42,259 GWh tussen injectie 
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bufferen. Dit komt ongeveer overeen met een linepackcapaciteit van 4 miljoen m³(n) die op 

deze manier gecommercialiseerd wordt. Figuur 37 geeft deze limieten weer en geeft aan 

hoeveel flexibiliteit daadwerkelijk onderschreven is op 7/02/2012. Deze 

onderschrijvingsgraad bedraagt 63,2%. 

De rode lijn geeft het gecumuleerd verloop van de uuronbalans weer op de piekdag 

7/02/2012. Deze is opvallend beperkt maar steeds negatief (afname >injectie). De gasdag 

begon met een deficiet van 2.443.397 kWh en eindigde met een deficiet van 1.960.297 

kWh. De onderschreven flexibiliteitsmiddelen waren steeds ruim voldoende om deze 

onbalans op te vangen. Maximaal was er een gecumuleerde onbalans van 43% van de 

onderschreven flexibiliteitsmiddelen. Dat de markt binnen de gasdag niet tot een volledig 

netevenwicht kwam heeft repercussies vanuit het commercieel model (netgebruikers zullen 

een vereffening voor het onevenwicht krijgen van de netbeheerder) maar heeft operationeel 

geen negatieve gevolgen gehad aangezien de situatie nog ruimschoots viel binnen de 

mogelijkheden van het netwerk. 

Het is een belangrijke bevinding dat op de piekverbruiksdag waarvoor in sectie I.3.4 

aanzienlijke flexibiliteitsbehoeften geraamd werden, er opvallend beperke onbalans was en 

er bijgevolg weinig beroep is gedaan op de flexibiliteitsdiensten van de netbeheerder. Dit 

betekent dat de netgebruikers zeer nauw aansluitend op hun afnamepatroon hebben 

genomineerd op de entrypunten maar desalniettemin geen volledig evenwicht hebben 

kunnen creëren op het einde van de gasdag. Optimalisering zal hier een rol gespeeld 

hebben maar wellicht ook een risicomijdend gedrag van de netgebruikers om geen gevaar 

te lopen om op het einde van de dag met een ruime onbalans geconfronteerd te worden. Dit 

is zeker een indicatie dat de vrije markt alert is bij extreme weersomstandigheden en er 

posities worden ingenomen met het oog op netbalancering. Dat de markt niet zozeer beroep 

deed op de balanceringsdiensten van de netbeheerder wijst op een goedkoper aantrekken 

van flexibiliteitsmiddelen elders, aan de grens (buitenland) binnen bijvoorbeeld bestaande 

leveringscontracten op langere termijn.  

81. Figuur 38 geeft de situatie weer in de balanceringszone “Zeebrugge”. 
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Figuur 38. Netbalancering in de balanceringszone “Zeebrugge” op 7/06/2012. 

 

In de balanceringszone “Zeebrugge” was de gecumuleerde onbalans operationeel gezien 

steeds negatief op de piekverbruiksdag. De onderschreven flexibiliteitsdiensten waren 

steeds voldoende. Er werd maximaal 46% van de onderschreven flexibiliteitsdiensten 

aangesproken. De netgebruikers hebben bijgevolg zeer gericht genomineerd op de 

entrypunten van het aardgassysteem. Operationeel was er geen probleem voor de 

balanceringszone hetgeen niet uitsluit dat de netbeheerder tekorten van individuele 

netgebruikers heeft vereffend en doorgerekend aan de betrokken netgebruikers. 
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82. In Figuur 39 wordt de balanceringssituatie weergegeven in het oosten van het land. 

Figuur 39. Netbalancering in de balanceringszone “’s Gravenvoeren” op 7/06/2012. 

 

In de balanceringszone “’s Gravenvoeren” was de gecumuleerde uurbalans negatief tot 1 

uur in de nacht van 7 op 8 februari 2011. Vanaf 2 uur werd er meer aardgas geïnjecteerd 

door de netgebruikers in de balanceringszone dan er werd afgenomen. Dit is positief in 

termen van netbalancering. De onderschreven flexibiliteitsdiensten waren steeds voldoende 

om netevenwicht te creëren.  

83. In Figuur 40 wordt de balanceringssituatie weergegeven in het zuiden van het land. 
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Figuur 40. Netbalancering in de balanceringszone “Blaregnies” op 7/06/2012. 

 

In de balanceringszone “Blaregnies” was de gecumuleerde uurbalans steeds negatief. Er 

was tot 70% van de onderschreven flexibiliteitsdiensten nodig. Operationeel waren er geen 

problemen in de balanceringszone “Blaregnies”.  

84. In Figuur 41 wordt de balanceringssituatie weergegeven voor L-gas. 

Figuur 41. Netbalancering in de balanceringszone “Poppel” op 7/06/2012. 
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morgen van de nieuwe gasdag, 8/02/2012, was geen nieuw netevenwicht bereikt. De 

gecumuleerde onbalans overschreed zelfs met 14% de onderschreven middelen en de 

voorziene flexibiliteitsmiddelen waren ontoereikend. Om 5 uur ’s morgen voorafgaand aan 

de start van de nieuwe gasdag was er een gecumuleerde onbalans van 4.369.531 kWh. Om 

met dit deficiet een nieuwe gasdag te starten is geen evidentie maar ook hiervoor waren 

voldoende middelen beschikbaar voor de netbeheerder. De situatie heeft vanuit het 

commercieel model uiteraard wel gevolgen gehad voor de netgebruikers die een 

verrekening kregen voor de onbalans. 

I.5.2 Aardgasaanvoer 

85. In Figuur 42 wordt een beeld gegeven van de aanvoerroutes voor de bevoorrading van de 

nationale markt. 

Figuur 42. Bevoorradingsroutes voor het opvangen van de piekdagafname H-gas op 

7/02/2012. 

 

Het aardgasinvoerknooppunt te Zeebrugge (LNG-terminal, Zeepipe, Interconnector, Zelzate) 

stond voor 60,4% in voor de opvang van de piekdagvraag op 7/02/2012. De interconnecties 

te ’s Gravenvoeren, Eynatten en de ondergrondse opslag te Loenhout vertegenwoordigden 

een aandeel van 22,2%. En het aandeel van backhaul-leveringen vanuit Blaregnies bekleedt 

een niet onbeduidend aandeel van 17,4%. Dit laatste is in feite H-gas dat initieel bestemd is 

voor Franrkijk die “achter blijft” op de Belgische markt voor de dekking van de piekvraag op 

7/02/2012. 
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De bevoorradingsroutes voor L-gas zijn terug te brengen tot slechts één interconnectiepunt 

met het Nederlandse L-gasvervoersnet te Poppel. Bijstand wordt evenwel geleverd door de 

conversie-installatie te Lilo en Loenhout en de zogenaamde backhaul-leveringen vanuit 

Blaregnies (L-gas dat wordt geïnjecteerd te Poppel in het Belgisch netwerk met de initiële 

bedoeling voor levering voor de Franse markt maar die verkocht wordt aan de Belgische 

markt).  

I.5.3 Benutting opslag 

86. In Figuur 43 wordt het uurverloop van de aardgasuitzending van de ondergrondse 

opslagcapaciteit te Loenhout op de piekdag (7/02/2012) weergegeven. 

Figuur 43. Uurverloop van de aardgasuitzending van de ondergrondse opslag te Loenhout 

in het vervoersnetwerk H-gas (in m³(n)/h). 

 

Op 7/02/2012 is de geboekte vaste uitzendcapaciteit te Loenhout volledig toegewezen en 

ligt het uitzendniveau zelfs hoger omdat de netbeheerder nood had aan operationele 

middelen voor het eigen netbeheer. De situatie blijft echter geruststellend omdat er nog een 

aanzienlijk overschot was aan technische uitzendcapaciteit (benutting reikt tot 85%). 

Belangrijk is de vaststelling dat het uitzendprofiel van Loenhout niet gelijklopend is met het 

geaggregeerd afnameprofiel op de Belgische H-gasmarkt. Hoewel de schommelingen 

eerder beperkt zijn en de uitzending relatief constant (basisbevoorrading), is toch zichtbaar 

dat in de namiddag meer aardgas werd uitgezonden dan in de voormiddag. De modulatie 
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van het netwerk moest dus van elders komen. Zoals later zichtbaar zal worden werd 

flexibiliteit in sterke mate ingevoerd. 

I.5.4 Benutting LNG-terminal 

87. In Figuur 44 wordt het uurverloop van de aardgasuitzending van de LNG-terminal te 

Zeebrugge op de piekdag (7/02/2012) weergegeven. 

Figuur 44. Uurverloop van de aardgasuitzending van de LNG-terminal te Zeebrugge (in 

m³(n)/h). 

 

De volledige uitzendcapaciteit van de terminal is niet benut (tot 57% benutting) en de 

uitzendcapaciteit wordt beperkt gebruikt voor modulering om het uurverloop van de 

flexibiliteitsbehoeften in het systeem op te vangen. In tegenstelling tot Loenhout is de LNG 

terminal wel gebruikt voor extra uitzending in de dag tot ’s avonds en dit gelijklopend met het 

afnameprofiel. 

Op zich is het geen probleem dat ook de LNG-terminal, net zoals de opslag te Loenhout, 

niet ten volle wordt ingezet voor de balancering van het netwerk. Het is wel een belangrijke 

vaststelling dat de markt gekozen heeft voor andere opties om de piekdagvraag op te 

vangen (zie later: invoer van flexibiliteit). Het gebruik van de LNG-terminal is afhankelijk van 

de keuzes van de betrokken netgebruikers en er kan worden vastgesteld dat zelfs op de 

piekverbruiksdag er nog een aanzienlijk potentieel was op de LNG-terminal. 
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I.5.5 Benutting H/L conversie-installaties 

88. Het Belgisch aardgassysteem beschikt over twee conversie-installaties die H-gas 

“verarmen” tot L-gas door de toevoeging van stikstof. De installaties bevinden zich te Lillo en 

te Loenhout en zijn ontworpen voor het helpen opvangen van de piekvraag naar L-gas bij 

koude (niet ontworpen voor commerciële doeleinden buiten koudeperiodes). 

In Figuur 45 wordt het uurverloop van de L-gasuitzending van beide H/L conversie-

installaties op de piekdag (7/02/2012) weergegeven. 

Figuur 45. Uurverloop van de L-gasuitzending van beide H/L conversie-installaties op de 

piekdag (7/02/2012). 

 

Op 7/02/2012 bedraagt de geboekte uitzendcapaciteit van de conversie-installaties 262,552 

k.m³(n)/h. Dit is een reservatiegraad van 65,6%. Het is een belangrijke vaststelling dat de 

netgebruikers niet geïnteresseerd zijn in de volledige capaciteit van de conversie-installaties 

en enigszins een paradox met het gegeven dat deze installaties quasi de enige installaties 

zijn voor L-gasflexibiliteit op Belgische bodem. Er moet gekeken worden of de vrijheid van 

reservatie van de conversie-installatie niet leidt tot risico’s van voorzieningszekerheid op de 

L-gasmarkt die voor 84% beschermd is. Anderzijds moet gezegd dat blijkbaar de markt 

andere (goedkopere) opties voor flexibiliteit op de eerste plaats beoogt waaronder wellicht 

de swapmogelijkheden tussen L-gas dat bestemd is voor de Franse markt en L-gas 

opgeslagen in Frankrijk. Verder is het niet voldoende om capaciteit te reserveren op de 

conversie-installaties, naast over voldoende H-gas te beschikken moet er ook stikstof 

gecontracteerd worden om de “ballasting” (“verarming” van H-gas) mogelijk te maken. In 
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functie van deze beschikbaarheid kunnen de conversie-installaties uiteraard pas 

functioneren hetgeen mede verklaart dat deze installaties niet plots kunnen worden ingezet 

voor hogere debieten dan voorzien.  

De gereserveerde uitzendcapaciteit van H/L conversie-installaties is beperkt gebruikt voor 

modulering om het uurverloop van de flexibiliteitsbehoeften in het L-gassysteem op te 

vangen. Dit is een opvallende vaststelling omdat naar verwachting de installatie op 

maximaal vermogen zou gebruikt worden op een piekdag en maximaal voor de balancering 

van het L-gassysteem. Deze algemene vaststelling was ook zichtbaar voor de 

opslaginstallatie te Loenhout en de LNG-terminal. De markt heeft blijkbaar gekozen voor 

andere opties om netevenwicht te bereiken op de piekverbruiksdag (zie I.6.4 en I.6.5) en 

waren de omstandigheden niet van die aard dat de netbeheerder voor zijn eigen 

flexibiliteitsmiddelen een volledige inzet van de H/L conversie-installaties nodig had. 

Niettemin wordt vastgesteld dat tijdens enkele uren het effectieve uitzenddebiet de 

gereserveerde capaciteit overschrijdt (maximaal debiet van 271,168 k.m³(n)/h vastgesteld 

tegenover een reservatie van 262,552 k.m³(n)/h. Dit wijst er weer op dat deze installaties 

wel degelijk nodig waren op kritische momenten. 
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I.6 Grensoverschrijdende analyse 

I.6.1 Koudegolf in de Unie 

89. Verschillende landen in de Europese Unie hebben speciale maatregelen moeten nemen 

gedurende de recente koudegolf om hun aardgassysteem operationeel te houden. Zonder 

over de Europese context uit te wijden, maar voor een goed begrip van de Belgische 

situatie, wordt hierna een korte samenvatting gegeven van de uiteenzetting van Eurogas 

tijdens de Gas Coordination Group (EC) op 31 mei 2012. 

Oostenrijk: er werden belangrijke reducties van leveringen opgetekend tot 37% 

(Baumgarten, Russisch aardgas) maar het Oostenrijks systeem heeft deze tekorten weten 

te compenseren. 

Bulgarije: aardgasvolumes vanuit Rusland waren gereduceerd en er werd aan de 

vraagzijde overgestapt naar andere energie en onderbreekbare contracten werden 

geactiveerd. 

Republiek Tjechië: Russische aardgasleveringen waren gereduceerd tot meer dan 30% 

maar konden gecompenseerd worden door eigen ondergrondse opslag die ruim 

beschikbaar was en aanvoer via noordelijke routes.  

Duitsland: Russische leveringen lagen tot 30% lager dan wat de maximumafname toeliet. 

Het gevolg was dat Duitsland onder stress lag en het aardgassysteem naar haar limieten 

evolueerde. Tekorten waren er vooral in het zuiden (Baden-Württemberg en Beieren, zie het 

knooppunt Waidhaus). Aardgasverbruikers in het zuiden van Duitsland werden onderbroken 

(onderbreekbare klanten), waaronder ook gasgestookte centrales, vanwege de hoge 

aardgasvraag en de moeilijkheden van aardgasvervoer tussen het noorden en het zuiden 

van Duitsland wegens congestie op het Duits aardgasvervoersnet van noord naar zuid. 

Griekenland: Griekenland kampte met belangrijke reducties van aardgasaanvoer vanuit 

Turkije met zelfs dagen van volledige onderbreking. Dit terwijl de vraag extreem hoog lang 

vanwege de koude en de vraag van de gasgestookte centrales. LNG-leveringen hebben 

bijstand verleend in de moeilijke situatie samen met Russisch aardgas die voor de meeste 

dagen toch op maximum contractueel niveau waren. Niettemin heeft Griekenland een 
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noodsituatie moeten inroepen waardoor bijvoorbeeld de uitvoer van elektriciteit tijdelijk werd 

stilgelegd. 

Italië: aardgasaanvoer naar Italië via de TAG-leiding was gereduceerd. Er stelden zich 

problemen met het opvangen van piekdagverbruiken en niet over de beschikbaarheid van 

een totaal volume aan aardgas (dus probleem van netbalancering). De situatie in Italië was 

evenwel dermate dat de overheid heeft ingegrepen in de sturing van de invoer en het 

opslagbeheer. Onderbreekbare contracten werden daadwerkelijk onderbroken. 

Polen: reducties in de aardgasaanvoer vanuit Rusland liepen op tot 7% van de dagvraag 

(via Yamal-leiding). Sommige leveringen aan de industrie werden beperkt. Polen heeft 

evenwel de “alert crisis” fase gelanceerd hoewel aanvoertekorten steeds werden 

opgevangen via eigen opslag of aardgasaankoop vanuit Duitsland. 

Slovakije: er werden reducties van de aardgasaanvoer vanuit Rusland opgetekend tot 36%. 

Deze werden gecompenseerd door eigen ondergrondse opslag. 

In de optiek van voorliggende studie is de situatieschets van Duitsland, een belangrijk 

aanliggend aardgassysteem, bijzonder interessant en symptomatisch voor perverse effecten 

indien er geen daadwerkelijk geïntegreerde planning is voor elektriciteit en aardgas. 
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Figuur 46. Koudegolf in de Unie. 
 

 
Bron: Gas Coordination Group (EC) 
Kleuren geven temperatuurverschillen in de recente koudegolf ten opzichte van het 
langetermijngemiddelde. 

I.6.2 Instroom van aardgas in het Belgisch aardgassysteem 

90. Op de piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012 werd 120,512 miljoen m³(n) H-gas 

geïnjecteerd in het Belgisch aardgassysteem (equivalent aan 44 miljard m³(n) op jaarbasis). 

In Figuur 47 wordt een verdeling van dit injectievolume gegeven over de entrypunten. 
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Figuur 47. H-gasinjectie in het Belgische aardgassysteem op de piekdag 7/02/2012. 

 

Een belangrijke vaststelling is dat de aardgasinjectie verspreid is over een reeks van 

interconnectiepunten waarvan de belangrijkste, de Zeepipe-terminal met Noors aardgas, 

een aandeel kent van 33,6%. Tevens is zichtbaar dat op de extreme piekdag er een hoge 

inzetbaarheid is van zowel de LNG terminal (aandeel 17,5%) en de opslag te Loenhout 

(10,0%). Met een aandeel van 27,5% wordt tevens aangetoond dat er wel degelijk een nood 

is aan LNG en opslaggas om piekverbruiken aan te kunnen. Opvallend is dat op de piekdag 

zowel aardgas werd ingevoerd vanuit Groot-Brittannië (IZT met een aandeel van 12,6%) als 

vanuit Duitsland via Eynatten 2 (OGE-Tenp) (voor 7,7%) maar verder zal zichtbaar worden 

dat er wel belangrijke aardgasstromen zijn via Eynatten 1 naar het Duits aardgasnetwerk 

van Wingas. In ieder geval leidde deze merkwaardige maar verklaarbare situatie24 tot een 

quasi “stilstand” van de belangrijk vTn-leidingen tussen Zeebrugge en Eynatten hetgeen 

bijzonder positief was voor de flexibiliteitsmiddelen binnen het aardgassysteem. In feite was 

er dus nog potentieel om het oosten verder te ondersteunen door ook een netto 

aardgasstroom over te brengen via Eynatten 2 naar het zuiden van Duitsland. Blijkbaar 

heeft de markt deze optie niet aangeboord op 7/02/2012 en gekozen voor andere opties om 

de leveringen in Duitsland in te vullen. De flexibiliteit van de markt mag ook niet overschat 

worden omdat er afwegingen worden gemaakt binnen de beperkingen van de bestaande 

contractuele afspraken.  

                                                 
24

 Er was een « aanzuig » van aardgas vanuit het westen om de soms belangrijke reducties in Russische 
aardgasstromen (bij momenten 30%) te compenseren. 
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Voor Figuur 48 worden de aanvoerroutes herschikt om een beeld te krijgen van waaruit het 

H-gas werd geleverd (Loenhout is in de verdeling uitgelicht). Buiten de Zeepipe-terminal 

(Noors aardgas) en LNG-terminal (tegenwoordig hoofdzakelijk Qatar) is het productieland in 

feite niet meer traceerbaar.  

Figuur 48. Aanvoerroute van H-gas op de piekdag 7/02/2012. 
 

 

Op 7/02/2012 werd op de grens (dus exclusief Loenhout) 37,3% H-gas rechtstreeks 

ingevoerd via Noorwegen, 20,8% via het Nederlands aardgassysteem (ook hoofdzakelijk 

Noors aardgas) en 19,4% via de LNG-terminal (hoofdzakelijk uit Qatar).  

91. Op de piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012 werd 49,406 miljoen m³(n) L-gas 

geïnjecteerd vanuit Nederland te Poppel in het Belgisch aardgassysteem (equivalent aan 

18,0 miljard m³(n) op jaarbasis).  

Verder werd er nog L-gas aangemaakt in België via de conversie-installatie te Lillo en 

Loenhout ten belope van 6,050 miljoen m³(n). Dus in totaal werd 55,456 miljoen m³(n) L-gas 

geïnjecteerd in het Belgisch aardgassysteem voor L-gas (equivalent aan 20,2 miljoen m³(n) 

op jaarbasis). 
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I.6.3 Uitstroom van aardgas uit het Belgisch aardgassysteem 

92. Op de piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012 was er een uitstroom van 46,197 miljoen 

m³(n) H-gas uit het Belgisch aardgassysteem (equivalent aan 16,9 miljard m³(n) op 

jaarbasis) plus een omzetting van 6,051 miljoen m³(n) H-gas in L-gas (conversie-installaties 

te Loenhout en Lillo). In Figuur 49 wordt een verdeling van dit uitstroomvolume gegeven 

over de exitpunten. 

Figuur 49. H-gasuitstroom uit het Belgische aardgassysteem op de piekdag 7/02/2012. 

 

De aardgasuitstroom op de piekdag vond in belangrijke mate plaats via de TROLL-leiding 

die Zeebrugge verbindt met het interconnectiepunt Blaregnies op de grens met Frankrijk en 

hoofdzakelijk gevoed wordt met Noors aardgas uit de Zeepipe. Deze leiding neemt een 

aandeel in van 48,6% van de aardgasuitstroom op 7/02/2012. De Segeo-leiding die ‘s 

Gravenvoeren verbindt met Blaregnies neemt een aandeel in van 13,2%. Van de H-

gasuitstroom was 11,6% bestemd voor de conversie-installite te Lillo en te Loenhout voor de 

aanmaak van L-gas (H-gas + stikstof = L-gas). 

Voor Figuur 50 worden de uitvoerroutes herschikt om een beeld te krijgen van de landen die 

voor hun bevoorradingszekerheid afhankelijk zijn van het Belgisch aardgassysteem (de 

conversie-installaties zijn bijgevolg uit de verdeling gelicht).  
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Figuur 50. H-gasuitstroom uit het Belgische aardgassysteem: bestemming van H-gas op de 

piekdag 7/02/2012. 

 

93. De Belgische uitstroom van H-gas op 7/02/12 was voor 69,9% bestemd voor Frankrijk. Dit is 

meer dan 10% van de Franse piekdagvraag. Dit is relatief beperkt maar wijst er op dat 

Frankrijk de doorvoer door België veeleer gebruikt als een basisbevoorrading en dat voor de 

balancering van piekvragen wellicht de ruim voor handen zijnde eigen opslag wordt 

aangewend. Het Groothertogdom Luxemburg neemt 6,8% van de Belgische H-gasuitstroom 

op voor haar bevoorradingszekerheid op de piekdag. De relatief belangrijke afname van 

Nederland kan enigszins verrassend zijn maar het betreft hier een een “speciaal” geval. Het 

Nederlandse netwerk van Zebra dat zich uitstrekt over de Nederlandse provincie “Zeeland” 

wordt in feite enkel gevoed vanuit Zelzate 2. De uitstroom naar Duitsland vindt enkel plaats 

via Eynatten 1 op de noordelijk lopende WEDAL-leiding in beheer van Wingas die in de 

recente koudegolf van nut was om tekorten in het oosten te helpen opvangen.  

94. Op de piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012 was er een uitstroom van 15,892 miljoen 

m³(n) L-gas uit België naar Frankrijk (equivalent aan 5,8 miljard m³(n) op jaarbasis).  
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I.6.4 Invoer van flexibiliteit 

95. In I.3.4 werd een indicatie gegeven van de belangrijke balanceringsbehoefte op de 

piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012 om netevenwicht binnen de dag te bereiken. 

Vervolgens werd in I.5.1 over de balancering van het netwerk vastgesteld dat netevenwicht 

verkregen wordt maar dat hiervoor relatief beperkt beroep werd gedaan op 

balanceringsdiensten die de netbeheerder aanbiedt. Er werd gesuggereerd dat de 

netgebruikers (goedkoper) flexibiliteit invoeren vanuit het buitenland. In dit deel zal de 

profilering van de aardgasinvoer aan de grens van naderbij bekeken worden. 

96. In Figuur 51 wordt het profiel weergegeven van de H-gasinstroom in het Belgische 

aardgassysteem op het interconnectiepunt ZPT op de piekdag 7/02/2012. 

Figuur 51. Profiel van de H-gasinstroom in het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt ZPT op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasinstroom op de piekdag bedraagt 1.684 k.m³(n)/h. Dit gemiddelde 

debiet ligt zelfs boven het niveau dat Gassco publiceert als de steeds beschikbare vaste 

capaciteit van de upstreamleiding Zeepipe (www.gassco.no, zie verder in I.6.6). Dit neemt 

niet weg dat er fysische aardgasstromen worden gemeten van 1.709 k.m³(n)/h. Het is 

zichtbaar dat zelfs op de Zeepipe, die gekend is als een leiding voor een relatief constante 

bevoorrading, er een opvallende profilering van de nominatie kan worden vastgesteld die 

het afnamepatroon probeert te volgen. 
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97. In Figuur 52 wordt het profiel weergegeven van de H-gasinstroom in het Belgische 

aardgassysteem op het interconnectiepunt IZT op de piekdag 7/02/2012. 

Figuur 52. Profiel van de H-gasinstroom in het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt IZT op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasinstroom op de piekdag bedraagt 630 k.m³(n)/h. Op de piekdag 

stond de Interconnector bijgevolg in de forward-modus voor de bevoorrading van het 

continent. Dit gemiddelde debiet ligt betrekkelijk laag ten opzichte van de capaciteit van 

Interconnector (zie verder in I.6.6). De aardgasstroom op entry IZT is zeer grillig en wijst er 

op dat IZT in sterke mate gebruikt werd voor flexibiliteitsdoeleinden om verschillen in injectie 

en afname in het Belgisch aardgassysteem op te vangen maar ook elders (zie I.6.5 over de 

uitvoer van flexibiliteit).  

98. In Figuur 53 wordt het profiel weergegeven van de H-gasinstroom in het Belgische 

aardgassysteem op het interconnectiepunt Zelzate 1 op de piekdag. 
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Figuur 53. Profiel van de H-gasinstroom in het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt Zelzate 1 op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasinstroom op de piekdag bedraagt 123 k.m³(n)/h. Dit gemiddelde 

debiet ligt betrekkelijk laag ten opzichte van de capaciteit van Zelzate 1 (zie verder in I.6.6). 

De aardgasstroom op entry Zelzate 1 is zeer grillig en wijst er op dat Zelzate 1, zoals IZT, in 

sterke mate gebruikt werd voor flexibiliteitsdoeleinden om verschillen in injectie en afname in 

het Belgisch aardgassysteem op te vangen maar ook elders (zie I.6.5 over de uitvoer van 

flexibiliteit).  

99. In Figuur 54 wordt het profiel weergegeven van de H-gasinstroom in het Belgische 

aardgassysteem op het interconnectiepunt Eynatten 2 op de piekdag. 
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Figuur 54. Profiel van de H-gasinstroom in het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt Eynatten 2 op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasinstroom op de piekdag bedraagt 386 k.m³(n)/h. Dit gemiddelde 

debiet ligt betrekkelijk laag ten opzichte van de capaciteit van Eynatten 2 (zie verder in 

I.6.6). De aardgasstroom op entry Eynatten 2 is een bijna perfecte afspiegeling van het 

geaggregeerd afnameprofiel in het Belgisch aardgassysteem voor H-gas. Het is opvallend 

dat vanuit Duitsland, dat zelf te kampen had met integriteitsproblemen van het netwerk in 

het zuiden, deze flexibiliteit werd geïmporteerd. 

100. In Figuur 55 wordt het profiel weergegeven van de H-gasinstroom in het Belgische 

aardgassysteem op het interconnectiepunt ‘s Gravenvoeren op de piekdag. 
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Figuur 55. Profiel van de H-gasinstroom in het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt ’s Gravenvoeren op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasinstroom op de piekdag bedraagt 691 k.m³(n)/h. Het invoerprofiel 

lijkt de inverse van het geaggregeerd afnameprofiel in het Belgisch aardgassysteem voor H-

gas. Wellicht werd aardgas aangewend voor de modulatie in Nederland en is vanaf ’s 

avonds extra aardgas uitgevoerd vanuit Nederland. Deze patronen zijn in ieder geval het 

resultaat van allerlei onderliggende keuzes (optimalisering) die de betrokken netgebruikers 

afwegen. 

101. In Figuur 56 wordt het profiel weergegeven van de H-gasinstroom in het Belgische 

aardgassysteem op het interconnectiepunt Zandvliet H op de piekdag. 
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Figuur 56. Profiel van de H-gasinstroom in het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt Zandvliet H op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasinstroom op de piekdag bedraagt 125 k.m³(n)/h. Het invoerprofiel 

lijkt sterk op het invoerprofiel te ’s Gravenvoeren en de flexibiliteit is vooral gebruikt om 

vanaf ’s avonds tekorten in het Belgisch aardgassysteem aan te vullen. 

102. In Figuur 57 wordt het profiel weergegeven van de L-gasinstroom in het Belgische 

aardgassysteem op het interconnectiepunt Poppel op de piekdag. 
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Figuur 57. Profiel van de L-gasinstroom in het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt Poppel op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasinstroom op de piekdag bedraagt 2.059 k.m³(n)/h. Het invoerprofiel 

is een bijna perfect spiegelbeeld van het afnameprofiel op het Belgisch aardgassysteem 

voor L-gas. Dit is geen verrassing omdat België bijna niet beschikt over flexibiliteitsmiddelen 

moet de modulering ingevoerd worden vanuit Nederland. Dit illustreert dat het Belgisch 

vervoerssysteem voor L-gas in feite een groot distributiegebied betreft dat gekoppeld en 

afhankelijk is van het Nederlands aardgassysteem. Deze realiteit zou meer op de voorgrond 

moeten treden in de discussies over de ontwikkeling van het L-gassysteem in België. 

I.6.5 Uitvoer van flexibiliteit 

103. Er is niet enkel invoer van flexibiliteit maar ook uitvoer naar de ons omringende landen. Tot 

de start van het nieuw vervoersmodel op 1 oktober 2012 is de markt evenwel zodanig 

georganiseerd dat een netgebruiker niet meer flexibiliteit kan uitvoeren dan er werd 

ingevoerd. Een zeer belangrijk gegeven is dat er virtueel flexibiliteit kan worden ingevoerd 

via grens-tot-grens-vervoer in de mate dat netgebruikers een uitvoerprofiel nomineren dat 

invers is aan het afnameprofiel in België. Dus het Belgisch aardgassysteem kan eventueel 

tweemaal rekenen op flexibiliteit via grens-tot-grens-vervoer: de mate waarin flexibiliteit 

wordt ingevoerd (fysische invoer upstream) plus de mate waarin een invers profiel wordt 

uitgevoerd (virtuele invoer downstream).  
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104. In Figuur 58 wordt het profiel weergegeven van de H-gasuitstroom uit het Belgische 

aardgassysteem op het interconnectiepunt Blargenies Troll de piekdag 7/02/2012. 

Figuur 58. Profiel van de H-gasuitstroom uit het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt Blaregnies Troll op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasuitstroom op de piekdag bedraagt 1.058 k.m³(n)/h. Het uitvoerprofiel 

voor de Franse markt kent een omgekeerd verloop van het afnameprofiel in België. Dit 

betekent dat de uitstroom wordt gebruikt voor flexibiliteitsaanbod in het Belgisch 

aardgassysteem. Mogelijk geniet het Belgisch aardgassysteem op deze manier van twee 

flexibiliteitsbronnen: de profilering via de instroom op ZPT en de omkeerde profilering op de 

uitstroom te Blaregnies hetgeen overeekomt met een virtuele invoer van flexibiliteit uit 

Frankrijk. Netgebruikers kunnen een dergelijk profilering pas toepassen als zij over 

voldoende flexibiliteit beschikken in Frankrijk. Gezien de ruime opslagfaciliteiten zijn deze 

observaties niet bijzonder verrassend maar illustreren wel de optimalisatie van internationale 

bevoorradingsportefeuilles. Op deze manier kan de Belgische markt dus indirect rekenen op 

de flexibiliteitsmiddelen die het Franse systeem aanbiedt. Dit is één van de voordelen van 

het aantrekken van aardgasstromen in België die althans gedeeltelijk de beperkte fysische 

beschikbaarheid van opslagfaciliteiten op Belgische bodem kan compenseren. 

105. In Figuur 59 wordt het profiel weergegeven van de H-gasuitstroom uit het Belgische 

aardgassysteem op het interconnectiepunt Blargenies Segeo de piekdag 7/02/2012. 
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Figuur 59. Profiel van de H-gasuitstroom uit het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt Blaregnies Segeo op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasuitstroom op de piekdag bedraagt 287 k.m³(n)/h en is bijgevolg 

beperkter dan de aardgasuitstroom via Blaregnies Troll. Het uitvoerprofiel via Blaregnies 

Segeo kent een grilliger verloop maar ook hier, al is het in beperktere mate, is er sprake van 

flexibiliteit die wordt aangewend voor de Belgische markt ofwel virtueel wordt ingevoerd 

vanuit Frankrijk. 

106. In Figuur 60 wordt het profiel weergegeven van de H-gasuitstroom uit het Belgische 

aardgassysteem voor het Groothertogdom Luxemburg op de piekdag 7/02/2012. 
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Figuur 60. Profiel van de H-gasuitstroom uit het Belgische aardgassysteem op de 

interconnectiepunten Bras en Pétange met het Groothertogdom Luxemburg op de piekdag 

7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasuitstroom op de piekdag bedraagt 131 k.m³(n)/h. Het uitvoerprofiel 

voor het Groothertogdom Luxemburg volgt nauw het afnameprofiel hetgeen er op wijst dat 

flexibiliteit wordt ingevoerd vanuit België. Dit is niet verrassend aangezien de markt in het 

Groothertogdom Luxemburg in feite een distributiemarkt is met beperkte 

flexibiliteitsmiddelen die gekoppeld is aan het Belgisch (en Duits) aardgassysteem voor H-

gas. 

107. In Figuur 61 wordt het profiel weergegeven van de H-gasuitstroom uit het Belgische 

aardgassysteem voor de Duitse markt op de piekdag 7/02/2012. 
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Figuur 61. Profiel van de H-gasuitstroom uit het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt Eynatten 1 op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasuitstroom op de piekdag bedraagt 213 k.m³(n)/h. Dit is aardgas 

bestemd voor het netwerk van Wingas. Het uitvoerprofiel voor de Duitse markt volgt ruwweg 

het afnameprofiel waardoor deze aardgasstroom mede instaat voor de modulatie in 

Duitsland. 

108. In Figuur 62 wordt het profiel weergegeven van de H-gasuitstroom uit het Belgische 

aardgassysteem voor de Zeeuwse markt in Nederland (netwerk Zebra) op de piekdag 

7/02/2012. 
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Figuur 62. Profiel van de H-gasuitstroom uit het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt Zelzate 2 op de piekdag 7/02/2012. 

 

De gemiddelde aardgasuitstroom op de piekdag bedraagt 236 k.m³(n)/h. Dit is aardgas 

bestemd voor het netwerk van Zebra. Het uitvoerprofiel voor de Zeeuwse markt in 

Nederland volgt ruwweg het afnameprofiel waardoor deze aardgasstroom mede instaat voor 

de modulatie in Zeeland. Dit is niet verrassend aangezien dit gebied gevoed wordt vanuit 

het Belgisch aardgassysteem via het interconnectiepunt Zelzate 2. 

109. In Figuur 63 wordt het profiel weergegeven van de L-gasuitstroom uit het Belgische 

aardgassysteem voor de Franse markt op de piekdag 7/02/2012. 
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Figuur 63. Profiel van de L-gasuitstroom uit het Belgische aardgassysteem op het 

interconnectiepunt Blaregnies L op de piekdag 7/02/2012.  

 
 

De gemiddelde aardgasuitstroom op de piekdag bedraagt 662 k.m³(n)/h. De profilering volgt 

ruwweg het afnameprofiel waardoor deze aardgasstroom mede instaat voor de modulatie 

van de Franse L-gasmarkt. Wel is er sprake van uitschieters, zoals in het begin van de dag, 

en een matiging van de profilering die aangeven dat er ook L-gas wordt aangewend voor de 

modulering in België. Gezien de krapte op de Belgische markt is deze bijstand eerder een 

noodgedwongeheid dan een pure vrije keuze van de markt. Frankrijk heeft op dit vlak enige 

bewegingsruimte wegens de eigen beschikking over een ondergrondse opslagfaciliteit voor 

L-gas (zie verder I.6.7). 

I.6.6 Interconnectiepunten: analyse entry 

110. In Tabel 8 wordt een overzicht gegeven van de beschikbaarheidheid en de graad van 

benutting van de entrypunten tijdens de piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012. 
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Tabel 8. Beschikbaarheid en graad van benutting van de entrypunten voor de injectie van H-

gas in het Belgisch aardgassysteem op de piekverbruiksdag 7/02/2012. 

Entrypunt 

Situatie 7/02/2012 

CMCF 

k.m³(n)/h 

CCF 

k.m³(n)/h 

PF 

k.m³(n)/h 

NG 

% 

BG 

% 

Interconnector terminal (IZT) 3.704 3.356 630 18,8% 17,0% 

Zeepipe terminal (ZPT) 2.837 1.702 1.684 99,0% 59,4% 

’s Gravenvoeren 1.927 1.381 691 50,1% 35,9% 

LNG Terminal 1.700 741 878 118,5% 51,6% 

Eynatten 2 (OGE-TENP) 1.615 1.556 386 24,8% 23,9% 

Zelzate 1 (GTS) 1.200 939 123 13,1% 10,2% 

Eynatten 1 (Wingas-WEDAL) 938 722 0 0 0 

Loenhout opslag 500 500 502 100,5% 100,5% 

Blaregnies Segeo  272 272 0 0 0 

Zandvliet H 200 112 125 112% 62,6% 

Totaal 14.894 11.280 5.021 44,5% 33,7% 

CMCF: contractual maximum capacity firm 
CCF: contracted capacity firm 
PF: fysische stroom 
NG: nominatiegraad (PF/CCF) 
BG: benuttingsgraad (PF/CMCF)  
 

Het totale aanbod van vaste entrycapaciteit dat de netbeheerder aanbood aan de markt op 

7/012/12, bedraagt 14.894 k.m³(n)/h. Hiervan was 11.280 k.m³(n)/h (75,7%) onderschreven 

door de netgebruikers. Belangrijk is te onderlijnen dat de netbeheerder op sommige 

entrypunten meer vaste capaciteit aanbiedt dan het maximaal debiet dat het upstream 

netwerk kan leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Zeepipe-terminal. De Zeepipe kan 

een debiet leveren van 1.655 k.m³(n)/h (www.gassco.no) en er wordt aangenomen dat 

piekdebieten (tijdelijk en niet gewaarborgd) van 2.100 k.m³(n)/h mogelijk zijn. Het feit dat 

Fluxys Belgium NV commercieel meer capaciteit aanbiedt is op zich geen probleem maar 

http://www.gassco.no/
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het is belangrijk te weten dat deze capaciteit geen fysische aardgasstroom kan 

vertegenwoordigen25. 

De ondergrondse opslag is volledig benut geweest op de piekverbruiksdag van 7/02/2012. 

Het gemiddeld uitzenddebiet van de LNG-terminal bedroeg 887,895 k.m³(n)/h op 7/02/2012 

wat toch opvallend lager is dan het maximaal debiet van 1.700 k.m³(n)/h. Op de LNG-

terminal en de ondergrondse opslag te Loenhout is meer aardgas geïnjecteerd in het 

aardgassysteem dan waarvoor capaciteit beschikbaar is gemaakt voor de markt. Het 

surplus betreft de benutting van beide installaties door de netbeheerder zelf om het 

netbeheer op 7/02/12 te blijven waarborgen.  

Er kan worden vastgesteld dat het gemiddeld uurdebiet van de injectie in het Belgische H-

gassysteem van 5.021 k.m³(n)/h zelfs op de piekverbruiksdag van 7/02/2012 ruim binnen 

het bereik lag van de beschikbare infrastructuur (benuttingsgraad van de infrastructuur 

bedraagt 31,5%). Belangrijk is te onderlijnen dat het een uurgemiddelde betreft op de 

piekdag en dat de benuttingsgraden, in sterk mate afhankelijk van de invoer van flexibilteit, 

aanzienlijk hoger kunnen liggen op piekuren binnen de dag.  

111. Het derde onderdeel van de leveringsnorm die artikel 8 van Verordening (EU) Nr. 994/2010 

oplegt, vereist de gaslevering aan de beschermde afnemers van de lidstaat tevens te 

waarborgen voor een periode van ten minste dertig dagen in het geval van het uitvallen van 

de grootste afzonderlijke infrastructuur onder gemiddelde winterse omstandigheden. 

De grootste afzonderlijke infrastructuur, gemeten in fysische aardgasstromen onder winterse 

omstandigheden, die wordt ingezet voor liquiditeit in het Belgisch aardgassysteem voor H-

gas is de Zeepipe-terminal. Het derde onderdeel van de leveringsnorm die artikel 8 van 

Verordening (EU) Nr. 994/2010 oplegt betekent dat de beschermde afnemers in België 

tevens een continuïteit van levering moeten kunnen genieten als de Zeepipe-terminal 

gedurende 30 dagen zou uitvallen. Dit vereist een belangrijke flexibiliteit in de 

bevoorradingsportefeuille van de betrokken leveringsondernemeingen en de mogelijkheid 

om via alternatieve aanvoerroutes aardgas aan te voeren voor de Belgische markt. De 

Verordening (EU) Nr. 994/2010 legt daarom ook een infrastructuurnorm op in artikel 6 die 

reservecapaciteit oplegt ten belope van de grootste afzonderlijke infrastructuur en bi-

directionaliteit van het netwerk vereist in artikel 7.  

                                                 
25

 De kwestie van overboekingen is een specifiek gegeven waar hier niet verder op wordt ingegaan maar 
waarover meer kan worden teruggevonden in CREG-studie 1055 over de berekening van de capaciteit voor 
toegang tot het aardgasvervoersnetwerk (www.creg.be). 
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112. In Tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de beschikbaarheidheid en de graad van 

benutting van het interconnectiepunt Poppel en de beide conversie-installaties (Lillo en 

Loenhout) tijdens de piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012. 

Tabel 9. Beschikbaarheid en graad van benutting van de entrypunten voor de injectie van L-

gas in het Belgisch aardgassysteem op de piekverbruiksdag 7/02/2012. 

Entrypunt 

Situatie 7/02/2012 

CMCF 

k.m³(n)/h 

CCF 

k.m³(n)/h 

PF 

k.m³(n)/h 

NG 

% 

BG 

% 

Poppel 3.620 3.009 2.059 68,4% 56,9% 

Conversie-installatie 400 263 252 95,8% 63,0% 

Totaal 4.020 3.272 2.311 70,6% 57,5% 

CMCF: contractual maximum capacity firm 
CCF: contracted capacity firm 
PF: fysische stroom 
NG: nominatiegraad (PF/CCF) 
BG: benuttingsgraad (PF/CMCF)  

 

Het totale aanbod van vaste entrycapaciteit dat de netbeheerder aanbood aan de markt op 

7/012/12, bedraagt 4.020 k.m³(n)/h. Hiervan was 3.272 k.m³(n)/h (81,4%) onderschreven 

door de netgebruikers. Het gaat hier over capaciteit die zowel benut wordt voor de 

bevoorrading van de Belgische markt als de Franse markt. 

Er kan worden vastgesteld dat het gemiddeld uurdebiet van de injectie in het Belgische L-

gassysteem van 2.311 k.m³(n)/h zelfs op de piekverbruiksdag van 7/02/2012 binnen het 

bereik lag van de beschikbare infrastructuur (benuttingsgraad van de infrastructuur bedraagt 

57,5%). Belanrgrijk is te onderlijnen dat het een uurgemiddelde betreft op de piekdag en dat 

de benuttingsgraden, in sterk mate afhankelijk van de invoer van flexibilteit, aanzienlijk 

hoger kunnen liggen op piekuren binnen de dag.  

I.6.7 Interconnectiepunten: analyse exit 

113. In Tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de beschikbaarheidheid en de graad van 

benutting van de exitpunten tijdens de piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012. 
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Tabel 10. Beschikbaarheid en graad van benutting van de exitpunten voor de uitstroom van 

H-gas uit het Belgisch aardgassysteem op de piekverbruiksdag 7/02/2012. 

Exitpunt 

Situatie 7/02/2012 

CMCF 

k.m³(n)/h 

CCF 

k.m³(n)/h 

PF 

k.m³(n)/h 

NG 

% 

BG 

% 

Interconnector terminal (IZT) 2.533 2.283 0 0 0 

Blaregnies Troll 1.556 1.556 1.058 68,0% 68,0% 

Zelzate 1 (GTS) 1.200 607 0 0 0 

Eynatten 1 (Wingas-WEDAL) 1.113 825 213 25,8% 19,2% 

Eynatten 2 (OGE-TENP) 1.113 573 0 0 0 

Blaregnies Segeo 975 772 287 37,2% 29,5% 

Zelzate 2 (ZEBRA) 880 563 236 41,8% 26,8% 

Loenhout opslag 250 250 0 0 0 

GH Lux 190 190 131 69,0% 69,0% 

‘s Gravenvoeren 49 49 0 0 0 

Totaal 9.859 7.669 1.925 25,1% 19,5% 

CMCF: contractual maximum capacity firm 
CCF: contracted capacity firm 
PF: fysische stroom 
NG: nominatiegraad (PF/CCF) 
BG: benuttingsgraad (PF/CMCF)  

 
Het totale aanbod van vaste exitcapaciteit dat de netbeheerder aanbood aan de markt voor 

H-gas op 7/012/12 bedraagt 9.859 k.m³(n)/h. Hiervan was 7.669 k.m³(n)/h (77,8%) 

onderschreven door de netgebruikers. Het is belangrijk te onderlijnen dat er op alle 

exitpunten aan de grens nog vrije capaciteit was. Ook op de exitpunten die cruciaal zijn voor 

de bevoorrading van de Franse markt (benutting Blaregnies Troll = 68,0% en Blaregnies 

Segeo = 29,5%) en de markt van Groothertogdom Luxemburg (benutting 69%). De 

bijstandsmogelijkheden van het Belgisch aardgassysteem om het oosten van aardgas te 

voorzien waren niet uitgeput. De benutting van Eynatten 1 bedraagt 19,2% en via Eynatten 

2 was er geen aardgasuitstroom. 
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Er kan worden vastgesteld dat het gemiddeld uurdebiet van aardgasuitstroom uit het 

Belgische H-gassysteem van 1.925 k.m³(n)/h zelfs op de piekverbruiksdag van 7/02/2012 

ruim binnen het bereik lag van de beschikbare infrastructuur (benuttingsgraad van de 

infrastructuur bedraagt 19,5%). Belangrijk is te onderlijnen dat het een uurgemiddelde 

betreft op de piekdag en dat de benuttingsgraden, in sterk mate afhankelijk van de invoer 

van flexibilteit, aanzienlijk hoger kunnen liggen op piekuren binnen de dag. 

114. In Tabel 11 wordt voor het enige exitpunt voor L-gas, het interconnectiepunt Blaregnies op 

de grens met Frankrijk, de beschikbaarheidheid en de graad van benutting weergegeven 

tijdens de piekverbruiksdag dinsdag 7 februari 2012. 

Tabel 11. Beschikbaarheid en graad van benutting Blaregnies L voor de uitstroom van L-gas 

uit het Belgisch aardgassysteem op de piekverbruiksdag 7/02/2012. 

Exitpunt 

Situatie 7/02/2012 

CMCF 

k.m³(n)/h 

CCF 

k.m³(n)/h 

PF 

k.m³(n)/h 

NG 

% 

BG 

% 

Blaregnies L 1.460 1.333 662 49,7% 45,3% 

CMCF: contractual maximum capacity firm 
CCF: contracted capacity firm 
PF: fysische stroom 
NG: nominatiegraad (PF/CCF) 
BG: benuttingsgraad (PF/CMCF)  

 

Het totale aanbod van vaste exitcapaciteit dat de netbeheerder aanbood aan de markt op 

7/012/12, bedraagt 1.460 k.m³(n)/h. Hiervan was 1.333 k.m³(n)/h (91,3%) onderschreven 

door de netgebruikers. De fysische uitstroom op de piekdag van 7/02/2012 is relatief 

beperkt. De gemiddelde uitvoerstroom van 662 k.m³(n)/h komt overeen met een 

nominatiegraad van 49,7% ofwel een benuttingsgraad van de exitcapaciteit met 45,3%. Wat 

niet direct zichtbaar is, is de hoeveelheid aardgas die via tegenboeking bestemd is voor de 

Belgische markt in plaats van de Franse markt die overigens kan rekenen op een eigen 

ondergrondse L-gasopslag te Gournay sur Aronde ten noorden van Parijs met een nuttig 

opslagvolume van 1.280 miljoen m³(n) ofwel 2 keer de omvang van Loenhout 

(www.gie.eu.org). 

I.6.8 Aardgasstromen op de piekverbruiksdag 

115. In Figuur 64 wordt een opdeling gegeven van de bestemming van de aardgasinstroom in het 

aardgassysteem voor H-gas op de piekverbruiksdag. 

http://www.gie.eu.org/
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Figuur 64. Bestemming van de H-gasinstroom : Belgische markt versus buitenlandse markt 

op de piekverbruiksdag (7/02/2012). 

 

Op de pieksverbruiksdag was 62% van de H-gasinstroom bestemd voor de bevoorrading 

van de Belgische markt en 38% voor de buitenlandse markt. 

116. In Figuur 65 wordt een opdeling gegeven van de bestemming van de aardgasinstroom in het 

aardgassysteem voor L-gas op de piekverbruiksdag. 

Figuur 65. Bestemming van de L-gasinstroom : Belgische markt versus buitenlandse markt 

op de piekverbruiksdag (7/02/2012). 
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Op de pieksverbruiksdag was 68% van de L-gasinstroom bestemd voor de bevoorrading 

van de Belgische markt en 32% voor de buitenlandse markt. 

I.6.9 Marktkoppeling en prijsvorming van aardgas 

117. In dit onderdeel van de studie wordt gekeken naar de aardgasprijzen op de verschillende 

handelsplaatsen in de ons omringende landen26 ten opzichte van de aardgasprijs te 

Zeebrugge (ZIG). Hiervoor wordt de prijs in EUR/MWh genomen voor de levering van het 

aardgas de daaropvolgende dag (day ahead prijs).  

118. Figuur 66. Prijskoppeling in Noordwest-Europa tijdens het eerste kwartaal van 2012 

(EUR/MWh). 

 

119. Een eerste belangrijke vaststelling is dat de aardgasprijzen op de verschillende 

handelsplaatsen in Noordwest-Europa in een nauwe band fluctueren en enkel bij extreme 

omstandigheden tot divergenties leiden maar echter snel weer convergeren. Dit wijst op een 

sterke koppeling van de aardgasmarkten in Noordwest-Europa die aardgas kunnen 

aantrekken voor voldoende liquiditeit. Niettemin laat de koudegolf van 2/02/2012-8/02/2012 

een belangrijk prijseffect zien zowel in de hoogte (ogenblikkelijke beschikbaarheid van 

                                                 
26

 TTF in Nederland, PEGNord in het noorden van Frankrijk, NBP in Groot-Brittannië, Gaspool in het 
noorden van Duitsland en NCG in het zuiden van Duitsland.  
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aardgas wordt tijdelijk schaarser) als in de verschillen tussen de markten (koppeling van de 

markten zou de ogenblikkelijke liquiteitstransfers niet aankunnen).  

Over het eerste kwartaal werd de laagste gemiddelde aardgasprijs genoteerd op TTF (23,86 

EUR/MWh) en de hoogste op PEGNord (24,87 EUR/MWh). De maximumprijs werd 

genoteerd op PEGNord en bedroeg 45,40 EUR/MWh (7/02/2012). De minimumprijs werd 

genoteerd op TTF en bedroeg 19,35 EUR/MWh (1/01/2012)  

120. Figuur 67 richt zich tot de prijsevoluties in de periode 2/02/2012-8/02/2012. 

Figuur 67. Prijskoppeling in Noordwest-Europa tijdens de laagste temperaturen gedurende 

zeven dagen sinds de vrijmaking van de markten (EUR/MWh). 

 

In de periode 2/02/2012 - 8/02/2012 is er een divergentie in de prijzen zichtbaar waarbij 

PEGNord de bovengrens markeert en NCG de ondergrens samen met de ZIG en de TTF. 
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121. Figuur 68 geeft een beeld van de aardgasprijs op 7/02/2012, de dag waarop België een 

piekverbruik kende. 

Figuur 68. Prijskoppeling in Noordwest-Europa op de dag met de piekafname sinds de 

vrijmaking van de markten (EUR/MWh). 

 

Het is een belangrijke vaststelling dat op de dag dat België een piekverbruik kende de 

aardgasprijs te Zeebrugge het laagst lag in vergelijking met de buurlanden (35,00 

EUR/MWh). Alle markten in Noordwest-Europa kenden uiteraard uitzonderlijk veel “bids” 

maar de “offers” konden niet steeds volgen. Zeebrugge scoorde daar wel in door nieuwe 

liquiditeit aan te leveren (zie bijvoorbeeld 4 LNG cargo’s in negen dagen). Op PEGNord, in 

feite juist over de grens, lag de aardgasprijs maar liefst 10,40 EUR/MWh hoger dan de ZIG. 

De CRE heeft de hoge aardgasprijs op PEGNord bestudeerd maar is niet tot een sluitende 

verklaring gekomen27. In ieder geval was er nog voldoende capaciteit op het 

interconnectiepunt Blargenies om transacties uit te voeren. Het is echter geweten dat 

PEGNord een relatief beperkt liquiditeit kent en dus extra gevoelig is voor ongewone 

omstandigheden. 

  

                                                 
27

 Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 26 juin 2012 portant communication sur les 
pics de prix du gaz de début février 2012 (www.cre.fr). 
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I.6.10 Handel op de hub van Zeebrugge 

 
122. Figuur 69 geeft een beeld van de aardgashandel op de hub van Zeebrugge tijdens de 

recente koudegolf. 

Figuur 69. Handel op de hub van Zeebrugge tijdens de koudegolf (gegevens maand februari 

2012). 

 

Tijdens de koudegolf van donderdag 2/02/2012 – woensdag 8/02/2012 wordt er op hub van 

Zeebrugge gemiddeld 233,24 miljoen m³(n) aardgas per dag verhandeld ofwel een fysisch 

volume van 51,13 mijoen m³(n) (dus het aardgas verandert gemiddeld 4,6 maal van 

eigenaar binnen dezelfde dag). Het fysisch verhandeld volume ligt 31% hoger dan het 

gemiddelde voor de andere dagen van februari 2012.  

Op de piekverbruiksdag 7/02/2012 werd 51,7 miljoen m³(n) aardgas (H-gas) fysisch 

verhandeld op de hub van Zeebrugge. Dit komt overeen met 76% van de gemeten 

piekverbruiksvraag op de Belgische markt. 

Deze liquiditeit en commerciële acitiviteiten te Zeebrugge in combinatie met de prijsvorming 

zoals besproken in I.6.9 laten toe te besluiten dat ook bij een koudegolf en een tijdelijke 

schaarste de vrije markt herstellend kan optreden en ogenblikkelijk tot nieuwe evenwichten 

kan komen tegen redelijke prijzen. België scoort op dit vlak erg goed in Europa. Dit illustreert 

dat mits de nodige randvoorwaarden, waaronder de gereguleerde activiteiten van de 

netbeheerder, het systeem ruimte biedt om tot redelijke marktoplossingen te komen. 
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II. BEVOORRADINGSZEKEHEID ELEKTRICITEIT 

 

Inleiding 

Wat betreft elektriciteit is de bedoeling van deze studie om na in deel 2 te gaan of België tijdens 

de koudegolf in februari 2012 in staat was om met een aanvaardbaar risico de 

bevoorradingszekerheid van elektriciteit te garanderen in België. Er wordt gestart met de analyse 

van de vooruitzichten naar de winter van 2011-2012 inzake bevoorradingszekerheid die de 

Europese netbeheerders op voorhand opgesteld hadden. Vervolgens wordt de koudegolf van 

februari 2012 onderzocht en in welke mate de bevoorradingszekerheid gegarandeerd was. 

Tevens wordt in dit onderdeel vergeleken met drie andere recente koudeperiodes. In het derde 

onderdeel wordt nagegaan in welke mate de koudegolf van februari 2012 uitzonderlijk was en of 

België rekening moet houden met nog koudere periodes en of de bevoorradingszekerheid tijdens 

zulke extremere omstandigheden gegarandeerd zou zijn. Bovendien wordt nagegaan in welke 

mate de huidige economische crisis heeft bijgedragen tot de bevoorradingszekerheid. Ook de 

aankondiging van Electrabel om drie productie-eenheden te sluiten en de rol van invoer en uitvoer 

wordt in dit deel bekeken. Ten slotte wordt in het laatste onderdeel van deel 2, na een 

theoretische analyse, een aantal maatregelen voorgesteld om de bevoorradingszekerheid in de 

toekomst te kunnen garanderen. 

 

II.1 Vooruitzicht winter 2011-2012 

123. Het Europese netwerk van transmissienetbeheerders voor elektriciteit28 (hierna ‘Entso-E’) 

maken tweemaal per jaar een vooruitzicht op over de adequaatheid van het 

elektriciteitsnetwerk inzake de bevoorradingszekerheid, één voor de winter en één voor de 

zomer. Dergelijke rapporten geven een globaal vooruitzicht, evenals een vooruitzicht per 

land. 

124. Uit het globale vooruitzicht van het rapport voor de winter van 2011-201229 blijkt dat de 

overgrote meerderheid van de landen, waaronder ook België, geen import nodig zouden 

hebben om aan de bevoorradingszekerheid te voldoen. Deze landen krijgen allen een 

groene status. Van onze buurlanden krijgt enkel Duitsland een oranje status, wat betekent 

dat ze minstens gedurende 1 week tijdens de winter moeten invoeren opdat aan de vraag 

naar elektriciteit en een reservemarge kan voldaan worden. 

                                                 
28

 Zie https://www.entsoe.eu/ 
29

 Te downloaden van de website van Entso-E: https://www.entsoe.eu/resources/publications/system-
development/outlook-reports/ 

https://www.entsoe.eu/
https://www.entsoe.eu/resources/publications/system-development/outlook-reports/
https://www.entsoe.eu/resources/publications/system-development/outlook-reports/
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125. Onder extreme omstandigheden is de globale situatie totaal anders en krijgen verschillende 

landen, waaronder België, Frankrijk, Duitsland en de UK, een oranje status. De situatie 

onder extreme omstandigheden verslechtert vooral voor landen met veel elektrische 

verwarming, zoals in Frankrijk. 

126. Op basis van een subjectieve analyse van de experts van de netbeheerders krijgen enkel 

twee weken van december een rode status, die veroorzaakt wordt door zowel een hoge 

vraag (wat altijd het geval is onder extreme omstandigheden) als door een lagere 

beschikbaarheid van productie-eenheden wegens onderhoud. De periode van 15 januari tot 

21 februari 2012 krijgt een oranje status, maar enkel wegens een hoge vraag en niet door 

een lagere beschikbaarheid van productie wegens onderhoud. 

127. Het rapport voorspelt dat onder extreme omstandigheden België zal importeren uit 

Nederland en zal exporteren naar Frankrijk.  

 
Winter 2011-2012: analyse onder extreme omstandigheden 
Bron: Entso-E 
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128. Wat België betreft, zou er volgens Ensto-E gedurende 7 weken invoer nodig kunnen zijn om 

aan de bevoorradingszekerheid te kunnen voldoen. Deze 7 weken waren de volgende 

periodes:  

 van 21 november tot 18 december 2011 (weken 47 tot 50) 

 van 16 januari tot 29 januari 2012 (weken 3 en 4) 

 van 14 maart tot 20 maart 2012 (week 11). 

129. Entso-E stelt tevens dat door het Duitse nucleaire moratorium de noodzakelijke invoer 

mogelijks niet beschikbaar is onder extreme omstandigheden (lage temperatuur, hoge 

vraag, geen wind en bewolkt).  

130. Entso-E schat eveneens voor elk land en voor elke dag wat de minimale productiemarge is, 

rekening houdend met beschikbare capaciteit, piekvraag (op 19u) en systeemdiensten en 

dat zowel voor normale als voor extreme omstandigheden. De figuur hieronder uit het 

rapport van Ensto-E toont de geschatte situatie voor de extreme omstandigheden. De 

blauwe lijn geeft de minimale productiemarge (‘remaining capacity’). Zoals hierboven 

gesteld zijn er problemen voor de weken 47 tot 50, weken 3 en 4 en week 11: tijdens deze 

weken zijn er dagen waarop de minimale productiemarge in België negatief is (in extreme 

omstandigheden) en België elektrische energie zou moeten invoeren om aan de vraag te 

voldoen en om voldoende capaciteit voor de systeemdiensten over te houden. Bemerk dat 

de situatie veel beter ingeschat wordt in de loop van week 5 (vanaf 1 februari 2012). 

 

Winter 2011-2012: schatting van minimale productiemarge onder extreme omstandigheden 
Bron: Entso-E 
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131. De systeemdiensten zijn de primaire (97 MW), secundaire (137 MW) en tertiaire reserves 

(1.050 MW), samen zo’n 1.300 MW. Aan de tertiaire reserves kan ook voldaan worden door 

afschakelbaar vermogen bij grote consumenten (tot 412 MW) en de pompcentrales. Hoewel 

deze laatste slechts een beperkte energie-inhoud hebben, zijn ze toch belangrijk om 

piekmomenten op te vangen, gegeven dat de piekmomenten van relatief korte duur zijn. 

132. Ten slotte schrijft Entso-E dat het uit dienst nemen van zelfs maar een aantal nucleaire 

eenheden ervoor zou zorgen dat België structureel invoer nodig heeft gedurende de hele 

winterperiode (pg 30). 
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II.2 Koudegolf februari 2012 

II.2.1 Temperatuur 

133. Begin februari 2012 was er een koudegolf in België en Europa. De onderstaande figuur 

geeft de gemiddelde en minimale equivalente temperatuur30 per maand voor de periode 

vanaf januari 2006 tot februari 201231. Uit deze figuur blijkt dat de minimale equivalente 

temperatuur in februari 2012 het laagste was van de beschouwde periode. 

 

De gemiddelde en minimale equivalente temperatuur per maand in België. 
Bron: CREG 

 
134. De onderstaande figuur geeft de equivalente temperatuur per dag in november, december, 

januari en februari voor de periode 2006 tot 201232. Hieruit blijkt dat de koudeperiode van 

begin februari 2012 (zwarte lijn) kouder was en langer aanhield dan de koudeperiodes 

tijdens 2009 (paarse lijn) en 2010 (gele lijn met zwarte punten).  

                                                 
30 Dit wordt berekend per dag, volgens de volgende formule: TeqD = 60% TgemD + 30% TgemD-1 + 10% 

TgemD-2, met TeqD de equivalente temperatuur voor dag D, TgemD de gemiddelde temperatuur voor dag 
D, TgemD-1 de gemiddelde temperatuur van de dag voor dag D-1 en TgemD-2 de gemiddelde temperatuur 
van de dag voor dag D-2. Voor een uitgebreidere analyse: zie deel 1 over bevoorradingszekerheid van 
aardgas van onderhavige studie. 
31

 Voor een uitgebreidere historische analyse: zie deel 1 over bevoorradingszekerheid van aardgas van 
onderhavige studie. 
32

 Er zijn uiteraard nog geen gegevens voor november en december 2012 
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135. De koudeperiode begint ongeveer op woensdag 1 februari 2012 (halfweg week 5) met een 

equivalente temperatuur van -4° en eindigt op zondag 12 februari 2012 (eind week 6) met 

een equivalente temperatuur van -5,6°. 

136. Er zijn nog vier andere periodes waarbij de equivalente temperatuur onder -4° gaat: 

 Dinsdag 6 tot zaterdag 10 januari 2009  

 Zaterdag 19 en zondag 20 december 2009 

 Donderdag 7 en vrijdag 8 januari 2010 

 Woensdag 1 tot vrijdag 3 december 2010 

 

 

De equivalente temperatuur per dag in de winter voor de periode 2006 tot 2012 
Bron: CREG 

137. In wat volgt wordt nagegaan in hoeverre België in staat was om de bevoorradingszekerheid 

met een aanvaardbaar risico te garanderen, zijnde het N-1 criterium.  

Bijgevolg worden in wat volgt enkel de weekdagen beschouwd, aangezien de garantie 

van de bevoorradingszekerheid op een werkdag tijdens extreme omstandigheden impliceert 

dat de bevoorradingszekerheid ook gegarandeerd is tijdens de weekenddagen.  
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II.2.2 Consumptie 

138. In deze sectie wordt de consumptie33 geanalyseerd in de Elia-regelzone. Tevens wordt een 

vergelijking gemaakt met het door Elia voorspelde verbruik in day-ahead. De periodes die 

geanalyseerd worden zijn telkens vijf dagen van een koudegolf, behalve deze van zaterdag 

19 en zondag 20 december 2009, aangezien deze dagen in een weekend vallen. De 

beschouwde dagen zijn de volgende (telkens vijf dagen): 

 Dinsdag 6 tot zaterdag 10 januari 2009  

 Maandag 4 tot vrijdag 8 januari 2010 

 Dinsdag 30 november tot zaterdag 4 december 2010 

 Maandag 6 tot vrijdag 10 februari 2012 

139. De onderstaande figuur geeft de reële afname per kwartier tijdens de vier beschouwde 

koudeperiodes, met telkens de maximale afname voor elke koudegolf. Uit deze figuur blijkt 

dat de maximale afname tijdens de strengste koudegolf (februari 2012) 13.369 MW 

bedroeg, en daarmee lager ligt dan de maxima tijdens de minder strenge koudegolven van 

januari 2009 (13.513 MW), januari 2010 (13.625 MW), november-december 2010 (13.845 

MW). 

                                                 
33

 Meer precies betreft dit de afname en niet het verbruik. Zie ook de website van Elia voor een precieze 
omschrijving: http://www.elia.be/en/grid-data/consumption-grid-forecasts 

http://www.elia.be/en/grid-data/consumption-grid-forecasts


118/189 

 
Reële afname in de Elia-regelzone tijdens vier koudeperiodes (in MW) 
Bron: CREG 

 
140. Elia maakt dagelijks een voorspelling van de afname in de regelzone voor elk half uur van 

de volgende dag. Op basis van deze voorspelde waarden en de reële waarden, kan de 

accuraatheid van de voorspelling worden nagegaan. De onderstaande figuur toont de 

afwijking tussen de voorspelde en de reële afname per kwartier tijdens de vier beschouwde 

koudeperiodes. Deze waarden zijn negatief indien er te weinig voorspeld is, en positief 

indien teveel voorspeld. Uit de figuur blijkt dat de afwijkingen bijna altijd negatief zijn (te 

weinig voorspeld) en dat de afwijkingen erg groot kunnen worden, met pieken tot 3500 MW 

voor de koudegolf in januari 2009; de voorspellingsafwijkingen tijdens de koudegolf in 

februari 2012 piekten tot 2000 MW.  
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Voorspellingsafwijking in de Elia-regelzone tijdens vier koudeperiodes (in MW) 
Bron: CREG 

 

141. De gemiddelde voorspellingsafwijking voor de vier koudegolven wordt gegeven in 

onderstaande tabel, evenals de voorspellingsafwijking wanneer de afname het hoogste is 

(17u30-19u30). Gemiddeld voorspelde Elia 1.800 MW te weinig tijdens de koudegolf van 

januari 2009, en 2.000 MW tijdens de piekuren. Tijdens de koudegolf van februari 2012 was 

de gemiddelde voorspellingsfout tijdens de piekuren gemiddeld 713 MW.  

  Voorspellingsafwijking (negatief => te weinig voorspeld) 

(in MW) 6-10Jan09 4-8Jan10 30Nov-4Dec10 6-10Feb12 

gemiddeld - alle uren -1.805 -1.276 -294 -549 

gemiddeld 17u30-19u30 -2.066 -1.494 -220 -713 

 

142. Deze grote voorspellingsafwijkingen tijdens koudegolven zou volgens de CREG kunnen 

verklaard woren doordat Elia de gevoeligheid van de consumptie voor de temperatuur 

onderschat. De extra piekconsumptie in strenge omstandigheden ten opzichte van normale 

omstandigheden wordt door Elia in haar wintervooruitzicht 2011-2012 geschat op gemiddeld 

slechts 357 MW (de schatting van de extra consumptie varieert tussen 316 MW en 415 

MW). Uit de analyse van de CREG neemt de extra consumptie veel sterker toe indien het 

echt koud wordt. Maar uit deze analyse blijkt ook dat temperatuur slechts een beperkt deel 
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van de totale consumptie kan verklaren: er spelen dus veel andere factoren mee en een 

meer verfijnde analyse is nodig (zie ook infra).  

143. De onderstaande figuur toont de onderschatting door Elia, in de “Entso-E Winter Outlook 

2011-2012”, van de prijsgevoeligheid van de piekconsumptie. Deze figuur geeft het verschil 

tussen de door Elia voorspelde piekconsumptie en de werkelijke piekconsumptie voor elke 

dag van de winter 2011-2012, zowel tijdens normale als tijdens strenge omstandigheden. 

De voorspelde piekconsumptie wordt voor normale omstandigheden (groene lijn) overschat 

voor gemiddeld 985 MW, terwijl de piekconsumptie tijdens strenge omstandigheden (blauwe 

lijn) voor de koudegolf van 1 tot 12 februari 2012 (‘severe conditions’) werd onderschat voor 

gemiddeld 267 MW, en maximaal 707 MW.  

  
Het verschil tussen de door Elia voorspelde belasting voor het EntsoE-rapport en de reële belasting 
(in MW), zowel voor normale (groen) als voor strenge omstandigheden (blauw), evenals de 
equivalente temperatuur (rood), voor de winter van 2011-2012. 
Bron: CREG 
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II.2.3 Beschikbare productiecapaciteit 

144. De onderstaande figuur geeft de beschikbare productiecapaciteit aangesloten op het Elia-

net voor de werkdagen van de maanden januari en februari 2012, evenals de equivalente 

temperatuur (blauwe balkjes – rechtse as). De legende is als volgt:  

 ‘SomPmax’ (zwarte lijn): de totale beschikbare productiecapaciteit, inclusief de 

productiecapaciteit op de pompcentrales 

 ‘SomPmax-Wind’ (groene lijn): de totale beschikbare productiecapaciteit verminderd met 

de windcapaciteit 

 ‘SomPmax-Wind-SystemServices’ (rode lijn): de totale beschikbare productiecapaciteit 

verminderd met de windcapaciteit en verminderd met de systeemdiensten (hierna de 

‘netto beschikbare productiecapaciteit’).  

145. Het volume van de systeemdiensten wordt bepaald als de som van de volumes voor 

primaire reserves, secundaire reserves en tertiaire reserves. Die worden als volgt bepaald: 

 97 MW voor primaire reserves (R1) 

 140 MW voor secundaire reserves (R2) 

 1.050 MW voor tertiaire reserves (R3) 

Dat is samen 1.287 MW. Er zijn echter ook afschakelbare klanten34 voor ongeveer 412 MW 

waarvan verondersteld wordt dat deze beschikbaar zijn als er een hoge vraag is35. Deze 

afschakelbare reserves moeten dan niet geleverd worden door productie-eenheden, en dus 

kan de gevraagde marge op de productie-eenheden verlaagd worden met 412 MW, wat 

resulteert in een afgeronde productiemarge van 900 MW die er op elk moment moet zijn. 

146. De systeemdiensten zijn noodzakelijk om ten allen tijde het evenwicht te kunnen bewaren 

tussen de vraag en aanbod van elektriciteit. De methodes voor de evaluatie van de volumes 

en de volumes worden op voorstel van Elia jaarlijks goedgekeurd door de CREG.  

147. Uit de figuur blijkt dat de netto beschikbare productiecapaciteit (rode lijn) tijdens de 

koudeperiode tussen de 13.550 en 14.150 MW ligt. Dat is 650 MW tot 50 MW minder dan er 

voorspeld was in het Entso-E rapport. De maximale netto beschikbare productiecapaciteit 

voor deze periode was op 13 januari 2012 en bedroeg 14.630 MW. 

                                                 
34

 De assumptie is dat het totale afschakelbaar vermogen beschikbaar is als de vraag zeer hoog is en er 
dus extreme omstandigheden zijn. Zie ook infra. 
35

 De CREG merkt op de beschikbaarheid van afschakelbare klanten varieert doorheen het jaar, maar ook 
doorheen de dag, waarbij er dagen zijn dat er ‘s nachts meer afschakelbaar vermogen beschikbaar is. 
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148. Er is hierbij geen rekening gehouden met de inter-TSO reserves. Dit is de mogelijkheid om 

beroep te doen op de Franse en Nederlandse netbeheerder in geval van nood. Deze zijn 

niet gegarandeerd, maar bij de dimensionering van de tertiaire reserves wordt de 

beschikbaarheid van één van de twee in rekening genomen.  

 
De beschikbare productiecapaciteit in de Elia-regelzone, evenals de equivalente temperatuur 
(rechtse as) voor de werkdagen van januari en februari 2012 
Bron: CREG 

149. Om de bevoorradingszekerheid te analyseren, moet de netto beschikbare 

productiecapaciteit verminderd worden met het elektriciteitsverbruik. Het resultaat is de 

productiemarge. Een negatieve productiemarge betekent dat België onvoldoende middelen 

heeft om te voldoen aan de elektriciteitsvraag en de vraag naar systeemdiensten. Op dat 

moment is de bevoorradingszekerheid in het gedrang, tenzij er elektriciteit kan ingevoerd 

worden (zie infra). 

Day Ahead 

150. Een eerste benadering is om de analyse van de productiemarge in day-ahead uit te voeren. 

Dat betekent dat de beschikbaarheid van productiecapaciteit verminderd wordt met de in 

day-ahead verwachte productie (‘nominaties’). Om na te gaan of de productiemarge 

voldoende is, moet daarenboven ook nog 900 MW afgetrokken worden voor de 

systeemdiensten. 
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151. De figuur hieronder geeft de day-ahead productiemarge, telkens voor het kwartier van 

18u45 tot 19u gedurende de weekdagen van januari-februari 2012 (zwarte lijn). De grijze 

periode duidt de periode van de koudegolf aan (1 tot 12 februari); de rode lijn ligt op 900 

MW en duidt het volume aan dat nodig is voor de systeemdiensten. Hieruit blijkt duidelijk dat 

de productiemarge sterk afnam tijdens de koudegolf. Op dinsdag 7 was de marge minimaal 

met 1.454 MW, maar ook de andere dagen was deze rond 1.500 MW. Rekening houdend 

met een volume van 900 MW voor systeemdiensten, resulteert dit in een marge van 550-

650 MW. 

 

In day-ahead voorziene productiemarge om 18u45 tot 19u tijdens de weekdagen van januari en 
februari 2012 (in MW). De grijze periode duidt de koudegolf aan van 1 tot 12 februari. 
Bron: CREG 

 
152. De bovenstaande figuur betekent echter nog niet dat de bevoorradingszekerheid voor alle 

uren van de dag gegarandeerd is. De productiecapaciteit bestaat immers ook uit de 

pompcentrales van Coo en Plate Taille, samen goed voor meer dan 1.300 MW aan 

capaciteit. Deze eenheden produceren energie door water uit de hoger gelegen reservoirs 

via turbines naar beneden te laten stromen. De reservoirs hebben echter een beperkte 

capaciteit aan water, en bijgevolg ook aan energie die kan geproduceerd worden, namelijk 

maximaal ongeveer 6.000 MWh. Dat betekent dat deze eenheden maximaal 5 uur tegen 

1.200 MW kunnen produceren. Het kan dus zijn dat bij een onverwachte uitval van een 

grote productie-eenheid het weggevallen vermogen deels gecompenseerd moet worden 

door deze pompcentrales, waardoor de energie-inhoud van de hoger gelegen waterbassins 
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vermindert. Deze situatie kan echter enkel voorkomen indien de klassieke, niet door energie 

gelimiteerde productie-eenheden en de afschakelbare klanten onvoldoende zijn om een 

grote uitval te compenseren. Volgens de systeemvereisten die hierboven uiteengezet zijn, 

wordt het extra gebruik van pompcentrales vermeden indien de klassieke eenheden een 

marge hebben van minstens 900 MW. 

153. De onderstaande figuur geeft per kwartier voor de periode van 6 tot 10 februari 2012 de 

productiemarge op de klassieke productie-eenheden, evenals de vereiste productiemarge 

van 900 MW voor de systeemdiensten. Zoals uit de figuur blijkt is de productiemarge op de 

klassieke eenheden voldoende om op elk moment de systeemdiensten te leveren indien er 

zich een grote uitval van een productiecentrale voordoet. Het zou in deze situatie dus niet 

noodzakelijk geweest zijn om de pompcentrales hiervoor te gebruiken36 waardoor het 

voorziene energieniveau in de hogergelegen waterbassins intact zou kunnen gebleven zijn. 

 

De in day-ahead voorziene productiemarge op de klassieke eenheden voor elk kwartier van 6 tot 10 
februari 2012 (in MW). De zwarte lijn duidt de noodzakelijke productiemarge aan voor de 
systeemdiensten op de productie-eenheden.  
Bron: CREG 

 

                                                 
36

 Het is zeer waarschijnlijk dat de pompcentrales wél gebruikt worden om onmiddellijk na een uitval van 
een grote productie-eenheid het weggevallen vermogen te compenseren, aangezien de pompcentrales snel 
en veel vermogen kunnen leveren. Maar aangezien er genoeg vermogen is op klassieke centrales, kan het 
waterbassin terug aangevuld worden. 



125/189 

 

 
Real Time 

154. Een tweede benadering is om de analyse te maken van de real-time productiemarge. Dat 

betekent dat de beschikbaarheid van productiecapaciteit verminderd wordt met de 

werkelijke gemeten productie. Om na te gaan of de productiemarge voldoende is, moet 900 

MW afgetrokken worden voor de systeemdiensten. In reële tijd is dit iets complexer, omdat 

er zeer vaak van deze systeemdiensten gebruik gemaakt wordt.  

155. De figuur hieronder geeft de productiemarge in reële tijd, telkens voor het kwartier van 

18u45 tot 19u gedurende de weekdagen van januari-februari 2012 (zwarte lijn). De grijze 

periode duidt de periode van de koudegolf aan (1 tot 12 februari); de rode lijn ligt op 900 

MW en duidt het volume aan dat nodig is voor de systeemdiensten. Hieruit blijkt duidelijk dat 

de productiemarge sterk afnam tijdens de koudegolf. Op dinsdag 7 februari en woensdag 8 

februari was de marge respectievelijk 1.270 MW en 1.440 MW. Rekening houdend met een 

volume van 900 MW voor systeemdiensten, resulteert dit in een marge van 370-540 MW. 

Deze marge is ongeveer 200 MW kleiner dan in day-ahead was voorzien. 

 

De productiemarge in reële tijd om 18u45 tot 19u tijdens de weekdagen van januari en februari 2012 
(in MW). De grijze periode duidt de koudegolf aan van 1 tot 12 februari. De rode lijn duidt de 
noodzakelijke productiemarge aan voor de systeemdiensten op de productie-eenheden. 
Bron: CREG 
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156. De bovenstaande figuur betekent echter nog niet dat de bevoorradingszekerheid voor alle 

uren van de dag gegarandeerd is, zoals hierboven reeds uiteengezet.  

157. De onderstaande figuur geeft per kwartier voor de periode van 6 tot 10 februari 2012 de 

productiemarge in reële tijd op de klassieke productie-eenheden, evenals de vereiste 

productiemarge van 900 MW voor de systeemdiensten. Zoals uit de figuur blijkt is de 

productiemarge op de klassieke eenheden voldoende om op elk moment de 

systeemdiensten te leveren indien er zich een grote uitval van een productiecentrale 

voordoet. Het zou in deze situatie dus niet noodzakelijk geweest zijn om de pompcentrales 

hiervoor te gebruiken37 waardoor het voorziene energieniveau in de hoger gelegen 

waterbassins intact zou kunnen gebleven zijn. 

 

Productiemarge in reële tijd op de klassieke eenheden voor elk kwartier van 6 tot 10 februari 2012 (in 
MW). De rode lijn duidt de noodzakelijke productiemarge aan voor de systeemdiensten op de 
productie-eenheden.  
Bron: CREG 

 

 
158. De CREG trekt drie conclusies uit deze vaststellingen: 

                                                 
37

 Het is zeer waarschijnlijk dat de pompcentrales wél gebruikt worden om onmiddellijk na een uitval van 
een grote productie-eenheid het weggevallen vermogen te compenseren, aangezien de pompcentrales snel 
en veel vermogen kunnen leveren. Maar aangezien er genoeg vermogen is op klassieke centrales, kan het 
waterbassin terug aangevuld worden. 
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 De Belgische regelzone had, gebaseerd op deze cijfers en met de aanname dat de 

afschakelbare reserves van 400 MW beschikbaar zijn, in reële tijd nog minstens 370 MW 

productiemarge over tijdens de koudegolf. De bevoorradingszekerheid was tijdens de 

koudegolf van begin februari 2012 dus niet in gevaar. 

 De door de Entso-E voorspelde productiemarge onder extreme omstandigheden tijdens 

de week van de koudegolf is minstens 1.200 MW, of ruim 800 MW boven de werkelijke 

productiemarge. 

 De in day-ahead voorziene productiemarge was 200 MW hoger dan de productiemarge 

in reële tijd. 

 
159. De CREG heeft nog een aantal bemerkingen over deze analyse: 

 Afschakelbare klanten. In de bovenstaande analyse wordt aangenomen dat het volledige 

volume aan afschakelbare klanten aanwezig is onder extreme omstandigheden. Deze 

aanname is realistisch, aangezien een zeer hoge vraag mede gegenereerd wordt door 

de vraag van de industriële afnemers, waaronder dus ook zij die deelnemen aan het 

afschakelbaar vermogen. Maar het feit de nodige afschakelcapaciteit aanwezig is, 

betekent nog niet dat deze daadwerkelijk afgeschakeld kan worden wanneer de 

netbeheerder dat wenst. De CREG heeft – juist met het oog op het operationele aspect 

van de afschakelbare klanten - in haar beslissingen over de reservevolumes in het 

verleden bij Elia aangedrongen om jaarlijks de afschakelbare klanten daadwerkelijk 

eenmaal per jaar af te schakelen, ook al zijn ze niet het goedkoopste middel. Elia heeft 

hieraan gevolg gegeven en de resultaten zijn in de loop der jaren verbeterd. 

 

 Extreme omstandigheden. Het rapport van Entso-E doet een schatting van de 

bevoorradingszekerheid onder extreme omstandigheden (“severe conditions”). Deze 

omstandigheden worden niet gespecifieerd. De koudegolf van februari 2012 is volgens 

de CREG niet een geval waarbij deze extreme omstandigheden volledig aanwezig 

waren: de temperatuur was met een minimale equivalente temperatuur van -7,2° tijdens 

een weekdag laag, maar niet extreem laag. Bovendien was er op sommige koude dagen 

ook windproductie, zoals te zien op de onderstaande figuur met de load factor van een 

aantal windmolens in de Belgische regelzone. De omstandigheden kunnen dus nog 

extremer zijn met een negatieve impact op de bevoorradingszekerheid. 
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Load factor van een aantal windmolens in de Belgische regelzone tijdens de koudegolf van februari 
2012 (in %). 
Bron: CREG 

II.2.4 De groothandelsmarkt 

160. In deze sectie wordt nagegaan hoe de groothandelsmarkt gereageerd heeft op de 

koudegolf. Heeft zij de situatie verbeterd door maximaal energie te sturen naar de 

regelzones met een tekort? Daarvoor wordt ook gekeken naar het gebruik van de 

interconnecties met het buitenland. 

Prijzen 

161. De onderstaande tabel geeft de gemiddelde en maximale prijs in de vier landen van de 

CWE-regio tijdens de vier genoemde koudegolven. De gekleurde cel toont telkens de 

hoogste prijs. Hieruit blijkt dat Frankrijk telkens de hoogste prijs kende, wat nogmaals 

bevestigt dat de Franse elektriciteitsconsumptie gevoeliger is voor lage temperaturen. 

Volgens een analyse van RTE, de Franse netbeheerder, is de temperatuursgevoeligheid 

van de Franse consumptie -2.300 MW/°C38. 

 

 

                                                 
38

 Zie pagina 8 ‘Generation Adequacy Report on the electricity supply-demand balance in France – 2011 
Edition’. http://clients.rte-france.com/htm/an/mediatheque/telecharge/generation_adequacy_report_2011.pdf 

http://clients.rte-france.com/htm/an/mediatheque/telecharge/generation_adequacy_report_2011.pdf
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Day ahead prijzen in de CWE-regio tijdens 4 koudegolven 

 
gemiddeld (€/MWh)   maximum (€/MWh) 

  BE NL FR GE   BE NL FR GE 

6-10 Jan 2009 76,2 67,8 86,0 64,0   145,3 142,4 198,5 110,1 

4-8 Jan 2010 50,9 48,0 59,3 45,0   78,8 78,8 114,2 86,2 

30 Nov-4 Dec 2010 72,2 60,3 72,9 59,3   252,1 114,8 252,1 114,8 

6-10 Feb 2012 94,2 81,4 172,2 83,0   250,0 210,0 1.938,5 210,0 
Bron:CREG 

 

162. Bovendien blijkt dat zowel de gemiddelde als de maximale prijzen tijdens de koudegolf van 

februari 2012 het hoogste is van de vier recente koudegolven, met in Frankrijk zelfs een 

piekprijs tot bijna 2.000 €/MWh. De maximale prijs op de day ahead markt is 3.000 €/MWh. 

Dit impliceert dat de Franse day ahead markt bijna aan haar limiet zat: indien de prijs haar 

maximum bereikt, wordt het beschikbare aanbod pro rata verdeeld over de marktspelers die 

tegen 3.000 €/MWh elektriciteit wilden aankopen. 

163. De onderstaande figuur geeft de uurprijzen voor de koudegolf van februari 2012 

voor de periode van 6 tot 10 februari 2012. De Franse markt (groene lijn) kende tijdens deze 

vijf dagen verschillende prijspieken boven 200 €/MWh, met vier opeenvolgende uren op 9 

februari dat de prijzen tussen 950 en 2.000 €/MWh noteerden. Doordat de commerciële 

interconnectiecapaciteit volledig opgebruikt werd, beperkten de prijspieken zich tot de 

Franse regelzone en bleven de prijzen in de andere landen van de CWE-regio op of onder 

250 €/MWh. 
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Day-ahead prijzen per uur op de Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse elektriciteitsmarkt (in 
€/MWh) 
Bron: CREG 

 

9 februari 2012 

164. Op 9 februari 2012 had de Franse markt dus duidelijk een tekort. Door de impliciete 

marktkoppeling moet het bovenstaande prijzenpatroon vertaald worden naar 

overeenkomstige elektrische commerciële stromen. Dat is ook het geval, zoals blijkt uit de 

vier onderstaande figuren die de commerciële stromen per uur geven, tegenover de 

capaciteit.  

165. De blauwe lijn is de capaciteit (ATC, available transmission capacity), de rode lijn geeft het 

gebruik van de capaciteit (NOM voor nominatie). Als het gebruik even hoog is als de 

capaciteit, dan is er congestie met een prijsverschil tussen de twee prijszones als resultaat.  

 

 

 

 

Commerciële capaciteit en gebruik van de relevante interconnecties in de CWE-regio (België, 
Nederland, Frankrijk en Duitsland) op 9 februari. Alle gegevens in MW. 
Bron:CREG 

 

166. De commerciële uitwisselingen gebeuren als volgt: 

 van NL=>DE: zonder congestie, dus Nederlandse en Duitse prijzen zijn gelijk. 

 van NL=>BE: vaak congestie, dus Nederlandse prijzen gemiddeld lager dan Belgische  
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 van BE=>FR: vaak congestie, dus Franse prijzen gemiddeld hoger dan Belgische  

 van DE=>FR: steeds congestie (blauwe en rode lijn vallen samen), dus Franse prijzen 

steeds hoger dan Duitse prijzen 

167. De netto-positie van België (import vs. export) varieert over de 24u van de 9 februari: tijdens 

nacht en ’s avonds exporteert België iets meer naar Frankrijk dan ze importeert uit 

Nederland; tijdens de voormiddag en namiddag importeert België iets meer uit Nederland 

dan ze exporteert naar Frankrijk. In totaal importeert België uit Nederland iets meer dan ze 

exporteert naar Frankrijk (zie ook infra). 

Het belang van impliciete marktkoppeling 

168. De situatie van 9 februari illustreert heel goed het belang van impliciete marktkoppeling 

(namelijk het tegelijk verkopen van capaciteit en energie). In de CWE-regio gaan de 

commerciële stromen steeds maximaal in de goede richting, namelijk van een lage prijszone 

naar een hoge prijszone, bijvoorbeeld van Nederland naar België en van België naar 

Frankrijk, waardoor de bevoorradingszekerheid op Europees niveau verbetert. Dat was 

echter niet het geval met de commerciële stromen op de Frans-Italiaanse grens, waar er 

geen impliciete marktkoppeling is.  

169. De onderstaande figuur geeft de volgende informatie (linkse as is zowel in MW als in 

€/MWh): 

 Day-ahead prijzen in Frankrijk (rode lijn – in €/MWh) 

 Day-ahead prijzen in Italië (zwarte lijn – in €/MWh)  

 Niet-gebruikte commerciële interconnectiecapaciteit op dagbasis Italië=>Frankrijk (in 

MW)  
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Day-ahead prijzen (in €/MWh) in Frankrijk (FR) en Italië (IT), en niet-gebruikte commerciële 
interconnectiecapaciteit op dagbasis van Italië naar Frankrijk (in MW) voor 9 februari 2012.  
Bron: CREG 

  
170. Deze figuur is opmerkelijk: terwijl de prijzen in Frankrijk piekten van 950 €/MWh tot 2.000 

€/MWh tijdens de uren 9 tot 12 en de prijzen in Italië tijdens dezelfde periode niet hoger 

waren dan 200 €/MWh, werd er 400 tot 600 MW interconnectiecapaciteit van Italië naar 

Frankrijk niet gebruikt. 

171. De reden is eenvoudig: op deze grenzen is er geen impliciete marktkoppeling waardoor de 

nominaties van de commerciële uitwisselingen moeten gebeuren vóór de clearing van de 

beurzen. Op het moment dat marktpartijen moeten beslissen in welke richting ze energie 

willen uitwisselen, is er nog geen prijsinformatie, waardoor ze niet weten welke prijszone het 

voordeligste is. 

172. Bij een impliciete marktkoppeling (via een algoritme) zoals in de CWE-regio is er wel 

prijsinformatie op het moment dat de commerciële stromen moeten genomineerd worden, 

en dus zijn er enkel nominaties in de goede richting wat leidt tot een efficiënte allocatie van 

capaciteit en energie.  

Het belang van slimme biedingen op de kortetermijnbeurzen 

173. Op 9 februari 2012 zijn er op de Belpex DAM twee prijspieken van 236 en 250 €/MWh, 

respectievelijk op uur 8 en uur 19. Een belangrijke instrument om deze prijspieken af te 
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vlakken is het gebruik van de pompcentrales van Coo en Plate Taille. Deze centrales 

hebben een beperkte energie-inhoud en moeten dus het meest produceren (turbineren van 

water) tijdens de uren met piekprijzen en het meeste consumeren (oppompen van water) 

tijdens de uren met lage prijzen. Dat leidt niet enkel tot lagere prijzen voor de consument, 

maar ook tot een verbetering van de bevoorradingszekerheid.  

174. De onderstaande figuur geeft voor elk uur van 9 februari 2012 de in day-ahead verwachte 

consumptie (‘nomCons’ – groene stippellijn) en de verwachte productie (‘nomProd’ – groene 

lijn), evenals de in reële tijd effectieve consumptie (‘realTimeCons’ – rode stippellijn) en 

productie (‘realTimeProd’ – rode lijn). De zwarte lijn geeft de Belpex DAM prijs voor elk uur 

(in €/MWh). Uit de figuur blijkt het volgende: 

 Tijdens de prijspiek van uur 19 is zowel de voorziene als de reële productie hoog 

 Tijdens de prijspiek van uur 8 is de voorziene productie nagenoeg nul, maar de reële 

productie hoog 

 Tijdens de uren 9-14 is de voorziene productie relatief laag, maar de reële productie 

hoog 

 
Het dagverloop van de voorziene en de effectieve productie en consumptie door de pompcentrales in 
België (in MW), evenals de prijs op de Belgische day-ahead markt (in €/MWh) op 9 februari 2012. 
Bron: CREG  
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175. Uit de gegevens van de marktresiliëntie van Belpex blijkt dat de prijs voor uur 8 zou gedaald 

zijn van 236 €/MWh naar minder dan 100 €/MWh, indien de voorziene productie op uur 8 al 

600 MW hoger zou geweest zijn (waardoor er dus meer volume op de beurs aangeboden 

zou geweest zijn). Hetzelfde geldt in mindere mate voor de uren 9-14.  

176. De reden waarom dit niet gebeurt, is wellicht het feit dat de eigenaar van de pompcentrales 

de hoge prijzen op voorhand niet exact kan inschatten, zeker niet in een specifieke situatie 

zoals tijdens een koudegolf. Een prijsvoorspelling is echter nodig, omdat de eigenaar van de 

pompcentrale zijn biedingen op de day-ahead markt uiteraard moet ingeven vóór de prijzen 

op de markt gekend zijn. De onderstaande figuur geeft het dagverloop van de prijzen 

gedurende van de vijf dagen van 6 tot 10 februari 2012. Op de figuur is duidelijk te zien dat 

op 8 en 10 februari de prijspiek niet viel op uur 8, zoals op 9 februari, maar wel een uur later, 

wat het voorziene verloop van de productie op de pompcentrale al beter verklaart. 

 
Dagverloop van de prijzen op de Belpex DAM voor 5 werkdagen tijdens de koudegolf van begin 
februari 2012 (in €/MWh) 
Bron: CREG 

 
 

177. Dit is niet louter een Belgisch fenomeen. Ook in Frankrijk zijn er heel wat pompcentrales die 

een inschatting van de prijs moeten maken. De figuur hieronder geeft de effectieve 

productie van de waterkrachtcentrales (waaronder pompcentrales) in Frankrijk op 9 februari 
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2012: tijdens de uren 9-12 piekten de prijzen (950-2.000 €/MWh) maar was de productie 

lager dan tijdens de avondpiek.  

 
Het dagverloop van productie en consumptie door de waterkrachtcentrales in Frankrijk op 9 februari 2012 (in MW), evenals de 
prijs op de Franse day-ahead markt (in €/MWh)  
Bron: CREG (gegevens RTE, EPEX) 
 

 
178. Dit probleem van een –vanuit marktperspectief- inefficiënt in day-ahead voorziene gebruik 

van de waterkrachtcentrales (met dus ook een belangrijke impact op de day-ahead prijzen) 

kan echter opgelost worden met behulp van zogenaamde slimme biedingen. De CREG 

heeft in 2011 naar aanleiding van de prijspiek op 28 maart 2011 hierover een studie 

gepubliceerd39 en herhaalt hier haar stelling dat slimme biedingen zo snel als mogelijk 

moeten geïntroduceerd worden op de kortetermijnbeurzen.  

Fysische stromen op de Belgische grenzen 

179. De commerciële interconnectiecapaciteit die in day-ahead aan de markt ter beschikking 

wordt gesteld, wordt beperkt door de verwachte fysische stromen en de spanningsstabiliteit. 

De fysische stromen zijn de genomineerde commerciële uitwisselingen, maar ook de niet-

genomineerde uitwisselingen, of loop flows (en eventueel nog uitwisselingen tussen de 

                                                 
39

 Zie CREG-studie over de prijspiek op de Belpex DAM van 28 maart 2011: 
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1099NL.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1099NL.pdf
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netbeheerders). Deze loop flows worden ook veroorzaakt door commerciële uitwisselingen 

elders in het Europees geïnterconnecteerde net. 

180. België krijgt heel wat van deze loop flows te verwerken, vooral in de richting van Nederland 

naar Frankrijk (van noord naar zuid). Deze loop flows zijn echte fysische stromen die een 

deel van de fysische interconnectiecapaciteit van noord naar zuid gebruiken. Bijgevolg 

beperken deze loop flows de commerciële uitwisselingen op de interconnecties. 

181. Om de loop flows te verminderen heeft Elia geïnvesteerd in drie dwarsregeltransformatoren 

op de grens met Nederland. Volgens een analyse van Elia hebben de 

dwarsregeltransformatoren tijdens de koudegolf op maximaal vermogen de loop flows 

verminderd om zo de commerciële uitwisselingen van Nederland naar België zoveel 

mogelijk te garanderen.  

182. Ondanks het maximaal gebruik van de dwarsregeltransformatoren was de fysische stroom 

op de Franse en Nederlandse interconnecties tijdens de koudegolf hoog, met maxima boven 

2.500 MW op de Franse grens en boven 2.000 MW op de Nederlandse grens, zoals te zien 

op de onderstaande figuur. Deze figuur toont de maximale fysische stroom per dag voor 

februari 2012: de grootste maxima vallen in de koudeperiode van 6-10 februari 2012. 

 

Maximale fysische stromen per dag op de Franse en Nederlandse grens in februari 2012 (in MW).  
Bron: CREG 



137/189 

 
183. De maxima tijdens de koudegolf zijn echter niet uitzonderlijk: in het verleden waren er vaak 

grotere pieken van fysische stromen door de twee interconnecties, zoals te zien in de 

onderstaande figuur met de maxima per maand. Uit deze figuur blijkt dat de maximale 

stromen in 2006-2008 bijna 1.000 MW hoger waren dan in februari 2012. Bemerk ook de 

daling vanaf eind 2008, het tijdstip dat de dwarsregeltransformatoren op de Nederlandse 

grens in dienst werden genomen. 

 

Maximale fysische stromen per maand op de Franse en Nederlandse grens van januari 2006 tot 
februari 2012 (in MW).  
Bron: CREG 

 
 

184. De dwarsregeltransformatoren spelen volgens Elia een belangrijke rol in het ter beschikking 

stellen van de commerciële interconnectiecapaciteit. Op vrijdag 10 februari 2012, de laatste 

werkdag van de koudegolf, viel een dwarsregeltransformator onverwacht uit dienst. Hierdoor 

zag Elia zich genoodzaakt om de beschikbare commerciële interconnectiecapaciteit op de 

Nederlandse grens te verminderen van 1.401 MW naar 1.219 MW en dat tot half mei 2012.  

185. De CREG publiceerde in december 2011 een studie40 over de link tussen de fysische en de 

commerciële interconnectiecapaciteit op de Belgische elektriciteitsgrenzen en werkt 

                                                 
40

 Studie 1129 over de relatie tussen de fysische en commerciële interconnectiecapaciteit op de Belgische 
elektriciteitsgrenzen. Te downloaden van http://www.creg.info/pdf/Studies/F1129NL.pdf 
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momenteel aan een vervolg op deze studie. Daarbij zal in eerste instantie de focus liggen op 

de capaciteitsbepaling op de Belgisch-Nederlandse grens.  

Extreme omstandigheden 

186. Het rapport van Entso-E doet een schatting van de bevoorradingszekerheid onder extreme 

omstandigheden (“severe conditions”) (zie ook het einde van sectie II.2.3). In dit deel wordt 

een schatting gemaakt van de extra vraag indien het nog kouder zou geweest zijn dan 

tijdens de koudegolf van februari 2012 en indien er geen economische crisis zou geweest 

zijn. 

II.2.5 Extreme temperatuur 

187. Elia houdt rekening met een scenario van 1-in-10 jaar, waarbij de ‘severe conditions’ voor 

het EntsoE-rapport bepaald worden door de koudste temperatuur van de laatste tien jaar. Er 

is voor zover de CREG bekend echter geen wettelijke basis voor deze richtlijn. 

188. Voor de bevoorradingszekerheid van gas is er wel een wettelijke basis: de Europese 

verordening stelt dat de gasbevoorrading gegarandeerd moet zijn bij extreme 

omstandigheden die 1-in-20 jaar kunnen voorkomen. Momenteel wordt in België gerekend 

met een equivalente temperatuur van -11° Teq, een richtwaarde die ook door Fluxys, de 

gasnetbeheerder, wordt gebruikt41. Hoewel de koudegolf van februari 2012 de koudste en 

langste was van de afgelopen zes jaar, was de minimale equivalente temperatuur tijdens 

een weekdag -7,2° Teq, dus nog 4° Teq warmer dan de waarde volgens de 1-in-20-regel. 

189. Men kan niet teruggrijpen naar één enkele situatie in het verleden waarin het werkelijk -11 

Teq was om vervolgens het productiepark te dimensioneren, aangezien het niveau en het 

profiel van het verbruik ondertussen gewijzigd zijn. Om het netwerk te kunnen 

dimensioneren voor extreme omstandigheden wordt de consumptie uit het recente verleden 

geëxtrapoleerd naar -11 Teq met behulp van een lineaire regressie. 

190. Deze methode wordt hieronder toegepast om de elektriciteitsafname in België te schatten 

op basis van de equivalente temperatuur. Daarvoor wordt dezelfde methode gehanteerd als 

                                                 
41

 In het deel 1 over de bevoorradingszekerheid van aardgas van onderhavige studie wordt gepleit om dit te 
verlagen naar -12°Teq. 
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deze die Fluxys gebruikt42, namelijk een lineaire regressie van de gemiddelde en maximale 

afname per dag op de equivalente temperatuur van die dag. Er worden enkel dagen 

beschouwd met een equivalente temperatuur die lager is dan 6°. Weekend- en 

vakantiedagen worden in deze analyse uitgesloten aangezien er tijdens deze dagen 

structureel minder verbruik is, waardoor de resultaten verstoord zouden worden. De 

beschouwde periode loopt van januari 2006 tot februari 2012 en telt 374 observaties. De 

onderstaande tabel toont de resultaten. Alle geschatte coëfficiënten zijn significant (p-

waarde <<<). 

afname = cte + cteT * Teq 

  gemiddelde afname maximale afname 

cte 

waarde 11.368 12.769 

std-error 38,5 40,9 

p-waarde 0,0000 0,0000 

cteT 

waarde -82,1 -78,9 

std-error 10,9 11,6 

p-waarde 0,0000 0,0000 

R²   0,13 0,11 
   Bron: CREG 

191. Uit de resultaten blijkt dat indien de equivalente temperatuur (Teq) met één graad afneemt 

de gemiddelde afname met 82 MW stijgt, en de maximale afname met 79 MW stijgt. Als het 

kouder wordt, stijgt de gemiddelde afname dus sneller dan de maximale afname. De 

verklaringskracht van dit model is echter laag met een R² van respectievelijk 0,13 en 0,11. 

Dat betekent dat er nog andere factoren de afname bepalen. 

192. Indien dit model zou toegepast worden op de koudegolf van februari 2012 kan de afname 

geschat worden onder de extreme omstandigheden dat de equivalente temperatuur -11° 

zou bereikt hebben tijdens de koudegolf van begin februari 2012. Daarbij wordt een 

veiligheidsmarge genomen: de temperatuursgevoeligheid is immers geen exacte 

berekening, maar een schatting met een zekere foutenmarge, aangeduid door de 

standaardafwijking (‘std-error’ in de tabel). De gehanteerde veiligheidsmarge is 1%43, wat 

betekent dat er 2,36 keer de standaardafwijking bij de geschatte waarde moet bijgeteld 

worden44. De temperatuursgevoeligheid van -82 MW/Teq en -79 MW/Teq voor 

                                                 
42

 Fluxys gebruikt deze deterministische methode om het netwerk te dimensioneren. Deze methode wordt in 
deze studie overgenomen om ex-post na te gaan wat de bevoorradingszekerheid van België was voor de 
koudegolf van februari 2012 indien de omstandigheden nog extremer zouden geweest zijn. Om een ex-ante 
analyse te maken van de bevoorradingszekerheid van België moet een probabilistische methode gebruikt 
worden opdat het productiepark gedimensioneerd kan worden. 
43

 Dit is dezelfde veiligheidsmarge die Fluxys hanteert. 
44

 Er wordt uitgegaan van een normaalverdeling. 
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respectievelijk de gemiddelde en de maximale elektriciteitsafname stijgt dan tot -108 

MW/Teq en -106 MW/Teq. 

193. De toepassing van de geschatte temperatuursgevoeligheid, rekening houdend met een 

veiligheidsmarge van 1%, geeft de volgende geschatte gemiddelde en maximale 

elektriciteitsafname bij -11 Teq: 

datum day Teq 
av 
load 

max 
load 

extra 
AvLoad 

extra 
MaxLoad 

avload @-
11Teq 

maxload 
@-11Teq 

1/02/2012 WED -4 11.264 12.657 755 744 12.019 13.401 

2/02/2012 THU -5,9 11.576 12.995 550 542 12.126 13.537 

3/02/2012 FRI -7,2 11.822 12.676 410 404 12.231 13.080 

6/02/2012 MON -5,6 11.533 13.066 582 574 12.115 13.640 

7/02/2012 TUE -7 11.860 13.340 431 425 12.291 13.765 

8/02/2012 WED -5,6 11.952 13.369 582 574 12.534 13.943 

9/02/2012 THU -4,9 12.180 13.264 658 648 12.838 13.912 

10/02/2012 FRI -4,8 11.801 12.877 669 659 12.470 13.536 
 

194. Indien aangenomen wordt dat de import en export onveranderd blijven, dan kan de extra 

maximale afname (kolom ‘extra MaxLoad’ uit de bovenstaande tabel) afgetrokken worden 

van de minimale productiemarge uit sectie II.2.3. Enkel de productiemarge in reële tijd wordt 

bekeken. De onderstaande tabel geeft het resultaat in de laatste kolom ‘prod-marge @-11 

Teq. Uit de resultaten blijkt dat de bevoorradingszekerheid op de avondpiek net niet 

gegarandeerd is onder extreme omstandigheden op 7 en 8 februari 2012, aangezien de 

productiemarge dan licht negatief wordt.  

datum day 
extra 
MaxLoad 

prodMarge - 
sysMarge900 

prod-marge 
@-11Teq 

1/02/2012 WED 744 1.876 1.132 

2/02/2012 THU 542 1.513 971 

3/02/2012 FRI 404 920 516 

6/02/2012 MON 574 1.154 580 

7/02/2012 TUE 425 370 -55 

8/02/2012 WED 574 543 -31 

9/02/2012 THU 648 917 269 

10/02/2012 FRI 659 1.339 680 
 

195. Zoals in sectie II.2.3 uiteengezet, betekent dat de analyse van de bevoorradingszekerheid 

ook de pompcentrales in rekening moet brengen, aangezien deze in energie beperkt zijn. 
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Het kan dus zijn dat bij een onverwachte uitval van een grote productie-eenheid het 

weggevallen vermogen deels gecompenseerd moet worden door deze pompcentrales, 

waardoor de energie-inhoud van de hoger gelegen waterbassins vermindert, wat de 

bevoorradingszekerheid nog verder vermindert. Deze situatie kan echter enkel worden 

voorkomen indien het extra gebruik van de pompcentrales zou leiden tot een tekort aan 

energie in de waterbassins.  

196. De onderstaande figuur geeft per kwartier voor de periode van 6 tot 10 februari 2012 de 

productiemarge op de klassieke productie-eenheden, evenals de vereiste productiemarge 

van 900 MW voor de systeemdiensten. Uit de bovenstaande tabel was het al duidelijk dat er 

niet altijd voldoende capaciteit was om de systeemdiensten te leveren op 7 en 8 februari. Uit 

de onderstaande figuur blijkt bovendien dat ook tijdens de andere uren en dagen de 

bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd zou zijn geweest onder extreme 

omstandigheden. Het zou dus noodzakelijk geweest zijn om de pompcentrales hiervoor te 

gebruiken waardoor het voorziene energieniveau in de hoger gelegen waterbassins 

verminderd zou worden.  

197. Indien een grote productiecentrale was uitgevallen tijdens 9 februari, zouden de 

pompcentrales tot maximaal 2.070 MWh extra energie moeten geleverd hebben. Dat zou 

geleid hebben tot te weinig energie in de waterbassins van de pompcentrales. De 

bevoorradingszekerheid zou onder deze omstandigheden dus niet gegarandeerd zijn voor 9 

februari 2012. 
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Productiemarge in reële tijd op de klassieke eenheden voor elk kwartier van 6 tot 10 februari 2012 (in 
MW). De rode lijn duidt de noodzakelijke productiemarge aan voor de systeemdiensten op de 
productie-eenheden. De blauwe oppervlakte duidt het vermogen aan dat kan geleverd worden door 
de pompcentrales. De figuur houdt geen rekening met de beperkte energie-inhoud van de 
pompcentrales. 
Bron: CREG 

II.2.6 Economische crisis  

198. Een belangrijke gebeurtenis in de periode 2006 tot februari 2012 is de financiële crisis die 

na het bankroet van Lehman Brothers op 15 september 2008 oversloeg naar de reële 

economie met een impact op het elektriciteitsverbruik. De figuur hieronder geeft het 

maandelijks gemiddelde verbruik weer voor de periode 2007-2011. Hieruit blijkt de sterke 

afname van het verbruik in november en december 2008 ten opzichte van dezelfde 

maanden in 2007. Het lagere verbruik zette zich door gedurende 2009.  
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maandelijks gemiddelde afname per uur in de Elia-zone  
Bron: CREG 
 

199. De intuïtie is dat de economische crisis resulteerde in een daling van de elektriciteitsvraag 

die onafhankelijk is van de temperatuur. Als dat effectief het geval is, dan betekent dat dat 

de elektriciteitsvraag tijdens extreme omstandigheden, zoals een koudegolf, in een periode 

dat de economie in crisis is, lager zal zijn dan tijdens extreme omstandigheden in een 

periode van normale economische activiteit. Concreet betekent dit voor de koudegolf van 

februari 2012 dat de bevoorradingszekerheid door de economische crisis beter 

gegarandeerd was. 

200. De CREG is van mening dat de bevoorradingszekerheid ook gegarandeerd moet zijn in een 

situatie van normale economische activiteit. Dat betekent dat voor de beoordeling van de 

bevoorradingszekerheid tijdens de koudegolf van februari 2012 rekening gehouden moet 

worden met de extra vraag die zou gegenereerd zijn indien er geen economische crisis was.  

201. De kwantificering van de impact van de economische crisis gebeurt op basis van een 

regressie-analyse met een dummy-variabele ‘crisis’ die op 0 staat voor de periode van 

januari 2006 tot oktober 2008 en op 1 voor de periode van november 2008 tot februari 2012. 

Echter, terwijl de economie naar een dieptepunt ging vanaf november 2008 is deze 

ondertussen al enigszins hersteld. De Belgische economie, evenals de economie in de 

buurlanden, produceert echter nog steeds onder haar potentieel. De onderstaande figuur 
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toont de output gap per jaar, namelijk het verschil tussen het potentiële en het reële BBP in 

procent van het BBP. Hieruit blijkt dat in 2009 de output gap het grootste was, waarna een 

herstel volgde in Duitsland en België en in mindere mate in de andere buurlanden. De 

economie produceert echter nog steeds onder haar potentieel. Indien de economie terug op 

of boven haar potentieel zou produceren, dan heeft dit ook een verhogend effect op de 

elektriciteitsafname en dus een negatief effect op de bevoorradingszekerheid, gegeven het 

bestaande productiepark voor elektriciteit. 

 
De output gap: het verschil tussen het reële en het potentiële BBP in procent van het BBP, voor 
België en de vier buurlanden Duitsland, Franrkijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
Bron: CREG (gegevens: Ameco) 

 
 

202. Om die reden worden twee regressies uitgevoerd: de eerste beschouwt de volledige periode 

van november 2008 tot februari 2012 als ‘crisis’, dus met de periode van “diepe crisis” (van 

november 2008 tot december 2009). De tweede regressie-analyse beschouwt enkel de 

periode van januari 2010 tot februari 2012 als ‘crisis’, dus zonder de “diepe crisis”. Net als in 

de vorige sectie worden enkel werkdagen beschouwd met een equivalente temperatuur 

lager dan 6°. De resultaten staan in onderstaande tabel. Alle geschatte coëfficiënten zijn 

significant (p-waarde <<<). De R² is maximaal 0,32; dit betekent dat nog andere factoren de 

totale afname bepalen. 
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afname = cte + cte2 * crisis + cteT * Teq 

  

met "diepe crisis" (nov2008-dec2009) zonder "diepe crisis" (nov2008-dec2009) 

gem. afname max. afname gem. afname max. afname 

cte 

waarde 11.778 13.117 11.790 13.119 

std-error 53,3 59,3 49,4 55,4 

p-waarde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

cte2 

waarde -594 -504 -455 -351 

std-error 59,2 66,0 58,4 65,5 

p-waarde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

cteT 

waarde -98,8 -93,0 -103,1 -93,7 

std-error 9,8 10,9 10,0 11,2 

p-waarde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

R²   0,32 0,23 0,32 0,22 
 

203. De eerste regressie met “diepe crisis”, dus inclusief de periode van november 2008 tot 

december 2009, toont een waarde van -594 MW voor ‘cte2’ indien de gemiddelde afname 

beschouwd wordt: tijdens de crisisperiode schat dit regressiemodel dat de gemiddelde 

afname 594 MW minder hoog is dan tijdens de periode vóór de crisis. De maximale afname 

wordt tijdens de crisis 504 MW lager geschat. De temperatuursgevoeligheid (‘cteT’) is 

respectievelijk -99 en -93 MW/Teq.  

204. De tweede regressie zonder “diepe crisis”, dus exclusief de periode van november 2008 tot 

december 2009, toont een waarde van -455 MW voor ‘cte2’ indien de gemiddelde afname 

beschouwd wordt: tijdens de crisisperiode schat dit regressiemodel dat de gemiddelde 

afname 455 MW minder hoog is dan tijdens de periode vóór de crisis. De maximale afname 

is tijdens de crisis 351 MW lager. De temperatuursgevoeligheid (‘cteT’) is respectievelijk -

103 en -94 MW/Teq.  

205. Dit laatste model, dus ervan uitgaande dat de economische activiteit tijdens de koudegolf 

van februari 2012 reeds enigszins hersteld was, wordt vervolgens toegepast om de afname 

te schatten onder de extreme omstandigheden dat de equivalente temperatuur -11° zou 

bereikt hebben tijdens de koudegolf en indien er geen economische crisis zou geweest zijn. 

Daarbij wordt een veiligheidsmarge genomen wat betreft de temperatuursgevoeligheid van 

1% (zie ook supra). De temperatuursgevoeligheid van -103 MW/Teq en -94 MW/Teq voor 

respectievelijk de gemiddelde en de maximale elektriciteitsafname stijgt dan tot -108 

MW/Teq en -106 MW/Teq. De extra gemiddelde afname indien er geen crisis zou geweest 

zijn, wordt geschat op 455 MW en 351 MW voor respectievelijk de gemiddelde en de 
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maximale afname. Dit geeft de volgende geschatte gemiddelde en maximale 

elektriciteitsafname bij -11 Teq en zonder economische crisis: 

datum day Teq 
av 
load 

max 
load 

extra 
AvLoad 

extra 
MaxLoad 

avload @-
11Teq 
geen crisis 

maxload 
@-11Teq 
geen crisis 

1/02/2012 WED -4 11.264 12.657 1342 1192 12.606 13.849 

2/02/2012 THU -5,9 11.576 12.995 1101 964 12.677 13.959 

3/02/2012 FRI -7,2 11.822 12.676 936 808 12.758 13.484 

6/02/2012 MON -5,6 11.533 13.066 1139 1000 12.672 14.066 

7/02/2012 TUE -7 11.860 13.340 962 832 12.822 14.171 

8/02/2012 WED -5,6 11.952 13.369 1139 1000 13.091 14.368 

9/02/2012 THU -4,9 12.180 13.264 1228 1084 13.408 14.348 

10/02/2012 FRI -4,8 11.801 12.877 1241 1096 13.042 13.973 
 

206. Indien aangenomen wordt dat de import en export onveranderd blijven, dan kan de extra 

maximale afname (kolom ‘extra MaxLoad’ uit de bovenstaande tabel) afgetrokken worden 

van de minimale productiemarge uit sectie II.2.3. De onderstaande tabel geeft het resultaat 

in de laatste kolom ‘prod-marge @-11 Teq. Uit de resultaten blijkt dat de 

bevoorradingszekerheid op de avondpiek tijdens 3 dagen niet gegarandeerd blijft onder 

extreme omstandigheden en zonder crisis, met een maximaal tekort van 460 MW op 7 en 8 

februari.  

datum day 
extra 
MaxLoad 

prodMarge - 
sysMarge900 

prod-marge 
@-11Teq - 
no crisis 

1/02/2012 WED 1.192 1.876 684 

2/02/2012 THU 964 1.513 550 

3/02/2012 FRI 808 920 112 

6/02/2012 MON 1.000 1.154 154 

7/02/2012 TUE 832 370 -461 

8/02/2012 WED 1.000 543 -457 

9/02/2012 THU 1.084 917 -167 

10/02/2012 FRI 1.096 1.339 243 

 
207. Rekening houdend met de beperkte energie-inhoud van de pompcentrales, zoals in sectie 

II.2.3 uiteengezet, zou de situatie nog slechter zijn. De onderstaande figuur geeft per 

kwartier voor de periode van 6 tot 10 februari 2012 de productiemarge op de klassieke 

productie-eenheden, evenals de vereiste productiemarge van 900 MW voor de 

systeemdiensten. Zoals uit de figuur blijkt is de productiemarge op de klassieke eenheden 

volstrekt onvoldoende om de systeemdiensten te leveren indien er zich een grote uitval van 
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een productiecentrale voordoet, en dit ook buiten de avondpieken. Het zou dus noodzakelijk 

geweest zijn om de pompcentrales hiervoor te gebruiken waardoor het voorziene 

energieniveau in de hogergelegen waterbassins verminderd zou worden, maar ook die 

zouden onvoldoende productiecapaciteit hebben om de systeemdiensten te leveren voor 

verschillende uren van de periode 7-10 februari. Uit analyse van de CREG blijkt bovendien 

dat de pompcentrales daarvoor niet alleen te weinig capaciteit, maar ook (veel) te weinig 

energie zouden hebben voor die periode. De bevoorradingszekerheid zou onder deze 

omstandigheden dus niet gegarandeerd zijn voor de periode van 7 tot 10 februari 2012. 

 

Productiemarge in reële tijd op de klassieke eenheden voor elk kwartier van 6 tot 10 februari 2012 (in 
MW). De rode lijn duidt de noodzakelijke productiemarge aan voor de systeemdiensten op de 
productie-eenheden. De blauwe oppervlakte duidt het vermogen aan dat kan geleverd worden door 
de pompcentrales. De figuur houdt geen rekening met de beperkte energie-inhoud van de 
pompcentrales. 
Bron: CREG 

II.2.7 Aankondiging sluiting van productie-eenheden door Electrabel 

208. Electrabel kondigde recent aan dat het de centrales Awirs 5, Ruien 5 (+ Repowering) en 

Ruien 6 zou sluiten. Deze centrales zouden volgens Electrabel onvoldoende rendabel zijn. 

Hieronder wordt nagegaan wat de impact van een sluiting zou zijn op de 

bevoorradingszekerheid. 
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209. De onderstaande tabel geeft voor de eerder beschouwde vier koudegolven aan of de 

eenheden beschikbaar waren voor productie. Indien de eenheid niet voor 100% van de tijd 

beschikbaar was, wordt tussen haakjes de reden gegeven voor de onbeschikbaarheid (‘FO’ 

staat voor ‘forced outage’: een onbeschikbaarheid wegens een onvoorziene panne; ‘PU’ 

staat voor ‘planned unavailable’: een onbeschikbaarheid wegens een voorziene 

gebeurtenis, meestal een onderhoud). Uit de tabel blijkt dat de vier eenheden gemiddeld 

717 MW capaciteit leverden tijdens de vier beschouwde koudegolven, of 82% van het totale 

vermogen van 878 MW. Slechts één van de drie eenheden was 1 dag ongepland 

onbeschikbaar45. De andere onbeschikbaarheden waren gepland, wat betekent dat de 

netbeheerder Elia de eigenaar Electrabel kon verplicht hebben om de revisie, indien 

technisch mogelijk, te verschuiven in het belang van de bevoorradingszekerheid.  

  

Eenheid Awirs 5 Ruien 5 Ruien 6 totaal 

capaciteit (MW) 294 290 294 878 

ko
u

d
e

go
lf

 6-10Jan2009 80% (FO) 100% 100% 819 

4-8Jan2010 100% 100% 100% 878 

30Nov-4Dec2010 100% 0% (PU) 0% (PU) 294 

6-10Feb2012 100% 100% 100% 878 

  gemiddeld 279 218 221 717 

 
%gemiddeld 95% 75% 75% 82% 

 

210. Voor de koudegolf van februari 2012 waren alle eenheden beschikbaar en produceerden 

deze ook quasi continu. Indien aangenomen wordt dat de import en export onveranderd 

blijven, dan kan de vermindering van de beschikbaarheid van de beschouwde eenheden 

(kolom ‘cap EBL eenheden’ uit de onderstaande tabel) afgetrokken worden van de minimale 

productiemarge uit sectie II.2.3. De onderstaande tabel geeft het resultaat in de laatste 

kolom ‘prod-marge zonder 3 EBL eenheden’. Uit de resultaten blijkt dat de 

bevoorradingszekerheid op de avondpiek tijdens 2 dagen niet gegarandeerd zou geweest 

zijn zonder de drie eenheden die Electrabel wil sluiten, met een tekort van 335 en 508 MW.  

  

                                                 
45

 De capaciteit van Ruien 5 vermindert met 43 MW indien deze eenheid op steenkool draait en de 
Repowering-eenheid onbeschikbaar is. Dit was het geval op maandag 6 februari. De eenheid kan dan in 
principe nog steeds op vol vermogen produceren indien ze op aardgas draait. In deze studie wordt hier 
abstractie van gemaakt en steeds met de volledige capaciteit van 290 MW gerekend indien Ruien 
beschikbaar is. 
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datum day 
cap EBL 
eenheden 

prodMarge - 
sysMarge900 

prod-marge 
zonder 3 EBL 
eenheden 

1/02/2012 WED 878 1.876 998 

2/02/2012 THU 878 1.513 635 

3/02/2012 FRI 878 920 42 

6/02/2012 MON 878 1.154 276 

7/02/2012 TUE 878 370 -508 

8/02/2012 WED 878 543 -335 

9/02/2012 THU 878 917 39 

10/02/2012 FRI 878 1.339 461 
 

211. De onderstaande figuur toont de productiemarge op de klassieke eenheden indien de drie 

beschouwde eenheden niet beschikbaar zouden geweest zijn. Uit de figuur blijkt dat de 

klassieke productiemiddelen de marge van 900 MW niet zou kunnen garanderen. Deze zou 

dus moeten aangevuld worden door de pompcentrales. Uit de analyse van de CREG blijkt 

dat de pompcentrales hiervoor gedurende drie van de vijf dagen onvoldoende energie 

zouden hebben om aan de bevoorradingszekerheid te kunnen voorzien. Deze situatie houdt 

geen rekening met een extra vraag indien het nog kouder geweest zou zijn (tot -11 Teq), of 

indien er geen economische crisis zou geweest zijn. Het sluiten van de drie beschouwde 

eenheden zal er dus toe leiden dat de bevoorradingszekerheid van België in het gedrang 

komt. 
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Productiemarge in reële tijd op de klassieke eenheden voor elk kwartier van 6 tot 10 februari 2012 (in 
MW) indien de drie eenheden die Electrabel wil sluiten niet worden meegeteld.. De rode lijn duidt de 
noodzakelijke productiemarge aan voor de systeemdiensten op de productie-eenheden. De blauwe 
oppervlakte duidt het vermogen aan dat kan geleverd worden door de pompcentrales. De figuur 
houdt geen rekening met de beperkte energie-inhoud van de pompcentrales. 
Bron: CREG 

 
 
212. De CREG benadrukt in deze context dat de bevoorradingszekerheid een collectief goed is. 

Meer nog, het is inefficiënt dat een individuele marktpartij streeft naar een 

bevoorradingszekerheid die volledig door het eigen productiepark wordt gegarandeerd, 

indien andere marktspelers in de regelzone ook een deel gecontracteerde reserves 

aanhouden. Immers, als deze marktspeler dat doet, dan zal deze genoeg reservecapaciteit 

moeten aanhouden om in geval van een onverwachte panne van de grootste eigen centrale 

toch te kunnen voldoen aan de vraag van de klanten van de marktspeler in kwestie. Maar 

als ook andere marktspelers een bepaald volume aan reservecapaciteit hebben, dan wordt 

er collectief teveel productiecapaciteit als reserve gehouden, wat leidt tot een lager volume 

aan beschikbare productiecapaciteit met hogere prijzen als gevolg.  

213. De tabel hieronder geeft ter illustratie van het bovenstaande een vereenvoudiging van het 

Belgische productiepark waarbij de drie grootste producenten elk genoeg reservecapaciteit 

aanhouden om de uitval van hun eigen grootste eenheid te kunnen compenseren. Een 

dergelijk systeem zorgt ervoor dat er gezamenlijk 1.800 MW reservecapaciteit wordt 

aangehouden, en er 13.500 MW beschikbare productiecapaciteit is. 
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Bevoorradingszekerheid door individuele spelers 

(MW) totale 
capaciteit 

grootste 
eenheid 

reserve-
capaciteit 

beschikbare 
productiecapaciteit 

Electrabel 11.400 1.000 1.000 10.400 

EdF 2.400 400 400 2.000 

EON 1.500 400 400 1.100 

totaal 15.300   1.800 13.500 
 
 

De tabel hieronder geeft dezelfde gegevens, maar nu wordt de bevoorradingszekerheid als 

een publiek goed bekeken: collectief moet het systeem in staat zijn om de onverwachte 

uitval van elke centrale te kunnen opvangen, in casu een nucleaire eenheid van 1.000 MW. 

Een dergelijk systeem zorgt ervoor dat er gezamenlijk 1.000 MW reservecapaciteit wordt 

aangehouden, en er 14.300 MW beschikbare productiecapaciteit is. Dat betekent dat het N-

1 criterium gehandhaafd blijft en er 800 MW meer capaciteit beschikbaar is, met lagere 

prijzen tot gevolg.  

Bevoorradingszekerheid als collectief goed 

(MW) totale 
capaciteit 

grootste 
eenheid 

reserve-
capaciteit 

beschikbare 
productiecapaciteit 

Electrabel 11.400 1.000 700 10.700 

EdF 2.400 400 150 2.250 

EON 1.500 400 150 1.350 

totaal 15.300   1.000 14.300 
 
 

214. Het is bijgevolg duidelijk dat het inefficiënt is om als marktpartij zelf volledig in te staan voor 

de eigen bevoorradingszekerheid als andere marktpartijen ook reserves aanhouden. 

Bovendien is de bevoorradingszekerheid ook vanuit technisch oogpunt een collectief goed: 

als één marktpartij onvoldoende capaciteit heeft om haar klanten te bevoorraden zonder dat 

de andere marktpartijen dit tekort kunnen compenseren, gaat het systeem in onevenwicht 

en uiteindelijk (en heel snel) naar een black-out, waardoor alle andere marktpartijen hun 

klanten evenmin kunnen bevoorraden. 

215. Tot slot merkt de CREG nog op dat ook Electrabel in het verleden al een beroep heeft 

moeten doen op andere marktpartijen om haar klanten te beleveren: in het kader van de 

CREG-studie 860 heeft de CREG het biedgedrag van Electrabel op de kortetermijnbeurs 

Belpex onderzocht, onder meer voor de periode van eind oktober tot december 2007. Om 

haar biedgedrag te verklaren, meldde Electrabel aan de CREG dat ze in die periode 

gedurende verschillende weken een tekort aan productiecapaciteit had (zelfs in off-peak).  
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II.2.8 Invoer en uitvoer 

216. De Belgische regelzone had in 2011 gemiddeld 4.250 MW importcapaciteit tegenover 2.800 

MW aan uitvoercapaciteit. Hiermee is België één van de beste geïnterconnecteerde landen 

van Europa, zeker wat invoercapaciteit betreft: gemiddeld 4.250 MW aan invoercapaciteit 

komt in 2011 overeen met ruim 40% van het gemiddelde verbruik in de Elia-regelzone en 

ruim 30% van het piekverbruik. Men zou dan ook deze invoercapaciteit kunnen aanwenden 

om de bevoorradingszekerheid te garanderen of op zijn minst te verbeteren. Uit de 

onderstaande analyse blijkt dat de bevoorradingszekerheid van België niet kan rekenen op 

gegarandeerde netto-invoer. 

217. De onderstaande figuur geeft de day-ahead nominaties op de Franse en de Nederlandse 

grens voor vijf werkdagen van de koudegolf tijdens februari 2012. De nominaties op de 

Franse grens (blauw) zijn positief wat betekent dat de energie in de richting van België naar 

Frankrijk stroomt (export); de nominaties op de Nederlandse grens (groen) zijn negatief wat 

betekent dat de energie in de richting van Nederland naar België stroomt (import). De twee 

samengeteld geeft de netto export (zwarte lijn). Hieruit blijkt dat België tijdens de piek steeds 

energie uitvoerde. De uitvoer was naar Frankrijk en werd vaak beperkt doordat de maximale 

uitvoercapaciteit bereikt werd. Deze uitvoercapaciteit is door investeringen halfweg 2010 

verhoogd, waardoor de uitvoercapaciteit naar Frankrijk hoger is dan de invoercapaciteit uit 

Nederland die 1.401 MW is. Dit betekent dat als beide richtingen verzadigd zijn, zoals 

tijdens de piekuren van 9 februari 2012, België 200 MW exporteert.  
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Commerciële uitwisselingen via de Belgische interconnecties tijdens de koudegolf van februari 2012 
(in MW). 
Bron: CREG 

 

218. Dit leidt tot de opmerkelijke conclusie dat, uitgaande van het patroon onder extreme 

omstandigheden van uitvoer naar Frankrijk en invoer uit Nederland, de 

bevoorradingszekerheid van België niet kan rekenen op netto invoer. Met andere woorden, 

als het om de bevoorradingszekerheid van België gaat, dan verliest de grote 

importcapaciteit die België heeft op de Franse grens haar waarde, indien er aangenomen 

wordt dat Frankrijk bij zeer lage temperaturen capaciteit tekort heeft en bijgevolg moet 

importeren, wat realistisch is. Vóór de verhoging van de capaciteit op de Franse grens werd 

de bevoorradingszekerheid positief beïnvloed door rekening te houden met invoer en 

uitvoer, omdat de exportcapaciteit naar Frankrijk gemiddeld lager lag dan de 

importcapaciteit uit Nederland. Dat blijkt ook uit de onderstaande figuur die de maandelijks 

gemiddelde commerciële capaciteit geeft van België naar Frankrijk (export) en van 

Nederland naar België (import) evenals het verschil tussen deze twee, namelijk de netto 

export. Indien de netto export positief is, dan betekent dit dat er meer kan geëxporteerd 

worden naar Frankrijk, dan er kan geïmporteerd worden uit Nederland. Een positieve netto 

exportcapaciteit bevordert de bevoorradingszekerheid niet. Uit de onderstaande figuur blijkt 

dat deze netto exportcapaciteit in de winter van 2011-2012 voor het eerst significant positief 

is (gemiddeld 361 MW) en de CREG neemt aan dat dit in de toekomst zal doorgezet worden 

(tenzij de importcapaciteit op de Nederlandse grens verhoogd wordt).  
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Maandelijks gemiddelde commerciële capaciteit van België naar Frankrijk (export) en van Nederland 
naar België (import) evenals de netto exportcapaciteit (het verschil tussen deze twee) (in MW). 
bron: CREG 

 

219. Dit verband kan ook statistisch afgeleid worden. Dezelfde data en methode worden gebruikt 

als hierboven: de analyse beschouwt de periode van januari 2007 tot februari 2012 en 

betreft enkel de weekdagen met een equivalente temperatuur lager dan 6° en zonder de 

crisis-periode van november 2008 tot december 2009. De regressie wordt voor de day-

ahead nominaties uitgevoerd voor de Franse en Nederlandse grens. De resultaten staan in 

onderstaande tabel. Alle geschatte coëfficiënten zijn significant (p-waarde <<<). 

export = cte + cteCrisis * CRISIS + cteTeqCrisis * TEQ * CRISIS 
(import is negatief) 

Export naar  Frankrijk Nederland 

cte 

waarde -1.068 -426 

std-error 96,3 59,0 

p-waarde 0,0000 0,0000 

cteCrisis 

waarde 1.372 -468 

std-error 118,8 72,9 

p-waarde 0,0000 0,0000 

cteTeqCrisis 

waarde -67,8 68,0 

std-error 18,8 11,5 

p-waarde 0,0004 0,0000 

R²   0,37 0,21 
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220. Wat opvalt in deze analyse, is de coëfficiënt ‘cteTeqCrisis’ die de temperatuursgevoeligheid 

van de uitwisseling met Frankrijk en Nederland weergeeft. Deze zijn quasi tegengesteld aan 

elkaar wat betekent dat indien de equivalente temperatuur daalt, de geschatte export naar 

Frankrijk stijgt met 68 MW, terwijl de export naar Nederland daalt met 68 MW (of, 

equivalent, de import stijgt met 68 MW). 

221. Deze compensatie van export naar Frankrijk door import uit Nederland kan doorgaan tot de 

maximale commerciële capaciteit van één van de twee grenzen is bereikt. Sinds de 

verhoging van de interconnectiecapaciteit op de Franse grens, is de Nederlandse grens de 

eerste die verzadigd geraakt, waardoor de hogere export naar Frankrijk niet meer 

gecompenseerd kan worden door hogere import uit Nederland, met als resultaat dat België 

meer exporteert tot de commerciële capaciteit op de Frans grens verzadigd is. Dit is wat 

zich effectief tijdens de koudegolf van februari 2012 voordeed. 

222. Zolang de netbeheerder in day ahead geen problemen voorziet, dan werkt de markt volgens 

de normale regels. De day ahead marktkoppeling zorgt er dan voor dat de energie stroomt 

naar de prijszone met de hoogste prijs. Tijdens een koudegolf mag het patroon verwacht 

worden van invoer uit Nederland en uitvoer naar Frankrijk. De invoer en uitvoer dragen dan 

niet bij tot een betere bevoorradingszekerheid van België, maar aangezien er geen 

problemen voorzien worden, is de bevoorradingszekerheid in day-ahead niet in het gedrang.  

223. Indien de netbeheerder wel een probleem met de bevoorradingszekerheid voorziet in day 

ahead, dan kan ze de exportcapaciteit in day ahead verminderen, waardoor de 

bevoorradingszekerheid van België verbetert. Er mag verwacht worden dat hierdoor de 

problemen in Frankrijk groter worden. De vraag is in welke mate deze maatregel op een 

structurele wijze kan genomen worden, zonder dat de bevoorradingszekerheid in Europa in 

het gedrang komt. 

224. Indien de day ahead marktkoppeling niet in evenwicht komt door een te hoge vraag ten 

opzichte van het aanbod, gaat de prijs naar het maximum (3.000 €/MWh) en wordt de 

energie pro rata verdeeld onder de kopers die tegen 3.000 €/MWh geboden hebben. De 

marktspelers moeten echter nog steeds een productieschema in evenwicht inbrengen en 

zullen dus zelf desnoods de afname van hun klanten moeten verminderen.  

225. Indien het evenwicht tussen consumptie en productie in reële tijd niet met de normale 

middelen, zoals de gecontracteerde reserves of de resterende productiecapaciteit, kan 

hersteld worden, bepaalt het Technisch Reglement dat de netbeheerder een deel of het 
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geheel van de uitvoer mag wijzigen46. Hiermee kan België contractueel terug in evenwicht 

komen, maar de vraag is echter in welke mate de fysische situatie in evenwicht zal komen. 

Bovendien kunnen ook andere landen een dergelijke maatregel nemen, en dus kan de 

commerciële invoer naar België eveneens stopgezet worden. 

 
226. De CREG concludeert dat zonder een Europese aanpak van de bevoorradingszekerheid, 

een eventuele netto-invoer naar België tijdens extreme omstandigheden niet gegarandeerd 

is. Deze Europese aanpak is er momenteel niet, getuige bijvoorbeeld de unilaterale en 

plotse beslissing van Duitsland in 2011 om 8 kerncentrales onmiddellijk en definitief te 

sluiten. 

 
 

  

                                                 
46

 Zie artikel 157, §4 van het Koninklijk Besluit van 28 december 2002. 
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II.3 De markt als oplossing 

II.3.1 Missing money 

227. Elektriciteit kan (voorlopig) niet op goedkope wijze op grote schaal worden opgeslagen. Dit 

betekent dat de elektriciteitsproductie op elk moment exact gelijk moet zijn aan de 

elektriciteitsconsumptie. Is dit niet het geval, dan wordt het elektriciteitssysteem onstabiel en 

dit leidt uiteindelijk en zeer snel tot een black-out, met grote maatschappelijke kosten.  

228. Aangezien elektriciteit niet kan worden opgeslagen, moeten ook de uitzonderlijk hoge 

consumptieniveaus beleverd worden. Dat betekent dat een deel van de productiecapaciteit 

enkel tijdens die uitzonderlijke momenten gebruikt wordt. Bijgevolg is het investeren in deze 

productiecapaciteit niet rendabel. Deze redenering gaat op voor elke marktspeler en dus 

investeert niemand in dergelijke piekcapaciteit, waardoor er te weinig geïnvesteerd wordt.  

229. Dit probleem is welgekend in de elektriciteitssector en wordt het probleem van “missing 

money” genoemd. Joskow47 (2006) schrijft “spot wholesale electricity market prices for 

energy and operating reserves will simply not be high enough to cover both the operating 

costs and the capital investment costs (including an appropriate risk adjusted cost of capital) 

required to attract new investment in long-lived generation capacity to support a least cost 

generation supply portfolio consistent with mandatory reliability criteria”.  

230. Het “missing money” probleem kan opgelost worden door aan de leverancier van piek- of 

reservecapaciteit een premie te betalen voor het aanhouden van productiecapaciteit, zelfs 

voor de periode dat de capaciteit niet gebruikt wordt. In België wordt dit reeds gedaan voor 

aanbieders van reservecapaciteit: marktspelers die reservecapaciteit aanbieden krijgen een 

premie per MW. Dit is vooral belangrijk voor aanbieders van tertiaire reserves, omdat deze 

reserves relatief weinig door de netbeheerder worden gebruikt, waardoor de 

capaciteitsbetaling de belangrijkste inkomsten zijn voor het beschikbaar houden van R3. 

231. Het probleem van “missing money” kan op een aantal manieren minder belangrijk worden: 

 Een productie-eenheid is niet 100% van de tijd beschikbaar wegens respectievelijk 

(onverwachte) pannes en (gepland) onderhoud en/of revisies. Als baseload of semi-

baseload eenheden onbeschikbaar zijn, dan kunnen piekeenheden rendabel worden, ook 

                                                 
47

 http://economics.mit.edu/files/1190 

http://economics.mit.edu/files/1190
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al is er geen piekverbruik. Op die manier stijgt de rendabiliteit van piekeenheden 

waardoor het interessanter wordt voor investeerders om dergelijke eenheden toch te 

bouwen.  

 De nood aan piekeenheden kan verminderd worden door invoer uit andere landen op 

voorwaarde dat de productiecapaciteit beschikbaar is in die andere landen. De uitvoer 

kan op zijn beurt de rendabiliteit van de piekeenheden verhogen. 

 Via demand side management kan het verbruik op de piekmomenten verminderd worden 

waardoor de verbruikscurve vlakker wordt en de nood aan piekeenheden vermindert. De 

afschakelbare klanten zijn hier een voorbeeld van. 

 Via opslag van energie kan tijdens de daluren elektrische energie opgeslagen worden om 

die tijdens de piekuren terug aan het net te leveren. De pompcentrales van Coo en Plate 

Taille kunnen bekeken worden als opslag van elektrische energie. 

232. Het probleem van “missing money” kan op een aantal manieren belangrijker worden: 

 Om prijspieken te voorkomen kan men maximumprijzen instellen. Daardoor zullen 

piekeenheden, die hun kosten voor een groot deel tijdens de prijspieken moeten dekken, 

minder rendabel worden. 

 Intermittente bronnen zoals wind en zon zijn niet stuurbaar. Daarom kunnen ze bekeken 

worden als negatieve consumptie. Als het aantal piekmomenten met windproductie 

toeneemt, zonder evenwel dat wind tijdens alle piekmomenten aanwezig is, wordt de 

verbruikscurve minder vlak, waardoor het probleem van “missing money” belangrijker 

wordt. 

II.3.2 Paradox van lage prijzen en gevaar voor black-out 

233. Elektriciteitsproductie door wind en zon kan beschouwd worden als negatieve consumptie 

en verandert bijgevolg de elektriciteitsafname. In deze sectie wordt nagegaan op welke 

manier een verandering in de elektriciteitsafname door windproductie een impact heeft op 

de rendabiliteit van de verschillende soorten productie-eenheden. In het theoretische deel 

wordt in eerste instantie geen rekening gehouden met import-export. 

II.3.2.1 Productiepark en afnameprofiel – theorie 

234. De onderstaande figuur toont de van hoog naar laag gesorteerde reële afname per uur in de 

Belgische regelzone in 2010. Dit geeft de zogenaamde duurcurve (‘duration curve’): deze 

afname moet door de productiemiddelen in de Belgische regelzone voorzien worden. 
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Aangezien het elektriciteitsverbruik sterk varieert en het tevens steeds gelijk moet zijn aan 

de elektriciteitsproductie, is het duidelijk dat ook de productie sterk moet variëren. Om deze 

variabiliteit aan te pakken kunnen productie-eenheden in drie categorieën opgedeeld 

worden: 

 baseload eenheden: 8.760 uren/jaar, hoge vaste kosten en lage marginale kosten. Een 

kerncentrale is een typische baseload eenheid. 

 semi-baseload eenheden: goed voor 500 – 8.760 uren/jaar, lagere vaste kosten en 

hogere marginale kosten dan baseload eenheden. Een stoom- en gascentrale (STEG) is 

een typisch voorbeeld van een semi-baseload eenheid. 

 piekeenheden: goed voor 0 – 500 uren/jaar, lage vaste kosten en hoge marginale kosten. 

Een opengascentrale is een typisch voorbeeld van een piekeenheid. 

 

Opmerking: de grenzen van deze intervallen zijn enigszins arbitrair gekozen: men kan de 

baseload-capaciteit en/of de piekcapaciteit verhogen. Dat is voor deze studie echter minder 

relevant. Het belang is om de dynamiek te laten zien van de impact van een verandering 

van de afname op de rendabiliteit van de verschillende soorten productie-eenheden. 

235. In 2010 was de afname in totaal 86,5 TWh, met een maximale afname van 13.700 MW. Dat 

kan ook beschouwd worden als de maximale benodigde productiecapaciteit. Dit resulteert in 

een gemiddelde benuttingsgraad (‘load factor’) van het totale productiepark van 72%. Het 

productiepark ziet er op basis van de bovenstaande verdeling als volgt uit:  

 de baseload eenheden leveren met een capaciteit van 6.400 MW 56 TWh en hebben 

(per definitie) een benuttingsgraad van 100% 

 de semi-baseload eenheden leveren met een capaciteit van 5.800 MW 30 TWh wat 

resulteert in een benuttingsgraad van 60%  

 de piekeenheden, ten slotte, leveren met een capaciteit van 1.500 MW slechts 0,2 TWh 

en hebben dus een benuttingsgraad van slechts 1,5%. 
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Duurcurve van de reële afname in de Belgische regelzone in 2010 en een voorstelling van de soorten 
productie-eenheden die de afname kunnen leveren. 
Bron: CREG 
 

 
236. Stel vervolgens dat er 3.000 MW aan windproductie wordt geïnstalleerd in de Belgische 

regelzone. Aangezien windproductie niet stuurbaar en gesubsidieerd is, zal deze steeds 

produceren indien ze kan produceren. Ze kan dus niet beheerst worden en wordt dan ook 

beschouwd als negatieve consumptie. De afname in de regelzone wordt bijgevolg door de 

windproductie verminderd. Om een realistische schatting van de productie door een 

windpark van 3.000 MW te kunnen maken, wordt de windproductie in Duitsland in 2010 

kwartier per kwartier herschaald naar een maximum van 3.000 MW en afgetrokken van de 

afname in 2010 in de Belgische regelzone. De onderstaande figuur geeft de reële en de 

door de wind verminderde duurcurve in 2010, evenals het verschil tussen de twee (op de 

rechtse as). Het verschil tussen de twee duurcurves is maximaal 950 MW en niet 3.000 MW: 

de maximale windproductie was in 2010 dus niet op het moment dat de vraag minimaal was. 

Toch vermindert de minimale afname van 6.400 MW naar 5500 MW, een vermindering van 

900 MW. Ook de maximale afname vermindert, maar in mindere mate: van 13.700 MW naar 

13.580, een vermindering van slechts 120 MW.  
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De reële en de door wind verminderde duurcurve van de afname in België in 2010, evenals het 
verschil tussen deze twee duurcurves (in MW) 
Bron: CREG 

 

237. Voor de nieuwe, door de wind verminderde, duurcurve van de afname in 2010 kan 

eveneens nagegaan worden hoe het productiepark er zou moeten uitzien volgens de 

hierboven geldende regels (zie §234). Dat is te zien in de onderstaande figuur. De totale 

afname vermindert van 86,5 TWh naar 81,5 TWh, met een maximale afname van 13.580 

MW. Dat is ook de maximale benodigde productiecapaciteit. Dit resulteert in een 

gemiddelde benuttingsgraad (‘load factor’) van het totale productiepark van 69%. Het 

productiepark zou er op basis van de bovenstaande verdeling als volgt uitzien:  

 de baseload eenheden leveren met een capaciteit van 5.500 MW 48 TWh en hebben 

(per definitie) een benuttingsgraad van 100% 

 de semi-baseload eenheden leveren met een capaciteit van 6.200 MW 33 TWh wat 

resulteert in een benuttingsgraad van 61%  

 de piekeenheden, ten slotte, leveren met een capaciteit van 1.900 MW slechts 0,25 TWh 

en hebben dus een benuttingsgraad van slechts 1,5%. 
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Duurcurve van de door de windproductie verminderde afname in de Belgische regelzone in 2010 en 
een nieuwe voorstelling van de soorten productie-eenheden die de afname kunnen leveren. 
Bron: CREG 

 

238. Indien de regels inzake de verdeling van de soorten productie-eenheden worden toegepast, 

dan vereist een introductie van een windpark van 3.000 MW een verandering van het 

bestaande productiepark als volgt: 

 De nodige capaciteit van baseload eenheden vermindert met 900 MW, van 6.400 MW 

naar 5.500 MW. De benuttingsgraad blijft per definitie constant op 100%. 

 De nodige capaciteit van semi-baseload eenheden vermeerdert met 400 MW, van 5.800 

MW naar 6.200 MW. De benuttingsgraad verhoogt licht van 60% naar 61%. 

 De nodige capaciteit van piekeenheden vermeerdert met 400 MW, van 1.500 MW naar 

1.900 MW. De benuttingsgraad blijft nagenoeg constant op 1,5%. 

239. De totale benuttingsgraad vermindert van 72% naar 69%. Deze vermindering komt er niet 

doordat de benuttingsgraad van één van de soorten productie-eenheden vermindert, maar 

doordat het aandeel van baseload, per definitie met een benuttingsgraad van 100%, 

vermindert. Doordat de benuttingsgraad voor de andere productie-eenheden niet vermindert 

(voor semi-baseload vermeerdert ze zelfs licht), hoeft een introductie van windproductie in 

principe geen negatieve impact te hebben op de rendabiliteit van de productie-eenheden. 
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240. De bovenstaande redenering gaat er echter vanuit dat de aanpassing van het bestaande 

productiepark aan de nieuwe situatie met een windproductie van 3.000 MW zich voordoet 

volgens de regels uit §234. In werkelijkheid gebeurt de aanpassing op basis van 

productiekosten, waarbij de investeringskosten als gezonken kosten worden beschouwd. De 

grote investeringskosten van een baseload productie-eenheid worden dus niet in rekening 

gebracht. Er wordt enkel gekeken naar de vermijdbare kosten, zoals brandstofkost en 

onderhoud- en personeelskosten, vereenvoudigd als variabele kost voorgesteld. De 

variabele kost van een nucleaire eenheid, een baseload eenheid, ligt rond 20 €/MWh. Alleen 

al de brandstofkost (inclusief CO2) van een STEG, een semi-baseload eenheid, lag in 2010 

rond 40 €/MWh; dat van een opengasturbine, een piekeenheid, rond 60 €/MWh. 

241. Indien de eigenaar van een productie-eenheid bijgevolg moet kiezen, dan zal hij eerder de 

piekcapaciteit van zijn productiepark verminderen, daarna pas de semi-baseload eenheden 

en pas als laatste de baseload eenheden. Dat is net het omgekeerde van wat er volgens de 

regels uit §234 zou moeten gebeuren: volgens deze regels zou er namelijk 900 MW minder 

baseload capaciteit en 400 MW meer semi-baseload- en piekcapaciteit moeten zijn.  

242. De onderstaande figuur toont hoe het bestaande ‘oude’ productiepark voldoet aan de 

nieuwe, door de wind verminderde, duurcurve van de afname in 2010, indien de hierboven 

geldende regels (zie §234) niet worden toegepast. De totale afname vermindert nog steeds 

van 86,5 TWh naar 81,5 TWh, met een maximale afname van 13.580 MW, maar gezien het 

oude productiepark behouden blijft is er een totale productiecapaciteit van 13.700 MW. Er 

wordt dus 120 MW productiecapaciteit nooit gebruikt. Hierdoor daalt de gemiddelde 

benuttingsgraad (‘load factor’) van het totale productiepark naar 68%. Het productiepark ziet 

er als volgt uit:  

 de baseload eenheden leveren met een capaciteit van 6.400 MW 56 TWh en hebben een 

benuttingsgraad van 99,96%. 

 de semi-baseload eenheden leveren met een capaciteit van 5.800 MW 25,5 TWh wat 

resulteert in een benuttingsgraad van 50%  

 de piekeenheden, ten slotte, leveren met een capaciteit van 1.500 MW slechts 0,07 TWh 

en hebben een benuttingsgraad van slechts 0,5%. 
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Duurcurve van de door de windproductie verminderde afname in de Belgische regelzone in 2010 met 
de bestaande verdeling van de soorten productie-eenheden die de afname kunnen leveren. 
Bron: CREG 

 

243. Indien het bestaande productiepark wordt behouden, dan heeft een introductie van een 

windpark van 3.000 MW de volgende impact op de benuttingsgraad van de verschillende 

soorten eenheden: 

 De benuttingsgraad van de baseload eenheden blijft nagenoeg constant op 100% 

 De benuttingsgraad van de semi-baseload eenheden daalt van 60% naar 50% 

 De benuttingsgraad van de piekeenheden daalt van 1,5% naar 0,5% 

244. De totale benuttingsgraad vermindert van 72% naar 68%. Deze vermindering komt er nu wel 

doordat de benuttingsgraad van één van de soorten productie-eenheden vermindert: zowel 

de semi-baseload eenheden als de piekeenheden hebben een significant lagere 

benuttingsgraad. Dat heeft in principe een negatieve impact op de rendabiliteit van deze 

productie-eenheden. 

245. Deze lagere benuttingsgraad van semi-baseload en piekeenheden doet zich voor, omdat de 

baseload eenheden evenveel produceren ook al produceren de windturbines ongeveer 5 

TWh. Dat betekent dat de semi-baseload- en piekeenheden 5 TWh minder kunnen 

produceren. Om terug de initiële benuttingsgraad de bereiken, moet de productiecapaciteit 

van de semi-baseload- en piekeenheden verminderd worden.  
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246. Indien de piekcapaciteit verminderd wordt met 1.000 MW dan wordt min of meer dezelfde 

benuttingsgraad van de piekeenheden bereikt als voorheen. De totale capaciteit daalt dan 

wel tot 12.700 MW waardoor er gedurende 80 uren onvoldoende capaciteit is om in de 

afname te voorzien, met een negatieve impact op de bevoorradingszekerheid. Men kan ook 

opteren om ongeveer 1.000 MW semi-baseload capaciteit uit dienst te nemen om zo de 

benuttingsgraad terug op 60% te brengen, maar dat leidt eveneens tot een tekort aan 

productiecapaciteit (de piekcapaciteit wordt echter wel meer rendabel), met eveneens een 

negatieve impact op de bevoorradingszekerheid. 

247. In deze oefening is enkel rekening gehouden met windproductie, maar ook zonne-energie 

heeft een negatieve impact op de benuttingsgraad van semi-baseload. 

II.3.2.2 Productiepark en afnameprofiel – empirische verificatie 

248. De rendabiliteit van de STEG’s, semi-baseload eenheden, is in de loop van 2010 en 2011 

sterk achteruit gegaan. De onderstaande figuur toont de maandelijks gemiddelde clean 

spark spread voor werkdagen voor de periode van januari 2010 tot mei 2012. Hieruit blijkt 

duidelijk dat deze afneemt: terwijl in 2010 er zich slechts één maand met een gemiddelde 

negatieve clean spark spread voordeed, was dat in 2011 al gedurende 4 maanden (juni-

augustus en december), en tijdens de eerste vijf maanden van 2012 waren er vier met een 

gemiddeld negatieve clean spark spread, de uitzondering zijnde februari, de maand van de 

koudegolf. De sterke verlaging van de clean spark spread is geen louter Belgisch gegeven; 

ook in de andere Europese landen is dit het geval. 

 

 
Maandelijks gemiddelde clean spark spread in de Belgische regelzone 
Bron: CREG 
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249. De daling van de clean spark spread in 2011 ten opzichte van 2010 uit zich ook in de 

benuttingsgraad van de STEG’s in de Belgische regelzone. In 2010 hadden de STEG’s48 

een benuttingsgraad van 67%; in 2011 was deze gedaald naar 49%. Dat is een 

vermindering die nog sterker is dan wat op basis van de theoretische beschouwing van 

hierboven voorspeld kon worden49: de theorie voorspelde toen een daling van de 

benuttingsgraad van 60% naar 50%. De benuttingsgraad in 2010 was wel hoog: in 2007, 

2008 en 2009 was deze respectievelijk 63%, 59% en 67%. De benuttingsgraad kan dus 

variëren, maar in 2011 was deze uitzonderlijk laag en de eerste vijf maanden van 2012 

wijzen op een nog verdere verslechtering. 

250. Er zijn aanwijzingen dat de daling van de benuttingsgraad van de STEG’s (en dus de 

rendabiliteit) gedeeltelijk veroorzaakt wordt door een indirecte introductie van meer 

windproductie in de Belgische regelzone. Op 9 november 2010 werd de marktkoppeling 

tussen België, Frankrijk en Nederland uitgebreid met Duitsland (hierna de “CWE-

marktkoppeling”). Op die manier werd de Duitse elektriciteitsmarkt, en dus ook de grote 

hoeveelheid windcapaciteit in Duitsland, op een efficiëntere manier gekoppeld met de 

Belgische markt. Indien er veel windproductie is (lees: negatieve consumptie), vermindert dit 

de elektriciteitsafname waardoor de elektriciteitsprijs verlaagt. Indien de brandstofkost van 

de gasgestookte centrales niet in dezelfde mate verlaagt, dan worden deze onrendabel (met 

een negatieve clean spark spread tot gevolg). De onderstaande tabel geeft de correlatie van 

de gemiddelde windproductie in Duitsland per werkdag met de day-ahead marginale kosten 

van STEG’s in België (‘SRMC_gas’), met de Belpex DAM prijs (‘BEDAM’) en met de clean 

spark spread (‘CSS’) voor diezelfde werkdag. De correlatie wordt opgesplitst voor de 

periode vóór en na de CWE-marktkoppeling op 9 november 2010. Vóór de CWE-

marktkoppeling was de correlatie met de clean spark spread licht positief wat contra-intuïtief 

is; na de marktkoppeling is de correlatie -20%. Deze verandering wordt niet door de day-

ahead marginale kosten van STEG’s veroorzaakt, maar door de Belpex DAM prijs. De 

windproductie in Duitsland lijkt dus een dalende invloed te hebben op Belpex DAM prijs wat 

leidt tot een lagere rendabiliteit van de semi-baseload eenheden zoals de Belgische 

STEG’s. 

  

                                                 
48

 We beschouwen de STEG’s die in volledig 2010 en volledig 2011 in dienst waren en die niet gestuurd 
worden door industriële processen. T-Power en Zandvliet Power worden dus niet meegerekend. 
49

 Behalve het effect van meer windproductie, is er ook nog de impact van zonne-energie en de 
steenkoolgestookte centrales die door de lage steenkool- en CO2-prijs goedkoper zijn dan de gasgestookte 
centrales (zie ook infra). 
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correlatie met Duitse windproductie – per werkdag 

  SRMC_gas BEDAM CSS 

Vóór CWE-koppeling 2010-20101109 -13,8% -2,6% 6,4% 

Na CWE-koppeling 20101110-201205 -14,9% -22,4% -20,1% 
 

251. Awirs 5 en Ruien 6 zijn piekeenheden die Electrabel wil sluiten wegens onrendabel50. De 

gemiddelde benuttingsgraad van deze twee eenheden zakte in 2011 tot onder 1% op 

jaarbasis, terwijl die de jaren voordien minstens 8% was, met uitschieters tot 20%. 

252. De onderstaande tabel geeft een aantal gegevens voor 2010 en 2011 betreffende de 

afname en de afname + de export (negatieve export is import), evenals het verschil tussen 

deze twee waarden ten gevolge van de export en een verschil tussen 2010 en 2011. De 

indeling van de productiemiddelen wordt volgens de regels uit §234 uitgevoerd op basis van 

de duurcurve van afname van 2010; deze indeling van het productiepark wordt dan constant 

gehouden voor de afname+export in 2010, voor de afname van 2011 en voor de 

afname+export in 2011. Voor de vier situaties wordt telkens de rendabiliteit berekend van de 

verschillende soorten productiemiddelen. Dat leidt tot volgende conclusies: 

 Voor 2010 was de export positief en dit heeft licht bijgedragen tot de rendabiliteit van de 

semi-baseload capaciteit (+0,3 procentpunt) en piekcapaciteit (+0,1 procentpunt). 

 Voor 2011 was de export in totaal negatief (2,47 TWh import) en dit heeft een negatieve 

impact op de rendabiliteit van de semi-baseload capaciteit (-6,2 procentpunt) en 

piekcapaciteit (-0,5 procentpunt). De rendabiliteit van de baseload stijgt echter (+1,3 

procentpunt) wat erop wijst dat er geëxporteerd wordt op gunstige uren voor baseload 

(wanneer afname in de Belgische regelzone laag is). 

 De verminderde rendabiliteit van de semi-baseload- en piekcapaciteit in 2011 wordt niet 

alleen veroorzaakt door de grotere import in 2011 ten opzichte van 2010, maar ook door 

de verandering van het afnameprofiel: in 2011 wordt er 3,15 TWh minder verbruikt dan in 

2011. Deze lagere afname heeft een negatieve impact op de rendabiliteit van baseload (-

1,3 procentpunt) en semi-baseload (-4,8 procentpunt) en een licht positieve impact op de 

rendabiliteit van piekcapaciteit (+0,1 procentpunt). De lagere afname van elektriciteit in 

2011 is onder meer te wijten aan de hogere productie van groene stroom51.  

 

                                                 
50

 Electrabel wil ook Ruien 5 sluiten, maar dat is eerder wegens het stopzetten van de subsidies voor de 
groene stroom dat deze eenheid produceert. 
51

 In Vlaanderen was er in 2011 een stijging van groene stroomproductie ten opzichte van 2010 van bijna 
0,8 TWh, waarvan 0,5 TWh door de zonnepanelen 
 (http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/statistieken/groene_stroom/20120402-gsc-
uitgereikte_certificaten.doc). 
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2010 2011 

verschil 2010-
2011 

 

load 
load + 
export 

verschil load 
load + 
export 

verschil load 
load + 
export 

total energy (TWh) 86,49 86,64 0,15 83,34 80,87 -2,47 -3,15 -5,77 

baseload energy (TWh) 56,02 56,02 0,00 55,28 56,02 0,74 -0,74 0,00 

semi-base energy (TWh) 30,27 30,41 0,13 27,85 24,70 -3,14 -2,43 -5,70 

peak energy (TWh) 0,20 0,22 0,02 0,21 0,15 -0,06 0,01 -0,07 

total capacity (MW) 13.702 13.702 0 13.702 13.702 0 0 0 

baseload capacity (MW) 6.395 6.395 0 6.395 6.395 0 0 0 

semi-base capacity (MW) 5.787 5.787 0 5.787 5.787 0 0 0 

peak capapcity (MW) 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 0 0 

total loadFactor (%) 72% 72% 0,1% 69% 67% -2,1% -2,6% -4,8% 

baseloadFactor (%) 100% 100% 0,0% 99% 100% 1,3% -1,3% 0,0% 

semi-baseloadFactor (%) 60% 60% 0,3% 55% 49% -6,2% -4,8% -11,2% 

peakloadFactor (%) 1,48% 1,62% 0,1% 1,56% 1,10% -0,5% 0,1% -0,5% 

 

253. Dat is dan ook de paradox die momenteel aanwezig is in de productiemarkt voor elektriciteit. 

Doordat tijdens sommige periodes de wind- en zonneproductie de elektriciteitsafname en 

dus de marktprijzen vermindert, zonder dezelfde impact te hebben op de gasprijzen, worden 

de gasgestookte semi-baseload- en piekeenheden tijdens deze periodes uit de markt 

geduwd, waardoor hun gemiddelde benuttingsgraad vermindert en bijgevolg ook hun 

rendabiliteit. Daardoor zullen producenten productie-eenheden die onrendabel geworden 

zijn, uit dienst willen nemen. Maar aangezien er ook periodes zullen zijn met een hoge 

elektriciteitsvraag, maar weinig windproductie, leidt de ondertussen verminderde 

productiecapaciteit tot een tekort waardoor de bevoorradingszekerheid niet meer kan 

gegarandeerd worden. Dat is de paradox: de hoge windproductie tijdens sommige periodes 

leidt gemiddeld tot lagere prijzen, maar tegelijk ontstaat er een tekort aan productiecapaciteit 

op andere momenten en kan de bevoorradingszekerheid niet (of minder) gegarandeerd 

worden. Dat is contra-intuïtief, aangezien lage(re) marktprijzen op een (groter) overschot 

zou moeten wijzen. De reden is een structurele verandering van de markt door ontwikkeling 

van hernieuwbare bronnen.  

254. Er is ook nog een andere structurele verandering die de lagere rendabiliteit van de 

gasgestookte centrales kan verklaren, namelijk de lage CO2-prijs en de lage steenkoolprijs, 

waardoor de steenkoolgestookte centrales goedkoper worden dan de gasgestookte 

centrales. Steenkool is goedkoop door onder meer de grote productie van schaliegas (‘shale 

gas’) in de Verenigde Staten waardoor zij meer steenkool exporteren naar onder meer de 

Europese Unie, met een dalende impact op de steenkoolprijs tot gevolg. Indien de relatief 
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goedkope steenkoolprijs een belangrijke verklaring is voor de gedaalde rendabiliteit van de 

gasgestookte centrales en indien de relatief goedkope steenkoolprijs een tijdelijke fenomeen 

is, dan zal de rendabiliteit van de gasgestookte centrales in de toekomst terug stijgen. 

255. De onderstaande tabel geeft een schatting van de variabele kostprijs (op korte termijn) voor 

oude en nieuwe gas- en steenkoolgestookte centrales voor verschillende niveaus van de 

brandstofkosten en CO2-kost. De cellen in het grijs geven de grootte-orde van de huidige 

prijzen. Hieruit blijkt dat de geschatte variabele kost van een steenkoolgestookte centrale 

momenteel 15-20 €/MWh lager ligt dan van een gasgestookte centrale. Een forse stijging 

van de CO2-prijs zou dit verschil verkleinen.  

   
gasprijs (€/MWh)   steenkoolprijs (€/MWh) 

   
15 20 25 30   7 10 13 16 

oud 

C
O

2
-p

ri
js

  
(€

/t
o

n
) 

8 33,0 43,0 53,0 63,0   29,1 38,2 47,3 56,4 

  13 34,9 44,9 54,9 64,9   34,1 43,2 52,3 61,4 

efficiëntie 18 36,8 46,8 56,8 66,8   39,0 48,1 57,2 66,3 

gas: 50% 23 38,7 48,7 58,7 68,7   44,0 53,1 62,2 71,3 

coal: 33% 28 40,6 50,6 60,6 70,6   48,9 58,0 67,1 76,2 

 
                      

nieuw 

C
O

2
-p

ri
js

 
(€

/t
o

n
) 

8 30,5 39,8 49,0 58,3   22,5 29,2 35,8 42,5 

  13 32,2 41,5 50,7 60,0   26,9 33,5 40,2 46,9 

efficiëntie 18 33,9 43,2 52,4 61,7   31,2 37,9 44,5 51,2 

gas: 54% 23 35,6 44,9 54,1 63,4   35,6 42,2 48,9 55,6 

coal: 45% 28 37,3 46,6 55,8 65,1   39,9 46,6 53,2 59,9 
Schatting van de variabele productiekost van oude en nieuwe gas- en steenkoolcentrales. 
Bron: CREG 

 

 
256. Belangrijker is echter een relatief beperkte daling van de gasprijs en/of een relatief beperkte 

stijging van de steenkoolprijs: een daling van de gasprijs van 25 €/MWh naar 20 €/MWh en 

een stijging van de steenkoolprijs van 10 €/MWh naar 13 €/MWh maakt de meeste 

gasgestookte centrales goedkoper dan steenkoolgestookte centrales. Wat de toekomstige 

trends zijn, is echter moeilijk te voorspellen. Zo is het mogelijk dat ook Europa haar 

potentieel van shale gas begint te ontwikkelen, en de import van steenkool uit de VS 

afneemt, wat zou betekenen dat de gasprijs in Europa daalt en de steenkoolprijs stijgt.  
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II.3.3 Mogelijke maatregelen  

II.3.3.1 Sluiting oude kerncentrales 

257. De voor de hand liggende oplossing die uit de theoretische analyse naar voren komt, is om 

900 MW baseload-capaciteit verplicht uit dienst te nemen indien er op directe of indirecte 

manier 3.000 MW windproductie bijkomt (of equivalent daaraan). Dat zal in België volgens 

de wet op de kernuitstap vanaf 2015 effectief gebeuren door de levensduur van de drie 

oudste kerncentrales niet te verlengen. Doel 1 en 2 hebben elk een capaciteit van 433 MW, 

Tihange 1 heeft een capaciteit van 962 MW, samen dus 1.828 MW. Indien enkel Doel 1 en 2 

uit dienst genomen worden, zoals recent beslist door het kernkabinet op basis van het plan 

Wathelet, dan zou dus tegemoet gekomen worden aan het genoemde theoretische 

criterium. Op die manier kunnen er nieuwe semi-baseload- en piekeenheden gebouwd 

worden (beiden voor 400 MW) die dezelfde rendabiliteit behouden als voordat er 

(equivalente) windproductie aan het systeem werd toegevoegd, zolang dit niet 

gecompenseerd wordt door invoer (zie infra).  

258. Het enige probleem is dan de overgang: de nieuwe semi-baseload- en piekcapaciteit moet 

aanwezig zijn voordat de baseloadcapaciteit uit dienst genomen wordt. Hierbij speelt de 

geloofwaardigheid van de bevoegde overheid een grote rol: indien investeerders genoeg 

vertrouwen hebben dat de bevoegde overheid daadwerkelijk de baseload-capaciteit zal 

sluiten op het moment dat de bijkomende capaciteit aanwezig is, zal de investeerder willen 

bouwen.  

259. Er is echter een bijkomend probleem waar de bevoegde overheid geen invloed op heeft. In 

de bovenstaande theoretische analyse werd aangenomen dat de invoer en uitvoer niet 

veranderde. Dat is echter niet realistisch: door de grote importcapaciteit op de Belgische 

grenzen (in 2011 4.800 MW) en de grote baseload-capaciteit van het Franse en in mindere 

mate het Nederlandse productiepark (met respectievelijk veel nucleaire eenheden en WKK-

eenheden), mag aangenomen worden dat de baseload-capaciteit die België uit dienst neemt 

voor een groot deel zal gecompenseerd worden door invoer (met lagere prijzen voor de 

consument), waardoor de semi-baseload- en piekeenheden toch vaak uit de markt geduwd 

worden. Bijgevolg zal de rendabiliteit van deze eenheden slechts deels hersteld worden. 

260. De onderstaande figuur geeft de gemiddelde nucleaire dagproductie tegenover de 

gemiddelde dagexport (negatieve waarden duiden op import). De blauwe punten geven de 

waarden per dag, terwijl de rode lijn met vierkantjes het gemiddelde geeft per nucleaire 
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productie-interval van 500 MW. Uit deze figuur blijkt dat er meer wordt ingevoerd indien er 

minder nucleaire productie is. De variatie rond de rode lijn met de gemiddeldes is groot, dus 

er spelen veel andere factoren mee, maar de nucleaire capaciteit die in de Belgische 

regelzone uit dienst wordt genomen, zal zonder twijfel deels gecompenseerd worden door 

invoer uit het buitenland. Op basis van de onderstaande gegevens wordt met een eenvoudig 

lineair model geschat dat de lagere nucleaire productie voor gemiddeld 68% 

gecompenseerd wordt door invoer. 

 
Uitvoer versus nucleaire productie voor de periode van januari 2007 tot februari 2012. De rode lijn 
geeft de gemiddelde waardes per productie-interval van 500 MW 
Bron: CREG 

 

261. De invoer van baseload-capaciteit zal ook verwacht worden door de potentiële investeerders 

waardoor deze niet of te weinig zullen investeren in semi-baseload- en piekcapaciteit, ook al 

wordt er baseload-capaciteit uit dienst genomen. Op dat moment dreigt België het slechtste 

van de beide werelden te hebben: minder baseload-capaciteit en geen extra semi-baseload- 

en piekcapaciteit, wat de bevoorradingszekerheid nog meer in het gedrang zal brengen. Dat 

risico wordt ondervangen in de recente beslissing van het kernkabinet door een offerte uit te 

schrijven voor het bijbouwen van gasgestookte capaciteit, wat kosten met zich meebrengt. 

262. De CREG merkt nog op dat de Belgische overheid door de sluiting van de nucleaire 

baseload-capaciteit ook een deel van de nucleaire taks mislopen. De CREG pleit ervoor om 
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ongeveer 1,2 miljard euro nucleaire taks te innen op 45 TWh nucleaire productie52. Door 900 

MW uit dienst te nemen, zakt dit naar 1,02 miljard euro. Door het sluiten van nucleaire 

baseload-capaciteit verminderen de potentiële inkomsten voor de Belgische overheid met 

183 miljoen euro per 900 MW dat er uit dienst genomen wordt (uitgaande van een nucleaire 

taks van 1,2 miljard euro).  

263. Het uit dienst nemen van capaciteit lost het huidige probleem van onvoldoende 

bevoorradingszekerheid niet op. België heeft eigenlijk nu al een tekort aan 

productiecapaciteit om in extreme omstandigheden en/of met een aantrekkende economie 

in de vraag te kunnen voorzien zonder dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. 

Daarenboven is er een risico dat het uit dienst nemen van baseload-capaciteit de 

rendabiliteit van de semi-baseload- en piekcapaciteit onvoldoende zal verbeteren om de 

nodige compenserende investeringen aan te trekken wegens een verhoogde invoer. De 

beslissing van het kernkabinet op basis van het plan Wathelet voorziet het stimuleren van 

de bouw van extra gasgestookte semi-baseload productiecapaciteit. 

II.3.3.2 Quartaire reserves (R4) 

264. De wetgever verbiedt dat de netbeheerder eigenaar is van productiemiddelen. De 

netbeheerder kan echter wel reservemiddelen contracteren waarvan de kostprijs in de 

nettarieven komt, ten laste van de consument. Het contracteren van reserves doet de 

netbeheerder onder meer voor het energie-evenwicht tussen vraag en aanbod te kunnen 

garanderen. Daartoe koopt ze primaire, secundaire en tertiaire reserves aan, die samen de 

systeemdiensten vormen voor een totaal van ongeveer 1.300 MW. De volumes voor deze 

reserves moeten elk jaar door de CREG -op voorstel van de netbeheerder- goedgekeurd 

worden53. 

Primaire en secundaire reserves (R1 en R2) 

265. De primaire reserves (ongeveer 100 MW) zijn reserves die binnen enkele seconden moeten 

kunnen reageren op kleine afwijkingen rond het evenwicht, zowel opregelen als afregelen. 

De secundaire reserves (ongeveer 150 MW) zijn reserves die binnen enkele minuten 

kunnen reageren op iets grotere afwijkingen rond het evenwicht, eveneens zowel opregelen 

als afregelen. 

                                                 
52

 Dit is de waarde voor 2007. De taks kan jaarlijks variëren, afhankelijk van de elektriciteitsprijs, de 

productiekost en de geproduceerde energie. 
53

 Zie bijvoorbeeld voor 2013 de CREG-beslissing nummer 1162: 
 http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1162NL.pdf 
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Tertiaire reserves (R3) 

266. De tertiaire reserves moeten binnen het kwartier het nodige vermogen kunnen ontwikkelen 

en zijn (voorlopig) enkel om op te regelen in geval van een onverwachte uitval van een 

productie-eenheid (zij het klassiek of intermittent) of een onverwachte significant grotere 

consumptie. De kost voor deze reserves wordt voor 650 MW gesocialiseerd. De middelen 

bestaan uit het volgende: 

 400 MW op de productie-eenheden met een gemiddelde beschikbaarheid van 90%  

 261 MW op de beschikbare afschakelbare klanten gedurende minstens 80% van de tijd 

 twee inter-TSO contracten van 250 MW, niet gewaarborgd 

267. Aangezien slechts de kosten van 650 MW voor de tertiaire reserves worden gesocialiseerd, 

moet de kost voor de overige 400 MW gedragen worden door de producenten. Dit volgt uit 

de verplichting van de producenten om alle “redelijke middelen” in te zetten om te allen tijde 

in evenwicht te zijn. Dat betekent dat de producenten genoeg reservecapaciteit moeten 

hebben om de uitval van de grootste eenheid in hun productiepark te kunnen opvangen54. 

Om dubbele reserves te vermijden verminderen de eigen reserves de tertiaire volumes die 

de netbeheerder aankoopt. In de praktijk betekent dit dat enkel Electrabel 400 MW extra 

reserves moet aanhouden, aangezien de overige producenten geen centrales hebben die 

groter zijn dan 650 MW. 

268. De aankoop van de tertiaire reserves door Elia gebeurt op basis van offertes. De aanbieders 

van tertiaire reservecapaciteit krijgen een vergoeding per MW capaciteit die ze per uur ter 

beschikking stellen, ook al produceert de eenheid niet, en ze krijgen een extra vergoeding 

per MWh dat de reserves effectief worden opgeroepen om te produceren. Het is een manier 

om de reservemiddelen rendabel in dienst te houden: indien de eigenaars van 

reservemiddelen enkel zouden betaald worden als ze produceren, zou de vergoeding jaar 

per jaar zeer volatiel zijn en per MWh enorm hoog moeten zijn om de kosten te dekken. Men 

betaalt dus voor de dienst om capaciteit ter beschikking te stellen, ook al wordt die het 

overgrote deel van de tijd niet gebruikt. 

Quartaire reserves (R4) 

269. Een gelijkaardig probleem zou zich op dit moment stellen betreffende de semi-baseload- en 

piekeenheden. Sommige van deze eenheden zouden te weinig uren produceren om op dit 

moment rendabel te zijn. Indien de verwachting is dat dit ook het geval is voor de komende 

                                                 
54

 Dit is contractueel verplicht via het CIPU-contract, het contract tussen producenten en Elia, de 
netbeheerder. Het CIPU-contract is niet onderhevig aan goedkeuring door de CREG. 
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jaren, dan is de geactualiseerde waarde van de productie-eenheid negatief en is het vanuit 

het standpunt van de individuele eigenaar rationeel om deze eenheid uit dienst te nemen. 

Vanuit het standpunt van de bevoorradingszekerheid is dit echter niet rationeel: tijdens een 

beperkt aantal weken zijn deze onrendabele eenheden onontbeerlijk om de bevoorrading 

tegen een aanvaardbaar risico te verzekeren. 

270. Bijgevolg pleit de CREG ervoor om vierde type van reserves in te stellen voor semi-

baseload- en piekeenheden waarbij de netbeheerder trekkingsrechten heeft op deze 

eenheden tijdens een beperkt aantal weken dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang 

zou komen zonder deze eenheden. De overige weken mag de eigenaar blijven beschikken 

over de eenheid. Dit moet beschouwd worden als een vierde type van reserves, de 

zogenoemde quartaire reserves (of ‘R4’) bovenop de eerder genoemde primaire, secundaire 

en tertiaire reserves.  

271. De CREG wenst echter op een probleem inzake informatieasymmetrie te wijzen. De 

producent heeft immers veel meer informatie over de rendabiliteit van zijn productie-

eenheden dan de netbeheerder (en dan de regulator). Deze asymmetrische informatie heeft 

als gevolg dat het moeilijk na te gaan is of en in welke mate een productie-eenheid 

onrendabel is, en dus in aanmerking komt voor de quartaire reserves. Dat is nochtans 

essentieel om correct te kunnen onderhandelen over welke eenheden tot de quartaire 

reserves moeten behoren en tegen welk kostprijs. 

272. De netbeheerder heeft niet enkel onvoldoende informatie, maar bovendien ook geen prikkel 

om de kosten van de quartaire reserves zo laag mogelijk te houden, aangezien de kosten in 

de nettarieven zouden komen, en dus niet ten koste gaan van de netbeheerder en zijn 

aandeelhouders.  

273. En zelfs als er door de netbeheerder zodanig scherp onderhandeld wordt dat de producent 

niet wil ingaan op een volgens de producent te laag aanbod en zijn centrale toch sluit, dan 

nog is het niet uit te sluiten dat dit toch strategisch gedrag is van de producent dat erop 

gericht is om het subsidie-aanbod voor de volgende centrales te verhogen. 

274. Dit probleem van asymmetrische informatie waardoor de consument een te hoge prijs dreigt 

te betalen kan in principe opgelost worden door gebruik te maken van een marktgebaseerd 

toewijzingsmechanisme. Aangezien enkel onrendabele eenheden55 in aanmerking komen 

                                                 
55

 Onrendabel in de zin dat de geactualiseerde winst van de productie-eenheid negatief is. Eén of meerdere 
toekomstige jaren onrendabel zijn is dus niet noodzakelijk voldoende om in aanmerking te komen. 
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voor quartaire reserves, betreft het per definitie eenheden die anders uit dienst zouden 

genomen worden om ontmanteld te worden. De economische waarde voor de eigenaar is 

dus nul of zelfs negatief (namelijk kosten voor de ontmanteling). Bijgevolg kan de overheid 

opleggen om de eenheid te veilen aan de meest biedende, of in dit geval de minst 

vragende: de marktpartij die de eenheid in dienst wil houden tegen de laagste kost rekening 

houdende met de beschikbaarheid, krijgt dan het contract voor quartaire reserves. Een 

variant hierop is voorzien in de beslissing door het kernkabinet op basis van het plan 

Wathelet.  

275. Een nadeel van een dergelijke veiling is het gevaar voor collusie onder de marktpartijen: als 

het aantal deelnemers aan de veiling klein is, dan bestaat het gevaar dat de deelnemers 

onderling –al dan niet stilzwijgend- afspreken om hoge prijzen te vragen voor het 

openhouden van de centrale waarbij men elk om beurt de veiling laat winnen (of de winnaar 

compensaties betaalt aan de verliezers via andere kanalen). Men kan trachten om dit risico 

te beperken door een beperkt aantal veilingen te organiseren (idealiter één), maar dat 

betekent een groter volume per veiling en bijgevolg wellicht minder kandidaten wat het risico 

op collusie dan weer versterkt. Een andere mogelijkheid is om slechts één veiling per keer 

aan te kondigen zonder andere data van veilingen aan te kondigen, of zelfs de onzekerheid 

laten dát er nog veilingen georganiseerd worden (in de mate dat deze onzekerheid 

geloofwaardig is). 

276. Een belangrijke factor is bijgevolg om het aantal deelnemers aan de veiling zo groot 

mogelijk te maken. De veiling moet bijgevolg gericht zijn op een zo breed mogelijke waaier 

van deelnemers. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook financiële spelers aangetrokken moeten 

worden56.  

II.3.3.3 Bijkomende maatregelen  

Bijkomend afzonderlijk af te schakelen vermogen 

277. Zelfs indien alle bestaande nucleaire, semi-baseload- en piek-eenheden in dienst blijven, 

dan nog is de bevoorrading niet verzekerd tegen een aanvaardbaar risico: de bestaande 

productiecapaciteit zou immers nu reeds ontoereikend zijn bij nog extremere temperaturen 

dan tijdens de koudegolf in februari 2012, namelijk temperaturen tot -11° Teq. 

                                                 
56

 Zo bijvoorbeeld heeft de investeringsbank Morgan Stanley in Nederland de piekcentrale Berkel gekocht 
van Nuon. 
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278. Het is echter duidelijk dat deze omstandigheden, met een kans van 1-in-20 jaar, per definitie 

zeer uitzonderlijk zijn. Het is dan ook zeer duur om voor deze uitzonderlijke omstandigheden 

voldoende productiecapaciteit te voorzien. Een oplossing zou zijn om de bevoorrading tegen 

een aanvaardbaar risico te verzekeren via bijkomend afschakelbaar vermogen bij 

consumenten. Nu houdt Elia rekening met een totaal afschakelbaar vermogen van 412 MW, 

wat slechts 3% is van het piekverbruik.  

279. Dit afschakelbaar vermogen is bedoeld als tertiaire reserve en heeft dus strenge 

operationele voorwaarden. Zo bijvoorbeeld moet het vermogen binnen de 15 minuten 

afgeschakeld worden. Het bijkomend afschakelbaar vermogen zal eerder als quartaire 

reserves gebruikt worden: dat betekent een lage frequentie van het gebruik en vooraf 

aangekondigd. Hierdoor zullen meer consumenten kunnen deelnemen, eventueel via 

zogenaamde aggregators, en zal de kostprijs lager liggen dan bij het afschakelbaar 

vermogen voor tertiaire reserves. Dit type van afschakelbaar vermogen kan eventueel als 

alternatief beschouwd worden voor de productiereserves, zodat er een druk komt op de 

kostprijs van de productiereserves. 

Extra pompcentrale 

280. Pompcentrales zijn zeer flexibele eenheden die gemakkelijk ingezet kunnen worden voor de 

piekconsumptie. Met hun flexibiliteit kunnen ze daarenboven ook de relatief moeilijk te 

voorspellen windproductie compenseren. Ze zijn ook belangrijk voor momenten van 

overproductie, omdat de eenheden ook elektriciteit kunnen consumeren via het oppompen 

van energie.  

281. Momenteel kent België twee pompcentrales: Coo en Plate Taille. De optie zou moeten 

onderzocht worden in welke mate de energie-inhoud en/of het vermogen van deze centrales 

kan uitgebreid worden, en of er bijkomende sites kunnen gebouwd worden. Dit zal niet enkel 

de bevoorradingszekerheid van de winterpiek verbeteren, maar zal ook een positieve 

bijdrage leveren om het dalverbruik te verhogen en om de windproductie beter te integreren. 

282. Op langere termijn kunnen elektrische wagens ook gebruikt worden voor het leveren van 

systeemdiensten57. 

Grotere interconnectiecapaciteit met Nederland 
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 Zie CREG-studie 929 : http://www.creg.info/pdf/Studies/F929NL.pdf 
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283. In tegenstelling tot Frankrijk en België, heeft Nederland geen problemen met de 

bevoorradingszekerheid. Een grotere importcapaciteit met Nederland zou de 

bevoorradingszekerheid van België kunnen verhogen: zoals hierboven uiteengezet, is de 

commerciële interconnectiecapaciteit met Frankrijk groter dan in Nederland, waardoor 

België tijdens piekmomenten (en Frankrijk een relatief tekort heeft aan productiecapaciteit) 

netto exporteert naar Frankrijk. Door een grotere interconnectiecapaciteit met Nederland 

zou België tijdens deze momenten netto kunnen importeren.  

284. Volgens de CREG zijn er aanwijzingen dat het mogelijk is om meer interconnectiecapaciteit 

op de Belgisch-Nederlandse grens ter beschikking te stellen aan de markt, zonder dat de 

interconnectiecapaciteit fysiek moet uitbreiden. De CREG zal dit in de nabije toekomst 

onderzoeken.  

285. De vraag blijft evenwel in hoeverre België in extreme omstandigheden gegarandeerd beroep 

kan doen op buitenlandse productiecapaciteit zonder dat er op supranationaal of bilateraal 

niveau bindende afspraken zijn wat betreft de bevoorradingszekerheid. 
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III. ALGEMENE BESLUITEN 

 

III.1 Aardgas
58

 

286. De recente koudegolf heeft eerder de opportuniteiten van het Belgisch aardgassysteem in 

beeld gebracht dan haar geconfronteerd met haar grenzen. Deze algemene bevinding geldt 

voor H-gas (74% van de Belgische aardgasmarkt). Over eenzelfde dynamiek spreken voor 

L-gas (26% van de Belgische aardgasmarkt) laat het specifieke karakter van deze markt niet 

toe: de recente koudegolf op zich heeft de voorzieningszekerheid van L-gas niet in een 

gevaarzone gebracht maar pragmatisme was noodzakelijk, zowel aan de kant van de 

netbeheerder als aan de kant van de netgebruikers. Voor het L-gassysteem geldt er 

sowieso een kritieke situatie: een aardgasvraag die voor 84% beschermd is (H-gas= 31,5%) 

terwijl het aanbod via één route verloopt vanuit Nederland die tevens de Franse markt 

bevoorraadt (H-gas een waaier van aanvoerroutes) .  

287. De temperatuuranalyse ondersteunt het voorstel van de CREG om in antwoord op 

Verordening (EU) Nr. 994/2010, -12°C Teq als referentiewaarde te hanteren om de 

leveringszekerheid van beschermde afnemers veilig te stellen. Dit is een verstrenging van 

de huidige praktijk die vertrekt van -11°C Teq. De CREG stelt tegelijk voor om -12°C Teq te 

gebruiken als referentiewaarde voor de dimensionering van het aardgasvervoersnet 

(investeringplanning). 

De recente koudegolf bereikt -8,6°C Teq waardoor nog 3,4°C Teq verwijderd is van -12°C 

Teq.  

288. De netgebruikers hadden voldoende capaciteit gereserveerd bij de netbeheerder om de 

koudegolf op te vangen. Er wordt vastgesteld dat de netgebruikers zeer nauwlettend hebben 

genomineerd in functie van de afname om het netevenwicht niet in gevaar te brengen. 

Operationele grenzen zijn nooit overschreden. Voor L-gas was het bereiken van 

netevenwicht op het einde van de dag niet vanzelfsprekend, maar ook hier zijn nooit 

operationele grenzen bereikt geweest.  

289. De aanvoer van H-gas was geen probleem omdat België een topscore kent wat de keuze uit 

routes en bronnen betreft. De marktwerking heeft aangetoond om in staat te zijn voldoende 

liquiditeit aan te trekken en de aardgasprijzen te beheersen. De Belgische aardgasprijs 
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 Een opsomming van de samenvattende bevindingen kan worden teruggevonden in Deel 1. Hier beperkt 
de samenvatting voor aardgas zich tot de algemene conclusies. 
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steeg met 10 EUR/MWh om 35 EUR/MWh te bereiken, maar bleef hiermee de goedkoopste 

in Noordwest-Europa. Ook de invoer van L-gas bleef toereikend, maar is de aanvoer van 

voldoende flexibiliteit een knelpunt dat gekend was en dus niet aan het daglicht is gekomen 

via deze studie. Evenwel een knelpunt dat nijpender wordt naarmate de vorst strenger 

wordt. 

290. Gezien de sterke positie van het Belgisch H-gassysteem heeft België in zekere zin 

bevoorradingszekerheid kunnen exporteren. Dit wordt sowieso reeds gedaan voor Frankrijk, 

het Groothertogdom Luxemburg en Nederland (bevoorrading van het Zeeuwse netwerk van 

Zebra). Er was zelfs nog potentieel voor een grotere ondersteuning elders in de Europese 

Unie, zie hiervoor de verdere ondersteuning van het oosten (Duitsland) dat te kampen had 

met tekorten maar hiervoor moeten wellicht congestieproblemen in Duitsland zelf nog eerst 

worden opgelost om de voor Duitsland ongebruikelijke bevoorradingsroute “van west naar 

oost” volledig te kunnen benutten. 

Deze positieve beoordeling die in lijn van de verwachtingen loopt, neemt niet weg dat er 

uitdagingen zijn.  

291. Hoewel het L-gassysteem bestand is tegen de externe faktor temperatuur, kan het systeem 

onmiddellijk in een ernstige crisis terecht komen bij de externe faktor van een uitval van een 

cruciale infrastructuur op de (enige) aanvoerlijn. Dus robuustheid tegen temperatuur is 

bijzonder relatief. Overigens kan worden gesteld dat de kans op een technisch falen groter 

wordt naarmate de vorst toeneemt, al was het maar vanwege de sterkere benutting van de 

infrastructuur. Zeker in het licht van Verordening (EU) Nr. 994/2010 is dit een terrein voor 

actie om de beschermde L-gasafnemers de nodige bescherming te bieden, een doel dat 

moeilijker te bereiken is dan voor H-gasafnemers.  

292. Er zijn nieuwe tendensen waarmee het H-gassysteem moet rekening houden. In één zin 

komt dit neer op een integratie van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en aardgas. 

Bevoorradingszekerheid van elektriciteit wordt steeds meer een vraagstuk van 

bevoorradingszekerhied van aardgas en dit mag niet ten koste gaan van de 

bevoorradingszekerheid van de andere aardgasleveringen, zeker niet van de beschermde 

afnemers. Maar deze waarborg van bevoorradingszekerheid voor gasgestookte centrales is 

niet vanzelfsprekend. Zoals men vaststelt dat de markt niet staat te springen om te 

investeren in gasgestookte centrales als vervanginstallaties voor hernieuwbare energie, en 

dit vanuit economische overwegingen, is het niet vanzelfsprekend om het 
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aardgasvervoersnet te versterken voor elektriciteitscentrales die slechts draaien als wind 

en/of zonlicht onvoldoende blijken voor de gewenste elektriciteitsproductie.  

293. De behoefte aan flexibiliteit van gasgestookte centrales kan aanzienlijk groeien als centrales 

met een vingerknip “plots” opgestart moeten worden, maar ook hier geldt dat het niet 

vanzelfsprekend is dat het aardgassysteem deze flexibiliteit kan bieden als hiervoor niet een 

voorafgaande geïntegreerde planning heeft plaatsgevonden. Hieraan gekoppeld is een 

verregaande integratie noodzakelijk, ook al spreekt Verordening (EU) Nr. 994/2010 hier niet 

expliciet over, tussen het incidentenbeheer voor wat betreft elektriciteitsvoorziening en 

aardgasvoorziening. In dit verband is het ook illustrerend om aan te geven dat steeds meer 

compressiestations op het aardgasvervoersnet, in België maar ook upstream, elektrisch 

worden aangedreven. Het zijn bovendien net deze compressiestations die noodzakelijk zijn 

om met name de hogedrukklanten op het aargasvervoersnet te bevoorraden en deze zijn 

inderdaad, de gasgestookte elektriciteitscentrales. Deze samenvatting is geen loutere 

oplijsting van problemen maar van prioriteiten waar acties voor nodig zijn.  

294. Dit is ook geen theorie. De situatie in het zuiden van Duitsland waar het 

aardgasvervoersnetwerk haar limieten bereikte bij de recente koudegolf, en waarbij de 

afname van aardgas door industriële afnemers en zelfs gasgestookte centrales werd 

besnoeid gezien de hoge aardgasvraag voor met name elektriciteitsproductie, is een 

symptoom waar ook België niet naast kan kijken, zeker niet gezien de koppeling van de 

markten (problemen worden ook voor een stuk geëxporteerd en geïmporteerd). Het is juist 

vanuit de nood aan internationale solidariteit dat Verordening (EU) Nr. 994/2010 is geboren, 

een verordening die (nog) geen gelijke kent voor de voorzieningszekerheid van elektriciteit. 

295. Er is nood aan duidelijke minimumnormen voor voorzieningszekerheid waar het 

aardgassysteem aan moet voldoen. Deze normen zijn niet louter terug te brengen tot een 

temperatuursnorm of een statistische waarschijnlijkheid, maar moeten aangevuld worden 

om volledig tot kracht te kunnen komen.  

296. Tot slot wordt onderlijnd dat bevoorradingszekerheid niet enkel bereikt wordt door te 

investeren in infrastructuur. Zonder een gepast optreden van netbeheerders en 

netgebruikers zouden piekleveringen niet mogelijk zijn. De recente koudegolf heeft 

aangetoond dat het netbeheer adequaat is, dat het commercieel model dat de netbeheerder 

aanwendt om het netgebruik sturen doeltreffend is (zie bijvoorbeeld het nominatiegedrag 

van de netgebruikers), dat de vrije markt de nodige liquiteiten kan aantrekken (bijvoorbeeld 

4 LNG-cargo’s in 9 dagen) en de aardgasprijs in de hand kan houden. Het is ook duidelijk 
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geworden, vooral bij de analyse van de flexibiliteitsmiddelen, dat de markt internationaal 

opereert en optimaliseert waardoor paradoxaal zelfs het theoretisch “tekort” aan 

flexibiliteitsmiddelen op Belgische bodem bij een koudegolf “onderbenut” wordt. Het nieuw 

vervoersmodel59 dat start op 1 oktober 2012 bevat elementen die de kwaliteit op vlak van 

bevooorradingszekerheid nog zal versterken, en deze nieuwe tendensen zullen het 

onderwerp uitmaken van een voortgezette monitoring van de bevoorradingszekerheid.  

 

III.2 Elektriciteit 

 
297. Begin februari 2012 was er een koudegolf in België en Europa. De koudeperiode begon op 

woensdag 1 februari 2012 en eindigde op zondag 12 februari 2012. Deze koudegolf was 

kouder en langer dan de koudeperiodes tijdens drie andere koudegolven tijdens de jaren 

2006-2011.  

298. De piekconsumptie tijdens de koudegolf van februari 2012 bedroeg 13.370 MW, en lag 

daarmee lager dan de maxima tijdens de minder strenge koudegolven van januari 2009 

(13.510 MW), januari 2010 (13.630 MW), en november-december 2010 (13.850 MW). 

299. Voorliggende studie van de CREG richt zich a posteriori op een “momentopname” van een 

bijzondere situatie van het elektriciteitssysteem gedurende een relatief korte periode, zijnde 

de periode van de koudegolf. De CREG is er zich van bewust dat de gevolgde methodologie 

die deterministisch van aard is, verder verfijnd kan worden met name door het gebruik van 

probabilistische technieken zoals die voor de realisatie van de studies 71560 et 107461.  

300. Elia berekent jaarlijks een wintervooruitzicht wat betreft de bevoorradingszekerheid, zowel 

voor normale als voor extreme omstandigheden. De extreme omstandigheden worden 

gedefinieerd als een situatie die zich eens in de 10 jaar kan voordoen. Dit is een definitie die 

andere netbeheerders in Europa ook gebruiken. Er is hiervoor echter geen wettelijke basis. 

Voor de bevoorradingszekerheid van gas is deze wettelijke basis er wel via de Europese 

verordening (EU) Nr. 994/2010 die stelt dat de gaslevering moet verzekerd blijven onder 
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 Zie eventueel CREG-beslissing 1155 over de aanvraag tot de goedkeuring van het Standaard 
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 Studie (F)110616-CDC-1074 van de CREG van 16 juni 2011 over de nood aan productiecapaciteit van 
elektriciteit in België over de periode 2011-2020. 
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extreme omstandigheden die eens in de twintig jaar voorkomen. De CREG pleit ervoor om 

een wettelijke basis te voorzien voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit.  

301. De CREG pleit ervoor dat Elia haar voorspelling van de temperatuursgevoeligheid van de 

piekconsumptie verder zou verfijnen, zowel wat betreft de voorspelling in het 

wintervooruitzicht (enkele weken vóór de winter) als op korte termijn (in day-ahead).  

302. Tijdens de koudegolf van februari 2012 nam de productiemarge sterk af. Op dinsdag 7 

februari en woensdag 8 februari was de marge het kleinst, respectievelijk 1.270 MW en 

1.440 MW. Rekening houdend met een volume van 900 MW voor systeemdiensten op de 

productie-eenheden, resulteert dit in een marge van 370-540 MW.  

De bevoorradingszekerheid was tijdens de koudegolf van februari 2012 dus niet in gevaar. 

303. De onderstaande tabel geeft de gemiddelde en maximale prijs in de vier landen van de 

CWE-regio (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland) tijdens de vier koudegolven uit de 

periode 2006-2012 (er worden telkens vijf werkdagen beschouwd van de koudegolf). Bij 

normale omstandigheden benut Frankrijk haar goedkope nucleaire productie: de 

marktprijzen zijn dus lager. De gekleurde cellen tonen telkens de hoogste prijs van de vier 

landen. Hieruit blijkt dat Frankrijk telkens de hoogste prijs kende, wat bevestigt dat de 

Franse elektriciteitsconsumptie gevoeliger is voor lage temperaturen. Volgens een analyse 

van RTE, de Franse netbeheerder, is de temperatuursgevoeligheid van de Franse 

consumptie -2.300 MW/°C. 

 Day ahead prijzen in de CWE-regio tijdens 4 koudegolven 

 
gemiddeld (€/MWh)   maximum (€/MWh) 

  BE NL FR GE   BE NL FR GE 

6-10 Jan 2009 76,2 67,8 86,0 64,0   145,3 142,4 198,5 110,1 

4-8 Jan 2010 50,9 48,0 59,3 45,0   78,8 78,8 114,2 86,2 

30 Nov-4 Dec 2010 72,2 60,3 72,9 59,3   252,1 114,8 252,1 114,8 

6-10 Feb 2012 94,2 81,4 172,2 83,0   250,0 210,0 1.938,5 210,0 
Bron:CREG 

 
304. Uit de analyses van de CREG blijkt het belang van slimme biedingen (die er nog 

onvoldoende zijn) op de kortetermijnmarkten en van de impliciete marktkoppeling van de 

kortetermijnmarkten (die er nog niet overal zijn in Europa) voor een efficiënte allocatie van 

de schaarse productiemiddelen. Dat leidt niet enkel tot lagere prijzen voor de consumenten, 

maar ook tot een grotere bevoorradingszekerheid. Om voldoende commerciële 

interconnectiecapaciteit te kunnen garanderen, blijkt ook het belang tijdens een koudegolf 

van de dwarsregeltransformatoren. 
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305. De koudegolf van februari 2012 was weliswaar kouder en langer dan de andere 

koudegolven van de voorbije jaren, maar dat neemt niet weg dat de temperatuur nog kouder 

kan zijn. Voor de bevoorradingszekerheid van gas stelt de Europese verordening dat de 

gasbevoorrading gegarandeerd moet zijn bij extreme omstandigheden die eenmaal in de 

twintig jaar kunnen voorkomen. Voor België wordt er momenteel gerekend met een 

equivalente temperatuur van -11° Teq62. In februari 2012 werden deze omstandigheden met 

een minimale equivalente temperatuur van -7,2° Teq tijdens een weekdag niet bereikt. 

306. Uit de analyse van de CREG blijkt dat indien de equivalente temperatuur (Teq) met één 

graad afneemt de gemiddelde consumptie met 82 MW stijgt; de piekconsumptie stijgt met 

79 MW.  

Indien rekening gehouden wordt met een equivalente temperatuur van -11° Teq, dan zou de 

bevoorradingszekerheid onder deze omstandigheden niet gegarandeerd geweest zijn voor 9 

februari 2012. 

Bovendien was er door de economische crisis een daling van de elektriciteitsvraag 

waardoor de bevoorradingszekerheid beter gegarandeerd was. Indien rekening gehouden 

wordt met de extra vraag als de economie weer op hetzelfde potentieel zou produceren als 

in 2006-2008, evenals extreme temperaturen van -11° Teq dan zou de 

bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd geweest zijn voor de periode van 7 tot 10 

februari 2012. 

307. Electrabel kondigde recent aan dat het de centrales Awirs 5, Ruien 5 (+ Repowering) en 

Ruien 6 zou sluiten. Deze centrales zouden volgens Electrabel onvoldoende rendabel zijn. 

Indien deze centrales niet beschikbaar geweest zouden zijn tijdens de koudegolf van 

februari, dan zou de bevoorradingszekerheid tijdens drie van de vijf dagen niet 

gegarandeerd geweest zijn. Deze analyse houdt geen rekening met een extra vraag indien 

het nog kouder geweest zou zijn (tot -11° Teq) of indien er geen economische crisis zou 

geweest zijn.  

308. Wat betreft de impact van invoer en uitvoer op de bevoorradingszekerheid komt de CREG 

tot de opmerkelijke conclusie dat, uitgaande van het patroon onder extreme 

omstandigheden van uitvoer naar Frankrijk en invoer uit Nederland, de 

bevoorradingszekerheid van België niet kan rekenen op netto invoer. Met andere woorden, 

als het om de bevoorradingszekerheid van België gaat, dan verliest de grote 
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importcapaciteit die België heeft op de Franse grens haar waarde, indien er aangenomen 

wordt dat Frankrijk bij zeer lage temperaturen capaciteit tekort heeft en bijgevolg moet 

importeren, wat realistisch is.  

309. De rendabiliteit van de STEG’s, gasgestookte semi-baseload eenheden, is in de loop van 

2010 en 2011 sterk achteruit gegaan. Er zijn aanwijzingen dat deze daling deels veroorzaakt 

werd door het impact op de Belgisch regelzone van de introductie van meer windproductie 

in Duitsland via de marktkoppeling tussen België, Frankrijk, Nederland en Duitsland (de 

“CWE-marktkoppeling”).  

310. Dat leidt tot de volgende paradox: de hoge windproductie tijdens sommige periodes leidt 

gemiddeld tot lagere elektriciteitsprijzen; tegelijkertijd ontstaat er echter een tekort aan 

productiecapaciteit op andere momenten en kan de bevoorradingszekerheid niet (of minder) 

gegarandeerd worden. Dat is contra-intuïtief, aangezien lage(re) marktprijzen op een 

(groter) overschot zouden moeten wijzen. De reden is een structurele verandering van de 

markt door ontwikkeling van hernieuwbare bronnen.  

311. Er is ook een andere structurele verandering die de lagere rendabiliteit van de gasgestookte 

centrales kan verklaren, namelijk de lage CO2-prijs en de lage steenkoolprijs, waardoor de 

steenkoolgestookte centrales goedkoper worden dan de gasgestookte centrales. Steenkool 

is goedkoop door onder meer de grote productie van schaliegas (‘shale gas’) in de 

Verenigde Staten waardoor zij meer steenkool exporteren naar onder meer de Europese 

Unie, met een dalende impact op de steenkoolprijs tot gevolg. Indien de relatief goedkope 

steenkoolprijs een belangrijke verklaring is voor de gedaalde rendabiliteit van de 

gasgestookte centrales en indien dit een tijdelijk fenomeen is, dan zal de rendabiliteit van de 

gasgestookte centrales in de toekomst terug stijgen. 

312. De sluiting van 900 MW baseload-capaciteit, zoals Doel 1 en 2 zal de rendabiliteit van de 

semi-baseload- en piekcapaciteit allicht slechts gedeeltelijk verhogen doordat de baseload-

capaciteit die België uit dienst neemt voor een groot deel zal gecompenseerd worden door 

invoer (met lagere prijzen voor de consument), waardoor de semi-baseload- en 

piekeenheden toch vaak uit de markt geduwd worden. Hierdoor is er een risico dat er geen 

nieuwe centrales worden gebouwd en de Belgische bevoorradingszekerheid in het gedrang 

komt. Dat risico wordt ondervangen in de recente beslissing van het kernkabinet door een 

mechanisme te voorzien voor het bijbouwen van gasgestookte capaciteit, wat kosten met 

zich meebrengt. 
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313. De CREG merkt nog op dat de Belgische overheid door de sluiting van de nucleaire 

baseload-capaciteit 183 miljoen euro aan potentiële nucleaire taks misloopt per 900 MW dat 

er uit dienst genomen wordt (uitgaande van een nucleaire taks van 1,2 miljard euro op basis 

van cijfers voor het jaar 2007).  

314. De CREG pleit voor een vierde type van reserves in te stellen voor semi-baseload- en 

piekeenheden waarbij de netbeheerder trekkingsrechten heeft op deze eenheden tijdens 

een beperkt aantal weken dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang zou komen indien 

deze eenheden niet beschikbaar zouden zijn. De overige weken mag de eigenaar blijven 

beschikken over de eenheid.  

315. Als bijkomende maatregelen pleit de CREG voor bijkomend, afschakelbaar vermogen (ook 

voor reserves en misschien door “aggregatoren” van kleinere afnames), onderzoek naar 

extra capaciteit inzake pompcentrales (energie en vermogen) en een grotere commerciële 

interconnectiecapaciteit met Nederland. 

III.3 Kernbevindingen 

Aardgas 
 
316. De CREG stelt tot haar tevredenheid vast dat er een dynamiek bestaat in het Belgisch 

aardgassysteem voor H-gas (74% van de Belgische aardgasmarkt) die niet enkel toelaat de 

eigen Belgische voorzieningszekerheid te handhaven maar tevens in staat is 

voorzieningszekerheid te exporteren.  

Gezien het specifiek karakter van het Belgisch aardgassysteem voor L-gas (26% van de 

Belgische aardgasmarkt) kan deze kwaliteit niet worden toegeschreven aan de 

voorzieningszekerheid van L-gas waar eerder sprake is van pragmatisme dan wel 

dynamisme. Dit is geen nieuw gegeven maar wel een terugkerende vaststelling dat er nood 

is aan een beleidsplan voor de toekomst van het Belgische L-gassysteem om de 

toenemende divergentie met de ontwikkelingen op het H-gassysteem op te vangen.  

317. Dat het Belgische aardgassysteem voor H-gas hoog scoort op de robuustheidsbarometer, is 

niet louter terug te brengen tot de degelijkheid van de vervoersinfrastructuur in termen van 

interconnectiviteit en vermazing, maar uiteindelijk een verdienste van het beheer (de 

netbeheerder) en het gebruik (netgebruikers) van het systeem. Zeker bij stijgende 

piekverbruiken is het waken over de systeemintegriteit door de netbeheerder een cruciale 

activiteit. Verder laat de vrije markt zien dat ook bij een koudegolf voldoende aardgas wordt 
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aangetrokken en de aardgasprijzen beheerst blijven. Dit wijst er op dat de randvoorwaarden 

waarbinnen de netbeheerder opereert en de vrije markt functioneert, hun doel bereiken. Het 

is een essentiële taak van de CREG om deze randvoorwaarden op te volgen en waar nodig 

bij te sturen. 

318. Gasgestookte centrales bepalen meer en meer wat er gebeurt op het Belgische 

aardgassysteem voor H-gas. De specifieke karakteristieken van gasgestookte centrales 

(modulaire inzet om piekvragen op te vangen, vervanginstallaties bij “plotse” tekorten aan 

zonne- en/of windenergie) vertalen zich naar het gebruik van het aardgassysteem. De soms 

grillige inzet van gasgestookte centrales vereist specifieke flexibiliteit van het 

aardgassysteem en het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat die steeds aanwezig is, al 

was het maar vanwege de economische voorwaarden. Verder moet erover worden gewaakt 

dat de bevoorradingszekerheid van gasgestookte centrales verzekerd blijft, maar dit mag 

niet ten koste gaan van andere klanten verbonden aan het aardgasvervoersnet, zeker niet 

de beschermde klanten. Een reden temeer voor een convergerende beleidsvisie voor de 

voorzieningszekerheid van aardgas en elektriciteit en dit tegen redelijke prijzen. 

 

Elektriciteit 

319. De Belgische regelzone had in reële tijd nog minstens 370 MW elektrische productiemarge 

over tijdens de koudegolf. De bevoorradingszekerheid was tijdens de koudegolf van begin 

2012 dus niet in gevaar. 

320. De door Entso-E voorspelde productiemarge onder extreme omstandigheden tijdens de 

week van de koudegolf was 1.200 MW, of ruim 800 MW boven de werkelijke 

productiemarge. 

321. De in day-ahead voorziene productiemarge was 200 MW hoger dan de productiemarge in 

reële tijd. 

322. Drie elementen waren nog verzachtend voor deze “non event”: 

- De temperatuur was niet zo laag in vergelijking met -12°C zoals voorgesteld als 

berekeningswaarde maar de sensitiviteit ervan is hoger (~80 MW/°C) dan eerst voorzien; 

- De economische crisis heeft de consumptie verlaagd met ~500 MW; 
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- De 3 eenheden die Electrabel buiten dienst wil stellen waren onmisbaar voor de 

bevoorradingszekerheid: ~900 MW voor Ruien 5 & 6 en Awirs 5. 

323. De netto invoer van België was beperkt door het tekort in Frankrijk: België heeft ingevoerd 

vanuit Nederland (begrensd) en direct uitgevoerd naar Frankrijk (ook begrensd). Wat betreft 

invoer en uitvoer van elektriciteit kan er tijdens een koudegolf niet gerekend worden op netto 

invoer, omdat Frankrijk bij zeer lage temperaturen relatief meer capaciteit tekort heeft en 

bijgevolg importeert. 

324. De prijszone in België was tijdens de koudegolf van februari 2012 het meest gekoppeld aan 

Nederland en Duitsland, veel goedkoper dan Frankrijk. 

325. De gasgestookte centrales (momenteel vaak niet rendabel in normale omstandigheden) 

waren onmisbaar voor de bevoorradingszekerheid, zeker met de onvoorspelbare 

elektriciteitsproductie op basis van zon en wind. 

326. Er is een paradox op de groothandelsmarkt voor elektriciteit: de marktprijzen zijn relatief 

laag, wat op een relatief overschot aan productiecapaciteit zou moeten wijzen, terwijl er in 

werkelijkheid eerder een tekort is. De reden is een structurele verandering van de markt 

door ontwikkeling van hernieuwbare bronnen. Een tweede structurele verandering is de 

lage CO2-prijs en de lage steenkoolprijs, waardoor de steenkoolgestookte centrales 

goedkoper zijn dan de gasgestookte centrales. De vraag is in hoeverre de relatief 

goedkope steenkoolprijs een tijdelijk fenomeen is. 

 

III.4 Uitdagingen voor de bevoorradingszekerheid 

 
327. De CREG stelt vast dat er voor de voorzieningszekerheid van elektriciteit een lacune 

bestaat in de wetgeving terwijl er voor aardgas vanuit de Europese Commissie een 

verordening is opgesteld voor aardgas (Verordening (EU) Nr. 994/2010). Deze verordening 

vindt haar oorsprong in de erkenning van het grensoverschrijdend karakter van 

bevoorradingszekerheid binnen de Unie (problemen worden in- en uitgevoerd en vereisen 

een graad van solidaire aanpak tussen de lidstaten). De CREG is van mening dat er nood is 

aan een gelijkaardige Europese verordening voor de voorzieningszekerheid van elektriciteit.  
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328. De CREG stelt voor (voor overleg) om in antwoord op Verordening (EU) Nr. 994/2010 voor 

aardgasbevoorrading het huidig gebruik van -11°C Teq als dagreferentiewaarde te 

verstrengen tot -12°C Teq voor zowel de voorzieningswaarborg van 

aardgasvervoerscapaciteit als de voorzieningswaarborg van aardgas voor de beschermde 

afnemers (distributienetten). De CREG stelt voor om dezelfde referentiewaarde te gebruiken 

voor de voorzieningszekerheid van elektriciteit. 

329. De CREG is van mening dat er duidelijke minimumnormen voor de voorzieningszekerheid 

van aardgas en elektriciteit moeten worden opgesteld rekening houdende met de 

economische duurzaamheid ervan. Deze normen zijn niet louter terug te brengen tot een 

temperatuursnorm of een statistische waarschijnlijkheid maar moeten aangevuld worden om 

volledig tot kracht te kunnen komen. 

330. De CREG is van mening dat er nood is aan een geïntegreerde benadering om de 

voorzieningszekerheid van aardgas en elektriciteit te waarborgen en dit reeds op het niveau 

van investeringsplanning maar uiteindelijk ook voor incidentenbeheer. Aardgas- en 

elektriciteitsvoorziening worden steeds meer verweven en wederzijds afhankelijk, waardoor 

een afzonderlijke benadering niet langer houdbaar is vanuit voorzieningszekerheid en dit 

zowel in termen van doeltreffendheid als efficiëntie. 

331. De sluiting van 900 MW baseload-capaciteit, zoals Doel 1 en 2, zal de rendabiliteit van de 

semi-baseload- en piekcapaciteit allicht slechts gedeeltelijk verhogen doordat de baseload-

capaciteit die België uit dienst neemt voor een groot deel zal gecompenseerd worden door 

invoer. Hierdoor is er een risico dat er geen nieuwe centrales worden gebouwd en de 

Belgische bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. Dat risico wordt ondervangen in de 

recente beslissing van het kernkabinet door een mechanisme te voorzien voor het 

bijbouwen van gasgestookte capaciteit, wat kosten met zich meebrengt. 

332. De CREG pleit voor een vierde type van reserves in te stellen voor semi-baseload- en 

piekeenheden waarbij de netbeheerder trekkingsrechten heeft op deze eenheden tijdens 

een beperkt aantal weken dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang zou komen indien 

deze eenheden niet beschikbaar zouden zijn.  

333. Als bijkomende maatregelen pleit de CREG voor bijkomend, minder flexibel, afschakelbaar 

vermogen, onderzoek naar extra capaciteit inzake pompcentrales en een grotere 

commerciële interconnectiecapaciteit met Nederland. 
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334. De CREG is van mening dat enkel een supranationale, of op zijn minst een bilaterale, 

aanpak de bevoorrading van zowel elektriciteit als aardgas op een adequate manier kan 

verzekeren. Deze aanpak ontbreekt momenteel. 

335. De CREG vraagt speciale aandacht voor de bevoorradingsrisico’s vanwege de trend dat 

steeds meer compressiestations op de Europese vervoersnetten voor aardgas aangedreven 

worden met elektriciteit. Hier is een bijzondere aanpak voor nodig vanuit 

bevoorradingszekerheid van aardgas maar ook van elektriciteit. 

336. De CREG heeft reeds geregeld haar bezorgdheid kenbaar gemaakt over de 

ontoereikendheid van de elektriciteitsproductiecapaciteit in België. De analyse van de 

koudegolf is een bijkomende studie die deze bezorgdheid onderbouwt en bevestigt.  

 
 
 
 

 
 
 

 

Tijdens zijn vergadering van 1 augustus 2012 keurde het Directiecomité van de CREG de 

voorliggende studie goed. 
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