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STUDIE 
 

Op 6 oktober 2003 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) een brief van de Minister voor Economie, Energie, 

Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid (hierna: de Minister) met het verzoek een 

algemene appreciatie te geven van het ontwikkelingsplan dat ter goedkeuring aan de 

Minister werd overgemaakt door de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna: ELIA) op 17 

september 2003. 

In zijn brief vraagt de Minister aan de CREG om een algemene appreciatie van het 

ontwikkelingsplan in het licht van het regeerakkoord te geven en in het bijzonder rekening te 

houden met de investeringen nodig om de stabiliteit van het net te verzekeren en om de 

capaciteit van de koppelverbindingen aan de grens te verrichten. 

Het regeerakkoord van 2003 moedigt investeringen in het transmissienet aan en vraagt de 

CREG om haar contacten met de Franse overheid te intensifiëren teneinde de 

grenscapaciteit van het transmissienet binnen de kortst mogelijke periode te versterken. 

 

Het regeerakkoord van 2003 schenkt verder bijzondere aandacht aan het milieuvraagstuk en 

voorziet in het kader van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit 

kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, een maximale overstap naar nieuwe 

energiebronnen, onder andere via de ontwikkeling van windmolenparken. Het akkoord 

preciseert dat tegen eind 2004 het eerste windmolenpark “in de zone op en achter de 

Thortonbank voor de Noordzeekust” in een productiefase zal treden. 

De CREG preciseert dat ze haar opmerkingen in de vorm van een studie zal geven, 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 23, § 2, 2°, van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet). 

Het Directiecomité van de CREG heeft de studie over het ‘ontwikkelingsplan van de N.V. 

ELIA SYSTEM OPERATOR’ goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 27 november 2003 

(hierna: de studie van 27 november 2003) en heeft deze studie op 1 december 2003 voor 

advies overgemaakt aan de Algemene Raad. 
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Op 17 september 2003, achtte de Algemene Raad het nodig een werkgroep samen te stellen 

om op eigen initiatief een advies uit te brengen over het ontwikkelingsplan van het 

transmissienet dat door ELIA werd ingediend bij de Minister. 

De werkgroep heeft de studie van 27 november 2003 geanalyseerd en heeft aan ELIA 

vragen gesteld, onder meer de vragen die vervat zijn in de studie van 27 november 2003. 

Op 21 januari 2004 heeft de Algemene Raad zijn advies uitgebracht en op 23 januari 2004 

heeft hij het per elektronische post aan de Minister overgemaakt. In zijn advies preciseert de 

Algemene Raad dat hij globaal genomen de vragen, analyse en besluiten van de studie van 

27 november 2003 onderschrijft. 

Het advies van de Algemene Raad preciseert bovendien dat “vragen die erin gesteld werden 

aan ELIA en andere die rechtstreeks door de leden van de werkgroep gesteld werden, (…) 

een bevredigend antwoord (kregen) vanwege ELIA”. Het Directiecomité stelt echter vast dat, 

op dit ogenblik, bepaalde antwoorden nog door ELIA dienen geleverd te worden. 

Tenslotte heeft de Algemene Raad beslist zijn advies niet te beperken tot de beoordeling van 

de studie van 27 november 2003 en heeft gemeend dat “zijn advies nog andere elementen 

moet omvatten die de opvatting van het transmissienet op korte en middellange termijn 

zullen beïnvloeden”. Het Directiecomité stelt vast dat deze andere elementen geen 

rechtstreeks verband houden met zijn studie van 27 november 2003 en heeft bijgevolg 

beslist de studie niet te wijzigen om de beschouwingen van de Algemene Raad erin op te 

nemen. 

Het Directiecomité van de CREG keurde onderhavige studie goed tijdens zijn vergadering 

van 29 januari 2004. 

Deze studie herneemt in extenso de drie delen van de studie van 27 november 2003. Het 

eerste deel zet de antecedenten uiteen van onderhavige studie. Het tweede deel analyseert 

het door ELIA opgestelde ontwikkelingsplan. Tenslotte geeft het derde deel een synthese 

van de voornaamste opmerkingen die in het tweede deel gemaakt werden. 
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I. ANTECEDENTEN 
 

In het kader van de opstelling van het ontwikkelingsplan voor het transmissienet werden er 

met ELIA zes werkvergaderingen gehouden. Deze vergaderingen gingen hoofdzakelijk over 

de structuur van het plan, de hypotheses in verband met de vraag en de productie van 

elektriciteit en de criteria voor de netdimensionering. 

 

Meerdere elementen die in het plan voorkomen, werden tijdens deze vergaderingen 

aangeroerd, doch zonder echter het onderwerp uit te maken van een reële discussie. Dit is 

onder meer het geval voor het scenario “verhoging van de import”, de voorgestelde 

oplossing voor het versterken van as Chooz-Monceau, de installatie vanaf 2006 van de 

“faseverschuivers” in Kinrooi en Zandvliet en de versterkingen van “gewestelijk belang”. 

 

Van het document dat ter goedkeuring aan de Minister werd voorgelegd, heeft de CREG pas 

kennis genomen op het ogenblik dat het bij de Minister werd ingediend. 

 

II. ANALYSE VAN HET PLAN 
 

De CREG maakt hierna een analyse, hoofdstuk per hoofdstuk, van het door ELIA ingediende 

ontwikkelingsplan. 

 

Aspecten in verband met een zelfde investering maar behandeld in verschillende 

hoofdstukken werden soms gegroepeerd om de analyse te verhelderen. 

 

De CREG wenst op te merken dat het ontwikkelingsplan geen betrekking heeft op 

vervangingsinvesteringen, maar uitsluitend op de noodzakelijke investeringen voor de 

ontwikkeling van het net tijdens de periode 2003-2010. 

 

Inleiding 

 

1. In de inleiding van het ontwikkelingsplan wordt verwezen naar zijn voorwerp, de 

wettelijke context en de drie doelstellingen die aan de basis liggen van de ontwikkeling van 

het elektriciteitsnet, namelijk energie, milieu en economie. De krachtlijnen van het 

voorgestelde plan worden verduidelijkt: 

 “ • de openstelling van de elektriciteitsmarkt te faciliteren door het vergroten 

van de importcapaciteit van België; 
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• de afhankelijkheid van het transmissienet ten opzichte van het Belgische 

productiepark te verminderen door het plannen van nieuwe investeringen in 

het net wanneer dit mogelijk en economische verantwoord is, alsook in 

functie van de middelen waarover de netbeheerder kan beschikken. Doel 

hiervan is telkens terugkerende verplichtingen van productie-eenheden weg 

te werken.” 

 
Er wordt eveneens aangestipt dat dit plan rekening houdt met de politieke doelstellingen op 

het vlak van hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling en de aanleg van 

windturbineparken in de Noordzee. 

 

Ten slotte wordt erop gewezen dat de traditionele doelstelling om op betrouwbare wijze aan 

de toekomstige vraag te voldoen wordt behouden. 

 

De CREG stemt in met alle doelstellingen en de krachtlijnen die de opstelling van het 

ontwikkelingsplan schragen. 

 

Verder is ze van oordeel dat ze het mogelijk maken de in de regeringsverklaring 

geformuleerde oriënteringen te volgen. 

 

Inzet en belang van de ontwikkeling van het elektriciteitsnet 

 

2. In dit hoofdstuk van het ontwikkelingsplan worden het algemeen belang en de rol van 

het transmissienet geschetst. De CREG stelt vast dat ELIA in punt 1.1.2 van het 

ontwikkelingsplan volgende omschrijving van het transmissienet geeft: “Het transmissienet 

dat door Elia System Operator (“Elia”) als netbeheerder wordt beheerd, bestaat uit luchtlijnen 

en ondergrondse kabels met een spanning van 380 kV tot en met 30 kV (met inbegrip van 

alle bijhorende elementen die nodig zijn voor het verwezenlijken van de wettelijke 

opdrachten en de sociale doelstelling van Elia)”. 

 

 

3. De CREG merkt op dat een dergelijke omschrijving niet strookt met het transmissienet 

dat in de elektriciteitswet wordt bedoeld. Het plan voor de ontwikkeling van het 

transmissienet dat in artikel 13, § 1, van de elektriciteitswet wordt bedoeld, dient beperkt te 

blijven tot de elektriciteitsnetten die onder de federale bevoegdheid vallen. 
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De CREG stelt evenwel vast dat niettegenstaande de omschrijving van ELIA, het 

ontwikkelingsplan hoofdzakelijk tot de netten die onder federale bevoegdheid vallen, beperkt 

blijft. ELIA heeft eveneens de investeringen die zich tussen het transmissienet en de 

gewestelijke netten bevinden in het plan opgenomen. Het is evenwel onduidelijk tot welk 

bevoegdheidsniveau deze investeringen behoren. 

 

Om deze situatie op te helderen heeft de CREG het initiatief genomen om een overleg met 

de gewestelijke regulatoren te organiseren. 

 

Evolutie van het verbruik 

 

4. Hoofdstuk 2 van het ontwikkelingsplan behandelt de evolutie van het verbruik. Het 

verbruik is één van de basisparameters voor de verschillende scenario’s die bij het opstellen 

van het ontwikkelingsplan beschouwd werden. De verbruiksprognoses voor de 

afnamepunten komen voort uit een vergelijkingsproces waarbij twee informatiebronnen met 

elkaar geconfronteerd worden. Deze informatiebronnen vertrekken elk vanuit een 

verschillende logica, meer bepaald vanuit een “macro-economische” en een “micro-

economische” invalshoek. De macro-economische informatie is gebaseerd op de 

energievooruitzichten van het Federaal Planbureau. Bij de micro-economische benadering 

worden de prognoses voor elk lokaal verbruik opgesteld op basis van geïndividualiseerde 

analyses, historische observaties en groeiverwachtingen die door de netgebruikers zelf 

worden aangekondigd. 

 

In deel 2.1 van het ontwikkelingsplan wordt het macro-economische referentiekader 

beschreven. De micro-economische benadering en de integratie ervan in het macro-

economische kader worden uiteengezet in deel 2.2. In deel 2.3 wordt een cijfermatig 

overzicht gegeven van de verbruiksvooruitzichten tegen het jaar 2006 en tegen het jaar 

2009. 

 

Om op het vlak van de verbruiksevolutie een breed spectrum te bestrijken, werd het 

ontwikkelingsplan getoetst aan twee uiteenlopende verbruiksvarianten die door het Federaal 

Planbureau werden beschreven: 

• de “Kyoto-variant”, een variante die een lage groeivoet van het elektriciteitsverbruik 

voorziet; 

• de “macro-economische variant”, een variante die een hoge groeivoet van het 

elektriciteitsverbruik voorziet. 
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De groeivoeten van deze varianten komen overeen met deze van de varianten “beheersing 

van de vraag” en “business as usual” die als vraagscenario’s in het Indicatief Programma 

van de Productiemiddelen voor Elektriciteit 2002-2011 werden beschouwd. 

 

 

5. De CREG is van oordeel dat de dimensionering van het transmissienet op basis van 

deze twee varianten inzake evolutie van het verbruik toelaat om op een realistische wijze 

rekening te houden met de onzekerheid in verband met de toekomstige belastingtoename 

van het transmissienet. 

 

Zoals ELIA aanstipt, dient nota genomen van de relatief geringe invloed van de evolutie van 

het verbruik op de versterkingen van het transmissienet in vergelijking met de hypotheses 

die gemaakt worden voor de productie en de uitwisselingen met het buitenland. 

 

Evolutie van de productie en de import 

 

6. Hoofdstuk 3 van het ontwikkelingsplan behandelt de evolutie van de productie. De 

uitwerking van de prognoses met betrekking tot de evolutie van de elektriciteitsproductie is 

een erg belangrijk element bij het opstellen van het ontwikkelingsprogramma van het 

transmissienet. Ze moeten toelaten de belangrijke knelpunten in het transmissienet te 

lokaliseren waarvoor vervolgens de investeringen kunnen bepaald worden die noodzakelijk 

zijn om de transportcapaciteit te verzekeren. 

 

Deze prognoses hangen nauw samen met het energiebeleid van het land en worden dan 

ook sterk beïnvloed door de keuzes die de overheid heeft gemaakt. Niettemin is de 

elektriciteitsproductie in een geliberaliseerde markt aan de krachten van de vrije 

mededinging onderworpen. 

 

Om rekening te houden met de grote onzekerheden in verband met de evolutie van de 

productie in België en de vooruitzichten met betrekking tot de import werd het 

ontwikkelingsplan opgebouwd rond een aantal productiescenario’s. Deze productiescenario’s 

werden opgebouwd uitgaande van volgende hypotheses inzake evolutie van de 

productiemiddelen: 

• de evolutie van de centrale productiemiddelen kadert in de hypotheses van het 

Indicatief Programma van de Productiemiddelen voor Elektriciteit 2002-2011 waarbij 

rekening gehouden wordt met de buitengebruikstelling van productie-eenheden, zoals 

officieel meegedeeld door Electrabel in januari 2000; 
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• de evolutie van de hernieuwbare energiebronnen werd gebaseerd op de “hoge” 

variante in het Indicatief Programma; 

• de evolutie van de warmtekrachtkoppeling werd gebaseerd op indicatieve waarden die 

op gewestelijk niveau beschikbaar zijn. Deze waarden werden eveneens in de variante 

“gewestelijke beleidsplannen” van het Indicatief Programma gebruikt. 

 

Op basis van deze hypotheses werden er twee basisscenario’s ontwikkeld in samenhang 

met de beschouwde verbruiksscenario’s. Op deze scenario’s werden er nog varianten 

beschouwd die samenhangen met de openstelling van de markt en met de impact van het 

uitstel van de buitengebruikstelling van bestaande eenheden. Dit geeft aanleiding tot 

volgende productiescenario’s: 

• de basisscenario’s, die bestaan uit een “Kyoto-variant” en een “macro-economische 

variant”. Het verschil in verbruiksniveau tussen deze basisscenario’s wordt enkel 

opgevangen door het aanpassen van de importniveaus, die 436 MW voor de “Kyoto-

variant” en 889 MW voor de “macro-economische variant” bedragen. Ze houden 

rekening met de buitengebruikstelling van de productie-eenheden zoals officieel 

aangekondigd door de producenten in januari 2000; 

• de scenario’s “verhoging van de import”, die rekening houden met de mogelijkheid om 

3700 MW te importeren in 2006 en 4700 MW in 2009; 

• de scenario’s “zonder buitengebruikstellingen – 2006” en “stillegging van de niet-

economische productie-eenheden – 2009”; 

• de scenario’s “gunstige locaties voor nieuwe eenheden”; 

• de scenario’s “projecten voor nieuwe productie-eenheden”. 

 

Naar deze twee laatste scenario’s wordt slechts verwezen om de versterkingen van het net 

te bepalen die niet aan de onderzochte tijdstippen gebonden zijn. 

 

 

7. De CREG is van oordeel dat de ontwikkeling van het transmissienet op basis van de 

eerste drie productiescenario’s toelaat om voldoende soepelheid te voorzien, zodat het 

transmissienet het hoofd kan bieden aan de onzekerheid in verband met de toekomstige 

ontwikkeling van de productiemiddelen. 

 

De scenario’s “verhoging van de import” laat toe het transmissienet te dimensioneren om 

een beduidende verhoging van het importniveau van België te voorzien. Dit kadert in de 

maatregelen met betrekking tot de verdere liberalisering van de energiemarkten die in het 
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regeerakkoord zijn opgenomen. De CREG merkt op dat de beschikking van het Europees 

Parlement en de Raad tot opstellen van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de 

energiesector van 26 juni 2003 trouwens het versterken van de elektriciteitsnetten die 

noodzakelijk zijn om congestie in de Benelux op te lossen, als een prioritair project aanduidt. 

 

De CREG stelt evenwel vast dat de importniveaus die in de scenario’s “verhoging van de 

import” voorzien worden beduidend hoger zijn dan in de “hoge” importvariante die in het 

indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit beschouwd werd. In deze 

hoge variante werd een importniveau van 2500 MW voorzien vanaf 2007 waarbij ervan 

uitgegaan werd dat verbindingen met Frankrijk versterkt werden. 

 

De CREG is van mening dat ELIA de precieze redenen en gebruikte hypothesen dient te 

geven waarom ze geopteerd heeft om een importniveau van 3700 MW in 2006 en een 

importniveau van 4700 MW in 2009 in de scenario’s “verhoging van de import” te 

beschouwen. 

 

Uit een gevoeligheidsstudie die ELIA uitgevoerd heeft (zie punt 7.3.2 “Gevoeligheidstudie”, 

blijkt dat er een lineair verband is tussen het importniveau van België en Nederland. Het 

importniveau van Nederland bepaalt dus rechtstreeks het importniveau van België en 

omgekeerd. De gunstige invloed van het verhogen van de invoercapaciteit op de 

openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt kan dus niet los gezien worden van het 

importniveau van Nederland. 

 

De CREG is van mening dat het verhogen van de fysische importcapaciteit een goede 

maatregel is die tot het verhogen van de concurrentie in de Belgische markt kan leiden. Om 

ervoor te zorgen dat door externe invloeden het leeuwendeel van deze verhoging niet aan de 

Belgische markt voorbijgaat terwijl de financiële lasten van deze investeringen via de 

transmissietarieven voor het merendeel door de Belgische markt worden gedragen, dient het 

nodige overleg met de buurlanden voorgezet te worden. 

 

De Belgische transacties in de internationale context 

 

8. Hoofdstuk 4 van het ontwikkelingsplan behandelt onder meer de methodiek die wordt 

toegepast om de transportcapaciteit op de grenzen van België te bepalen en de interne en 

externe omstandigheden die een invloed hebben op deze capaciteit. Ook de invloed van het 

plaatsen van “faseverschuivers” op de niet-geïdentificeerde fluxen wordt hier aangeraakt. 
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Het Belgische net is gelegen tussen landen die vaak veel elektrische energie importeren 

(Nederland, Duitsland) of exporteren (Frankrijk). Bovendien zijn de Belgische en 

Nederlandse elektriciteitsmarkt nauw met elkaar verbonden vermits er op de 

grensverbindingen tussen België en Nederland meestal voldoende capaciteit beschikbaar is. 

De bewuste keuze van Nederland om een groot deel van zijn verbruik door import te dekken 

heeft dan ook rechtstreekse gevolgen op het invoerpotentieel van het Belgische net. Vanuit 

het oogpunt van import moet het gekoppelde Benelux-net dan ook als één geheel 

beschouwd worden. 

 

Uit studies over de invloed van de herkomst van de import blijkt dat in de meeste gevallen 

congesties optreden aan de Belgische zuidgrens en dat er op de Belgische noordgrens 

zelden congesties worden vastgesteld. 

 

Externe transacties kunnen eveneens een grote invloed hebben op de importcapaciteit van 

België. Zo blijken de transacties op de gelijkstroomverbinding tussen Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk en transacties tussen Frankrijk en Duitsland een zeer grote invloed te 

hebben op de importcapaciteit van België. 

 

 

9. De CREG betreurt dan ook dat een scenario dat een belangrijke doorvoer over het net 

voorziet niet door ELIA onderzocht werd. Met het effect daarvan werd immers slechts 

onrechtstreeks en gedeeltelijk rekening gehouden via de scenario’s “verhoging van de 

import”. Door het verhogen van de import kan men in zekere mate het effect van niet-

genomineerde fluxen op de belasting van de netelementen inschatten, maar voor wat betreft 

de nood aan middelen voor het compenseren van het tekort aan blindvermogen zijn deze 

scenario’s niet te vergelijken. 

 

Criteria voor de ontwikkeling van het transmissienet 

 

10. Hoofdstuk 5 van het ontwikkelingsplan behandelt onder meer de methodologie en de 

criteria die toegepast worden bij de technische dimensionering van het transmissienet en het 

economisch evalueren van de investeringen en de evaluatie van de milieu-impact. 

 

Aan de hand van een aantal rekenmodellen (loadflow-model e.d.) wordt het transmissienet 

bestudeerd voor een aantal werkingspunten. Zo worden er werkingspunten bij de 

belastingpiek en buiten de belastingpiek beschouwd. Voor de meeste werkingspunten 

worden volgende verschillende nettoestanden onderzocht: 
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• de gezonde toestand: een ideale toestand waarin alle voorziene netelementen en 

productie-eenheden in bedrijf zijn; 

• alle toestanden waarbij één netelement of productie-eenheid onverwacht uitvalt; 

• alle toestanden waarbij één productie-eenheid onverwacht onbeschikbaar is samen 

met de onverwachte uitval van één netelement of een andere productie-eenheid; 

• alle toestanden waarbij een railstel in een 380 kV-onderstation onverwacht uitvalt. 

 

De resultaten van de verschillende beschouwde toestanden worden aan verschillende 

criteria getoetst. Zo mag bijvoorbeeld de belasting van de netelementen bepaalde 

toelaatbare drempels niet overschrijden en dient het spanningsniveau van elk knooppunt van 

het transmissienet binnen een gegeven bereik rond de nominale waarde te blijven. 

 

Nadat op basis van het onderzoek van het transmissienet de netproblemen opgespoord 

werden, wordt uit alle technisch haalbare oplossingen de voorgestelde oplossing 

geïdentificeerd aan de hand van een economische evaluatie en van een evaluatie van de 

milieuaspecten. In de delen 5.2.1 en 5.2.2 van het ontwikkelingsplan wordt verduidelijkt 

welke stappen worden ondernomen om te komen tot investeringen, die een optimaal 

evenwicht moeten vormen tussen de economische criteria en de milieuvereisten enerzijds en 

de technische criteria anderzijds. 

 

 

11. De CREG is van oordeel dat de methodologie en de technische criteria voor de 

dimensionering van het net die toegepast worden voor de uitwerking van het 

ontwikkelingsplan overeenkomen met de internationaal algemeen aanvaarde praktijk. De 

criteria en de principes die in het ontwikkelingsplan toegepast worden bij de economische 

evaluatie en de evaluatie van de milieu-impact van de technisch mogelijke oplossingen, 

vormen een goed compromis tussen de technische en economische haalbaarheid en de 

zorg voor het milieu. 

 

Referentietransmissienet 

 

12. Hoofdstuk 6 beschrijft het referentietransmissienet, m.a.w. “het net zoals het begin 

2003 in gebruik is (…), met inbegrip van de investeringen die zijn voorzien in 2003, meer 

bepaald: investeringen die nog niet in gebruik werden genomen, maar waarvan de stand van 

zaken zo is dat ze niet meer in vraag kunnen worden gesteld zonder ingrijpende gevolgen 

(en) investeringen die werden goedgekeurd in vorige Uitrustingsplannen.” 
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Onder de te realiseren versterkingen maakt ELIA een onderscheid tussen die van nationaal 

belang en die met een meer lokale impact, die ze “versterkingen van gewestelijk belang” 

noemt. Toch dient genoteerd dat de investeringen van gewestelijk belang wel degelijk 

overeenkomen met investeringen met betrekking tot spanningsniveaus hoger dan 70 kV en 

dus onder de bevoegdheid van de federale regulator vallen. De CREG wenst hier echter op 

te merken dat dit pakket investeringen ook transformatoren bevat die zich tussen het 

transmissienet en de gewestelijke netten bevinden. Het is niet duidelijk onder wiens 

bevoegdheid deze investeringen vallen en welke overheid ze uiteindelijk dient goed te 

keuren. 

 

 

13. Onder de investeringen van nationaal belang kan men de nieuwe ondergrondse 

verbinding van 150 kV tussen Blauwe-Toren, Slijkens en Koksijde opmerken. Er wordt 

gepreciseerd dat “deze verbinding aan de kust onmisbaar (is) voor de aansluiting van de 

offshore windturbineparken die tot nu toe werden aangekondigd”. In de aan de Minister 

overgemaakte voorstellen inzake de aanvraag van domeinconcessies in de Noordzee, stelde 

de CREG dat ze geen bezwaar had tegen deze investering, maar liet ze niettemin opmerken 

dat, indien de Minister de betrokken domeinconcessies toekende, de noodzakelijke 

investeringen in het ontwikkelingsplan moesten opgenomen worden. 

 

De investeringen van nationaal belang omvatten tevens de nieuwe 380 kV/150 kV-

transformator te Reppel, die moet toelaten het systeem onafhankelijker te maken van de 

werking of stillegging van een productie-eenheid in de centrale van Mol. 

 

 

14. Onder de versterkingen “van gewestelijk belang” waarvoor tegen 2003 verbintenissen 

zijn aangegaan, maakt ELIA een onderscheid tussen de versterkingen van de verbindingen 

van 150 kV en de versterkingen van de transformatie. ELIA geeft een beschrijving van 7 

versterkingen van 150 kV-verbindingen en van 20 versterkingen van de transformatie. 

 

 

15. Om zich een nader idee te kunnen vormen van het referentienet dat gekozen werd als 

basis voor het ontwikkelingsplan, vindt de CREG dat ELIA de eendraadschema’s zou 

moeten leveren die overeenkomen met de verschillende investeringen die opgenomen 

werden in het referentienet, evenals de kalender van de nog uit te voeren werkzaamheden 

en de nog te verrichten uitgaven. 
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Versterkingen van het transmissienet tegen het jaar 2006 

 

16. Hoofdstuk 7 beschrijft de netversterkingen die voortvloeien uit de analyse van 3 

scenario’s voor het jaar 2006 en geeft een technisch-economische verantwoording van deze 

versterkingen. Deze scenario’s stemmen allemaal overeen met de “macro-economische” 

verbruiksvariant in zoverre dat dit het net moet toelaten om aan de maximumbehoeften te 

voldoen die tegen het jaar 2006 geraamd worden. De CREG is van oordeel dat deze 

hypothese, die werd overgenomen uit de werkzaamheden van het Federaal Planbureau, 

overeenstemt met de zorg om een betrouwbare bevrediging van de toekomstige vraag te 

verzekeren. 

 

De onderzochte productiescenario’s voor het jaar 2006 zijn: 

• het basisscenario, dat rekening houdt met de door Electrabel aangekondigde 

buitengebruikstelling van productie-eenheden en een import van 900 MW; 

• het scenario “verhoging van de import – 2006”, dat een import van 3700 MW voorziet; 

• het scenario “zonder buitengebruikstelling”. 

 

De CREG is van oordeel dat het in aanmerking nemen van deze verschillende scenario’s 

goed aansluit bij de regeringsverklaring en bij de bekommernissen van de Minister in 

verband met de capaciteit van de koppelverbinding met het buitenland. 

 

 

17. De hiernavolgende tabel werd opgesteld door de CREG op basis van de informatie 

verstrekt in het plan. Ze geeft een synthese weer van de door ELIA voorgestelde 

versterkingen van nationaal belang tegen het jaar 2006. Voor elke versterking geeft ze een 

beschrijving, een budgettaire raming, de lijst van de versterkingen die onder dezelfde 

budgettaire raming vallen en de verantwoording ervan, m.a.w. het scenario dat deze 

investering noodzakelijk maakt. De totale som van de in de tabel opgenomen investeringen 

bedraagt 129 miljoen €. 
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Identificatie van 
de versterking 

Beschrijving Kosten in 
miljoen € 

Versterkingen 
beoogd door 
budgettaire 

raming 

 Verantwoording van de 
versterking 

       
1 Nieuwe transformator 380kV/150kV in Gouy 

of Courcelles 
15 1, 2  Basisscenario, 2006 

2 Nieuwe 380kV-lijn Courcelles-Gouy van 1,8 
km of versterking van de bestaande 150kV-
lijn 

   Basisscenario, 2006 

3 Nieuwe transformator 380kV/150kV in 
Avelgem 

13 3, 4  Basisscenario, 2006 

4 Nieuwe 150kV-lijn met dubbel draadstel 
Avelgem-Ruien en ontmanteling van de oude 

   Basisscenario, 2006 

5 2de draadstel Avelin-Avelgem van 23 km in 
België 

13 5  Scenario verhoging 
van de import 

6 Overschakeling op 220kV van de lijn Jamiolle-
Monceau, versterking van de geleiders van 
het 150kV-draadstel tussen Valentinoise en 
Monceau, ontmanteling van de 220/150kV-
post in Jamiolle en installatie van een 
transformator-faseverschuiver +/- 20° van 400 
MVA in de post van Monceau 

13 6  Scenario verhoging 
van de import 

7 Nieuwe 150/70kV-post in Thy-le-Château en 
150kV-kabel van 20 km tussen Monceau en 
Thy-le-Château 

19 7  Scenario verhoging 
van de import 

8 Installatie van een faseverschuiver van 1400 
MVA, +/- 20° in een nieuwe post te Kinrooi 

56 8, 9  Gevoeligheidsstudie 
van scenario verhoging 

van de import 

9 Installatie van een faseverschuiver van 1400 
MVA, +/- 20° in de post van Zandvliet 

   Gevoeligheidsstudie 
van scenario verhoging 

van de import 

 

De verschillende investeringen van nationaal belang voorgesteld door ELIA voor 2006 

worden hierna ontleed. 

 

 

18. De knelpunten van het referentienet voor het basisproductiescenario bevinden zich in 

West-Vlaanderen, Henegouwen en de regio Antwerpen. Ze houden verband met 

productietekorten in verhouding tot het verbruik in die zones. Het wegwerken van deze 

knelpunten toont de noodzaak aan om transformatoren van 380 kV/150 kV te installeren te: 

• Gouy/Courcelles, 

• Avelgem. 
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ELIA toont aan dat de transformator van Gouy/Courcelles economisch verantwoord is als 

men rekening houdt met “het risico van de kosten voor de verplichte inzet van de eenheden 

van Monceau en Amercoeur”. 

 

De CREG stelt vast dat de installatie van de transformator te Avelgem de versterking van de 

150 kV-verbinding Avelgem-Ruien vereist. 

 

De CREG is van mening dat de installatie van deze transformatoren en de aanverwante 

lijnen essentieel is voor het openstellen van de Belgische groothandelsmarkt voor de 

mededinging en zo snel mogelijk dient gerealiseerd te worden. 

 

De CREG neemt echter nota van de onduidelijkheid over de locatie van de nieuwe 

transformator van “Courcelles-Gouy” en de overeenstemmende verbinding. Dit heeft tot 

gevolg dat, 3 jaar vóór haar ingebruikneming, drie opties openblijven voor de realisatie 

ervan, namelijk een 380 kV-lijn, een 150 kV-lijn of ondergrondse 150 kV-kabels. Bijgevolg 

vraagt de CREG aan ELIA om te verduidelijken welke oplossing er uiteindelijk op dit ogenblik 

in aanmerking wordt genomen, evenals haar realisatietermijn. 

 

 

19. De knelpunten van het referentienet die aangestipt worden door het onderzoek van het 

productiescenario “verhoging van de import – 2006”, namelijk met 3700 MW, zijn: 

• de overbelasting van de meeste koppelverbindingen met Frankrijk: Avelin-Avelgem 

(380 kV); Chooz-Jamiolle (220 kV) en Aubange-Moulaine (220 kV); 

• “lichte” overbelastingen op de lijn Gramme-Courcelles en op de transformatoren van 

Tihange en Gramme; 

• overbelastingen “buiten de piek” tussen Lixhe en Langerlo en tussen Gerdingen en 

Stalen, als één van de productie-eenheden van Langerlo wordt stilgelegd. 

 

Om deze knelpunten op te lossen stelt ELIA: “gezien de termijnen en kosten die in 

aanmerking moeten worden genomen, beperken de investeringen die tegen 2006 kunnen 

gebeuren zich tot: 

• de versterking van de lijn Avelin-Avelgem; 

• de installatie van een faseverschuiver in Monceau en de versterking van de lijn 

Jamiolle-Monceau.” 
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20. De CREG stelt vast dat de voorgestelde versterkingen geen oplossing lijken te bieden 

voor de overbelastingen op de lijn Gramme-Courcelles, op de transformatoren van Tihange 

en Gramme, tussen Lixhe en Langerlo en tussen Gerdingen en Stalen, in de veronderstelling 

dat één van de productie-eenheden van Langerlo wordt stilgelegd. De CREG noteert 

eveneens dat de moeilijkheid om deze overbelastingen op te heffen verband houdt met de 

realisatiekosten en –termijnen. Bijgevolg wenst de CREG te weten hoe belangrijk de 

waargenomen overbelastingen zijn en wat hiervoor de meest geschikte remedie zou zijn, 

evenals de kosten en realisatietermijn ervan. 

 

 

21. De aanleg van een tweede draadstel op de lijn Avelin-Avelgem werd onder andere 

onderzocht ter gelegenheid van de studie over de versterking van de capaciteit van de 

koppelverbindingen tussen Frankrijk en België1. De CREG vindt dat deze versterking het 

meest doeltreffend is om de capaciteit van de koppelverbindingen tussen Frankrijk en België 

te verhogen. Deze versterking past overigens perfect in de visie van de regeringsverklaring, 

die onder meer beoogt “de grenscapaciteit van het transportnet binnen de kortst mogelijk 

termijn te versterken”. 

 

De CREG laat daarbij opmerken dat de effectieve winst aan commerciële capaciteit van de 

voorgestelde versterking afhankelijk is van een akkoord tussen Frankrijk en België. De 

CREG is dan ook van oordeel dat de contacten met de Franse autoriteiten moeten 

geïntensifieerd worden, zoals in de regeringsverklaring wordt beklemtoond. 

 

 

22. De koppelverbinding tussen Frankrijk en België die wordt gevormd door de 220 kV-lijn 

Chooz-Jamiolle en de 220 kV/150 kV-transformator van Jamiolle is altijd de zwakke schakel 

geweest bij een verhoging van de import of de doorvoer. De netbeheerder onderzoekt deze 

kwestie trouwens al verscheidene jaren, waarbij uiteenlopende versterkingsvarianten 

bestudeerd werden. 

 

Vandaag wordt deze verbindingsas met Frankrijk, volgens informatie die we van ELIA 

ontvingen, gevormd door een 220 kV-lijn tussen Chooz en Jamiolle, door een 

220 kV/150 kV-transformator te Jamiolle en door een lijn Jamiolle-Monceau met dubbel 

draadstel ontworpen voor 220 kV, die gebruikt wordt op 150 kV. De 150 kV-lijn vanuit de 

centrale van Plate-Taille is in Valentinoise aangesloten op deze lijn Jamiolle-Monceau. 

                                                 
1 “Etude de l’interconnexion France - Belgique” gemaakt op 1 oktober 2002 door Elia en RTE, de Franse 
netbeheerder. 
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Om dit knelpunt weg te werken stelt ELIA voor een transformator en “faseverschuiver” in de 

post van Monceau te installeren, de 150 kV-verbinding tussen Valentinoise en Monceau te 

versterken, één van de twee draadstellen van de lijn op 220 kV te brengen en een 150 kV-

kabel tussen Monceau en Thy-le-Château te leggen om de veiligheid van het 70 kV-net te 

verzekeren. Eerder had ELIA de optie onderzocht om de verbinding Chooz-Jamiolle te 

openen. 

 

De technische verantwoording van de voorgestelde oplossing, in tegenstelling tot de 

oplossing “openen van de verbinding Chooz-Jamiolle”, steunt op de noodzaak om de 

bevoorradingszekerheid van Henegouwen veilig te stellen. De CREG stelt vast dat de 

bevoorradingszekerheid van Henegouwen al de technische verantwoording vormt voor de 

installatie van de 380 kV/150 kV-transformator te Courcelles/Gouy en van de nieuwe 150 kV-

verbinding tussen Gouy en Trivières. De CREG vraagt dat ELIA nadere informatie zou 

verstrekken over de impact van de oplossing “openen van de verbinding Chooz-Jamiolle” op 

de bevoorradingszekerheid van Henegouwen. 

 

De CREG stelt vast dat ELIA, in het ontwikkelingsplan, een “socio-economische” vergelijking 

maakt van de versterking van de as Chooz-Monceau met de versterking van de lijn Gramme-

Massenhoven (zie tabel 7.12). De budgettaire raming van de optie Chooz-Monceau bedraagt 

13 miljoen € terwijl de budgettaire raming van de optie Gramme-Massenhoven 62 miljoen € 

bedraagt. De CREG stelt echter vast dat de budgettaire raming van de optie Chooz-

Monceau geen rekening houdt met de kosten van de 150 kV-kabel Monceau – Thy-le-

Château, die vereist wordt door deze optie. Daarnaast bevat de budgettaire raming van de 

versterking van de lijn Gramme-Massenhoven de installatie van een 380 kV/150 kV-

transformator te Zutendaal die niet nodig lijkt om de doelstellingen van het scenario 

“verhoging van de import – 2006” te halen. 

 

Tenslotte stelt de CREG vast dat de versterking van Gramme-Massenhoven noodzakelijk 

blijft voor het tijdstip 2009. 

 

 

23. De CREG is van mening dat de budgettaire vergelijking van de twee opties niet volledig 

is. Een gedetailleerde technisch-economische vergelijking van twee varianten houdt meer in 

dan het vergelijken van twee onvolledig gebudgetteerde varianten in een bepaald 

investeringsjaar. De CREG vraagt bijgevolg dat ELIA een verantwoording van de 

voorgestelde variante zou geven, meer bepaald op basis van een gedetailleerde technisch-
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economische vergelijking die rekening houdt met de kalender van de verschillende 

investeringen die over de hele periode 2003-2010 moeten gerealiseerd worden. 

 

 

24. In het kader van het scenario “verhoging van de import – 2006”, maakt ELIA een 

gevoeligheidsstudie die de impact van de Nederlandse import op de importcapaciteit van 

België aantoont. In deze studie gaat ELIA de invloed na van de installatie van 

“faseverschuivers” aan de Belgisch-Nederlandse grens in de posten van Kinrooi en 

Zandvliet. 

 

De CREG stelt vast dat ELIA, in het ontwikkelingsplan, deze “faseverschuivers” niet 

verantwoordt door het wegwerken van de knelpunten zoals dit het geval is voor de andere 

investeringen. Daartegenover meldt ELIA dat de installatie van “faseverschuivers” “een 

dubbele doelstelling (heeft): 

• een betere verdeling van de fluxen over de verschillende interconnectielijnen tussen 

België en Frankrijk. Het effect hiervan kan geraamd worden op een verhoging met 

200 MW van de transactiecapaciteit tussen Frankrijk en België; 

• door deze installatie krijgt de Belgische transmissienetbeheerder de kans om de 

genomineerde fluxen aan de grenzen en de werkelijke fysische fluxen beter op elkaar 

af te stemmen. Dit heeft een gunstige invloed op de capaciteiten die ter beschikking 

van de markt worden gesteld, doordat de marges voor niet-geïdentificeerde fluxen 

kunnen worden beperkt.” 

 

De CREG erkent dat “faseverschuivers” een betere verdeling van de fluxen over de 

verbindingen toelaten en dus een maximaal gebruik van de bestaande infrastructuur mogelijk 

maken. 

 

Toch vestigt de CREG de aandacht op het feit dat het voordeel volgend uit het installeren 

van deze “faseverschuivers” laag zou kunnen lijken als men hun hoge kosten afweegt tegen 

de bijkomende importcapaciteit die ze opleveren. 

 

Verder stelt de CREG het bestaan van belangrijke niet-geïdentificeerde fluxen in het 

Belgische net en hun gevoelige toename tijdens het jaar 2002 vast. ”Faseverschuivers” zijn 

een doeltreffend middel om de niet-geïdentificeerde fluxen door België beter onder controle 

te houden. 
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De CREG is zich ervan bewust dat, door zijn ligging in het hart van Europa, het Belgische 

net sterk afhankelijk is van bilaterale akkoorden tussen verafgelegen landen, waarop België 

geen vat heeft. 

 

De CREG meent dat het niet uitgesloten is dat de grootte van de winst die meegebracht 

wordt door deze uitrustingen afhankelijk is van een akkoord met de naburige netbeheerders. 

 

Bijgevolg, om beter het nut van deze belangrijke investeringen te kunnen beoordelen, stelt 

de CREG voor dat ELIA een studie zou maken om hun technisch-economische efficiëntie te 

verantwoorden. Deze studie zou onder meer de verschillende voordelen moeten evalueren 

die ze tegen 2006 kunnen opleveren met betrekking tot de exploitatie van het Belgische 

systeem en met betrekking tot hun impact op de openstelling van de nationale markt, 

rekening houdend met de waarschijnlijke evolutie van het beheer van de transmissienetten 

op Europees vlak. 

 

 

25. Wat de middelen voor compensatie in blindvermogen betreft, meldt ELIA dat ongeveer 

1100 Mvar nodig is in het kader van het scenario “verhoging van de import – 2006”. Zonder 

deze investeringen zou de importcapaciteit beperkt zijn tot 2500 MW. De CREG neemt er 

nota van dat deze investeringen niet opgenomen zijn in het voorstel van ELIA voor het 

tijdstip 2006. De CREG vraagt dat deze investeringen expliciet opgenomen en 

gebudgetteerd zouden worden in de tegen 2006 te realiseren werkzaamheden. 

 

 

26. Onder de versterkingen van “gewestelijk belang” voor het tijdstip 2006, maakt ELIA een 

onderscheid tussen de versterkingen van de 150 kV-verbindingen en de versterkingen van 

de transformatie. ELIA geeft een beschrijving van de 5 versterkingen voorgesteld voor de 

150 kV-verbindingen en van de 10 versterkingen van de transformatie. 

 

De CREG wenst hier echter op te merken dat dit pakket investeringen ook transformatoren 

bevat die zich tussen het transmissienet en de gewestelijke netten bevinden. Het is niet 

duidelijk onder wiens bevoegdheid deze investeringen vallen en welke overheid ze 

uiteindelijk dient goed te keuren. 
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27. Om de door ELIA voorgestelde investeringen van gewestelijk belang tegen 2006 te 

kunnen beoordelen, vraagt de CREG dat ELIA het eendraadschema, de budgettaire raming 

en de tijdsprognose van de uitgaven met betrekking tot elke versterking zou bezorgen. 

 

Versterkingen van het transmissienet tegen het jaar 2009 

 

28. Hoofdstuk 8 van het plan stelt de versterkingen van het transmissienet tegen 2009 

voor. Er wordt vermeld dat “het geschatte verbruiksniveau in het Kyoto-scenario tegen 2009 

vergelijkbaar is met het verbruiksniveau dat volgens de “macro-economische” variant voor 

2006 in aanmerking werd genomen”. ELIA stipt aan dat de tegen 2009 te realiseren 

versterkingen bepaald werden op basis van de “macro-economische” variant tegen 2009. 

ELIA onderzoekt achtereenvolgens drie productiescenario’s: het basisscenario, het scenario 

“verhoging van de import – 2009” en het scenario “stilleggen van de niet-economische 

productie-eenheden – 2009”. 

 

 

29. Wat het basisscenario betreft, verduidelijkt ELIA dat geen enkele investering van 

nationaal belang tegen 2009 nodig is, omdat het tegen 2006 versterkte net normaal gezien 

zou moeten volstaan om de voorziene stijging van het verbruik op te vangen. 

 

 

30. Het scenario “verhoging van de import – 2009” voorziet een import van 4700 MW. Dit 

scenario vereist de realisatie van: 

1. het tweede draadstel van de 380 kV-lijn Gramme-Massenhoven; 

2. de nieuwe 380 kV-lijn Aubange-Moulaine; 

3. een 380/150 kV-transformator in Zutendaal en van de aanverwante versterkingen in het 

150 kV-net; 

4. bijkomende middelen voor compensatie in blindvermogen. 

 

 

31. Wat de versterking van de lijn Gramme-Massenhoven betreft, is de CREG van mening 

dat, indien de in het plan gestelde verwachtingen qua uitwisselingen met het buitenland 

worden bevestigd, het nut van deze versterking duidelijk vaststaat. 

 

 

32. Wat de nieuwe koppelverbinding op 380 kV tussen Aubange en Moulaine betreft, wijst 

de CREG erop dat de belangrijkste investeringen aan Belgische kant reeds gedaan werden 
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en dat de indienstneming van het Franse stuk niet verwacht wordt vóór 2009 rekening 

houdend met moeilijkheden voor het bekomen van vergunningen. Een tussenkomst van de 

regering zou bijdragen tot het versnellen van het realiseren langs de Franse zijde van deze 

voor België prioritaire investering. 

 

 

33. ELIA geeft een economische verantwoording voor de installatie van een 

380 kV/150 kV-transformator te Zutendaal. Deze economische verantwoording steunt op de 

vermeden kosten verbonden aan een verplichte productie te Langerlo “buiten de 

piekmomenten”. 

 

 

34. Het scenario “stilleggen van de niet-economische productie-eenheden – 2009” gaat uit 

van de hypothese dat de Belgische producenten zouden kunnen overwegen om bepaalde 

van hun machines tijdelijk of periodiek stil te leggen. De analyse van dit scenario leidt tot de 

installatie van bijkomende 380 kV/150 kV-transformatoren in Zandvliet en Rodenhuize. ELIA 

wijst er echter op dat deze investeringen slechts zullen gedaan worden indien de noodzaak 

ervan zou bevestigd worden. 

 

 

35. Onder de versterkingen “van gewestelijk belang” tegen 2009 maakt ELIA een 

onderscheid tussen de versterkingen van de 150 kV-verbindingen en de versterkingen van 

de transformatie. ELIA stelt 10 versterkingen van de 150 kV-verbindingen en 25 

versterkingen van de transformatie voor. 

 

De CREG wenst hier echter op te merken dat dit pakket investeringen ook transformatoren 

bevat die zich tussen het transmissienet en de gewestelijke netten bevinden. Het is niet 

duidelijk onder wiens bevoegdheid deze investeringen vallen en welke overheid ze 

uiteindelijk dient goed te keuren. 

 

 

36. Om de tegen 2009 voorgestelde versterkingen en de aanverwante studies te kunnen 

beoordelen, vraagt de CREG dat ELIA het eendraadschema, de budgettaire raming en de 

tijdsprognose van de uitgaven met betrekking tot elke versterking zou bezorgen. 

 

21/28 



Versterkingen van het transmissienet die niet aan de onderzochte tijdstippen zijn 

verbonden 

 

37. In hoofdstuk 9 van het ontwikkelingsplan worden de varianten beschreven waarvoor 

moeilijk een specifieke termijn kan bepaald worden. Hier worden twee scenario’s behandeld: 

het scenario “gunstige lokalisaties” en het scenario “nieuwe productieprojecten”. 

 

In het scenario “gunstige lokalisaties” worden de lokalisaties bepaald die in aanmerking 

kunnen komen voor het aansluiten van nieuwe eenheden en waarbij zo weinig mogelijk 

problemen voor het net worden veroorzaakt. Op die manier kunnen nieuwe eenheden met 

de laagste netkosten en een zo laag mogelijke impact op het milieu worden aangesloten. 

 

In het scenario “nieuwe productieprojecten” worden de investeringen bepaald die nodig zijn 

voor nieuwe reeds aangekondigde productie-eenheden, waarvan de indienststelling of de 

indienststellingtermijn nog onzeker is. In dit scenario wordt een verhoging van het 

productievermogen in Kallo onderzocht en de impact van het oprichten van een totaal 

vermogen van 580 MW aan offshore windenergieparken onderzocht. 

 

 

38. De CREG is van mening dat het identificeren van de gunstige locaties voor nieuwe 

productie-eenheden in het transmissienet een nuttig signaal inhoudt voor de producenten die 

nieuwe investeringen plannen in België. Niettemin merkt de CREG op dat het 

ontwikkelingsplan hierbij enkel de aspecten beschouwt die rechtstreeks verband houden met 

het transmissienet voor elektriciteit en bijvoorbeeld geen rekening houdt met de mogelijkheid 

van de aanvoer van de primaire energiebron (meestal aardgas) naar deze locaties. 

 

Wat het aansluiten van de offshore windenergieparken betreft stelt de CREG vast dat de 

netversterkingen die in het ontwikkelingsplan voorgesteld worden, overeenkomen met de 

basisvariante die in dit hoofdstuk voorgesteld wordt, doch zonder de bijkomende versterking 

van de bestaande verbinding Brugge – Slijkens. Ze merkt op dat deze variante niet volstaat 

om 580 MW aan offshore windenergie aan te sluiten. Uit het ontwikkelingsplan kan niet 

afgeleid worden hoeveel offshore windenergie op het transmissienet in de referentievariante 

kan aangesloten worden. 

 

Bovendien stelt de CREG vast dat het ontwikkelingsplan geen melding maakt van de 

aansluitingsverbindingen voor grote offshore windenergieparken. Meer bepaald wordt hier 

aan de onderzeese kabels gedacht met een nominale spanning hoger dan 70 kV die in de 
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Belgische zeegebieden moeten aangelegd worden. De CREG wenst hierbij op te merken dat 

de nieuwe aansluitingen voor offshore-windenergie in België deel uit maken van de projecten 

van gemeenschappelijk belang die in de beschikking nr. 1229/2003/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2003 tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese 

netwerken in de energiesector en houdende intrekking van beschikking nr. 1254/96/EG, 

werden opgenomen. Daarnaast wenst de CREG nog het schrijven van 16 oktober 2002 van 

de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling aan ELIA te vermelden waarin 

de Staatssecretaris onder meer het volgende opmerkte (vertaling): 

“Het ontwikkelingsplan van het transmissienet moet immers rekening houden met de 

projecten van algemeen belang die door de instellingen van de Europese Unie 

ontworpen werden op het gebied van trans-Europese netwerken. In dat verband kan ik 

u meedelen dat in het voorstel van beschikking van het Europees Parlement en de 

Raad over de trans-Europese netwerken in de energiesector, dat het voorwerp was van 

een algemene oriëntatie tijdens de Europese Raad van 7 juni 2002, op specifieke wijze 

de nieuwe verbindingen met offshore windturbines in België werden opgenomen in het 

kader van de projecten van algemeen belang.” 

 

Om zich te kunnen vergewissen van de mogelijkheid om de tegen 2006 verwachte 

windmolenparken aan te sluiten, wil de CREG het totale maximumvermogen van de 

windmolenparken op zee kennen dat aan het net dat voor 2006 voorgesteld wordt, kan 

aangesloten worden, rekening houdend met de versterkingen die reeds tegen 2003 

aangevat werden (zie hoofdstuk 6.1.2 van het plan), uitgaande van de hypothese dat deze 

parken zullen aangesloten worden in Slijkens en in Zeebrugge. 

 

Conclusies en uitvoering van het ontwikkelingsplan 

 

39. Het hoofdstuk met als titel “Conclusies en uitvoering van het Ontwikkelingsplan” geeft 

een samenvatting van het plan en van het voorstel tot versterking van ELIA. De CREG 

vestigt de aandacht van de Minister op het feit dat het referentienet en de studies in verband 

met de tegen 2009 voorziene versterkingen eveneens aan zijn goedkeuring onderworpen 

zijn. 

 

III. CONCLUSIES 
 

40. Het door ELIA opgestelde ontwikkelingsplan 2003-2010 bepaalt welke versterkingen 

van het transmissienet tegen 2006 en 2009 moeten gerealiseerd worden, uitgaande van het 
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referentienet. Bij de selectie van de versterkingsinvesteringen werd uitgegaan van drie 

doelstellingen, namelijk energie, milieuzorg en economie. De openstelling van de 

elektriciteitsmarkt faciliteren door het vergroten van de importcapaciteit van België en de 

afhankelijkheid van het transmissienet ten opzichte van het Belgische productiepark 

verminderen door het plannen van nieuwe investeringen, zijn de twee krachtlijnen die de 

basis vormen van de voorstellen voor de ontwikkeling van het net ingediend door ELIA. Het 

naleven van de beleidskeuzes op het vlak van hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling 

en het ontwikkelen van windmolenparken in de Noordzee werd eveneens in aanmerking 

genomen bij het opstellen van het plan. 

 

De CREG is van oordeel dat de doelstellingen en krachtlijnen die ELIA bij de uitwerking van 

het ontwikkelingsplan van het transmissienet vooropstelde ernaar streven op economische 

en milieuvriendelijke wijze aan de toekomstige marktbehoeften te voldoen, met naleving van 

de in de regeringsverklaring vermelde oriënteringen. 

 

 

41. Het plan behelst twee ontwikkelingsfases. In de eerste fase worden alle haast 

onherroepelijke investeringen bepaald die noodzakelijk zijn om de betrouwbaarheid van het 

net tegen 2006 in stand te houden. In de tweede fase worden indicatieve denkpistes voor 

2009 alsook beslissingen met betrekking tot ontwerpstudies voor installaties waarvan de 

realisatieduur langer zijn, voorgesteld. 

 

De CREG is van oordeel dat het in twee fases opdelen van het tijdsbestek van de studie een 

adequaat middel is om rekening te kunnen houden met het feit dat de onzekerheid die 

verscheidene sleutelfactoren van de ontwikkeling van het net beïnvloedt, mettertijd 

toeneemt. 

 

 

42. De door ELIA toegepaste methodologie om de investeringen in de versterking van het 

net te onderzoeken, bestaat in een eerste stadium in het opstellen van scenario’s voor de 

evolutie van het verbruik, evenals scenario’s voor de evolutie van de productie en de import. 

De meest relevante scenario’s voor de dimensionering van het net worden vervolgens 

ontleed ten einde voor elk van de vooropgestelde tijdstippen de versterkingen te bepalen die 

de werkingscriteria naleven van het net in gezonde toestand en in het geval van incident. De 

gekozen oplossingen zijn het resultaat van het zoeken naar een evenwicht tussen 

technische, economische en milieugebonden factoren. 
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De CREG stelt vast dat ELIA in haar methodologie een onderscheid maakt tussen de 

versterkingen met een nationaal karakter en die met een meer lokale impact, die ze 

“versterkingen van gewestelijk belang” noemt, hoewel ze betrekking hebben op het federale 

transmissienet. De CREG wil hierbij opmerken dat het op dit ogenblik niet duidelijk vaststaat 

wie in de federale of gewestelijke overheid bevoegd is om bepaalde van die versterkingen 

van gewestelijk belang goed te keuren, zoals de transformatoren die het nationale net en de 

gewestelijke netten met elkaar verbinden. De CREG heeft dan ook alvast het initiatief 

genomen om een gemeenschappelijke vergadering met de gewestelijke regulatoren over 

deze kwestie te organiseren. 

 

De CREG is van oordeel dat de scenario’s die door ELIA werden opgesteld op basis van 

studies van het Federaal Planbureau en van het indicatief programma van de 

productiemiddelen 2002-2011 van de CREG een correcte netdimensionering toelaten. Ze 

vraagt dat ELIA de importniveau’s van 3700 MW in 2006 en 4700 MW in 2009 zou uitleggen 

die in haar scenario “verhoging van de import” in aanmerking genomen worden. Ze stelt 

eveneens voor dat in de toekomst een onderscheid tussen import en doorvoer zou gemaakt 

worden voor de netdimensionering. 

 

Aan de andere kant bevestigt de CREG dat de door ELIA toegepaste methodologie en 

netdimensioneringstechnieken overeenstemmen met de algemeen aanvaarde internationale 

praktijk inzake planning van transmissienetten. 

 

 

43. Om zich een nauwkeuriger idee te kunnen vormen van het referentienet dat als basis 

voor het ontwikkelingsplan werd gekozen, acht de CREG het aangewezen dat ELIA de 

eendraadschema’s zou bezorgen die overeenstemmen met de verschillende investeringen 

die opgenomen werden in het referentienet, alsook de kalender van de nog uit te voeren 

werkzaamheden en de nog te maken uitgaven. 

 

 

44. Het ontwikkelingsplan bevat een aantal voorstellen in verband met de tegen 2006 te 

verrichten investeringen. 

 

 

45. De CREG is van oordeel dat de versterkingen van de lijn Avelin-Avelgem en de 

installatie van de transformatoren in Avelgem en Gouy/Courcelles en van de bijhorende 

verbindingen verantwoord zijn. Niettemin vraagt de CREG dat ELIA zou verduidelijken welke 
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oplossing uiteindelijk gekozen werd voor het transformatorproject te Gouy/Courcelles en de 

realisatietermijn ervan. 

 

 

46. De CREG is van oordeel dat de gekozen oplossing voor het wegwerken van de 

knelpunten op de as Chooz-Jamiolle onvoldoende verantwoord is. De CREG stelt dan ook 

voor dat ELIA bijkomende informatie zou verstrekken, met name over de bijdrage van deze 

as tot de bevoorradingszekerheid van Henegouwen. Ze vraagt eveneens een technisch-

economische verantwoording van deze oplossing door ze te vergelijken met de versterking 

van de lijn Gramme-Massenhoven die aanvankelijk door ELIA overwogen werd. 

 

 

47. Wat het voorstel betreft om “faseverschuivers” in de posten van Zandvliet en Kinrooi te 

installeren, geeft de CREG toe dat ze een betere verdeling van de fluxen over de 

verbindingen en bijgevolg een maximaal gebruik van de bestaande infrastructuur zouden 

mogelijk maken. Toch vestigt de CREG de aandacht op het feit dat het voordeel volgend uit 

het installeren van deze “faseverschuivers” laag zou kunnen lijken als men hun hoge kosten 

afweegt tegen de bijkomende importcapaciteit die ze opleveren. Anderzijds meent de CREG 

dat het niet uitgesloten is dat de grootte van de winst die meegebracht wordt door deze 

uitrustingen afhankelijk is van een akkoord met de naburige netbeheerders. De CREG erkent 

echter wel dat de installatie van “faseverschuivers” een efficiënt middel vormt om de niet-

geïdentificeerde fluxen door de verbindingen beter te controleren. Gezien wat voorafgaat, is 

de CREG van oordeel dat ze op dit ogenblik niet over voldoende informatie beschikt voor 

een juiste inschatting te maken van het project voor de installatie van “faseverschuivers” in 

de posten van Zandvliet en Kinrooi. Ze stelt bijgevolg voor dat ELIA een aanvullende studie 

zou maken waarin hun technisch-economische efficiëntie zou ingeschat worden. Deze studie 

zou de verschillende voordelen evalueren die ze tegen 2006 kunnen bieden met betrekking 

tot de exploitatie van het Belgische systeem en met betrekking tot hun impact op de 

openstelling van de nationale markt, rekening houdend met de waarschijnlijke evolutie van 

het beheer van de transmissienetten op Europees vlak. 

 

 

48. De CREG noteert dat ELIA de noodzaak vermeldt om tegen 2006 bijkomende middelen 

voor compensatie in blindvermogen te installeren, zonder de hoeveelheid te preciseren. De 

CREG vraagt dat de ermee overeenstemmende investeringen zouden worden gedefinieerd 

en gebudgetteerd. 
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49. Om de door ELIA voorgestelde investeringen van gewestelijk belang tegen 2006 te 

kunnen beoordelen, zou de CREG graag over het eendraadschema, de budgettaire raming 

en de tijdsprognose van de uitgaven met betrekking tot elke versterking beschikken. 

 

 

50. Wat het tijdstip 2009 betreft, begrijpt de CREG dat de in het plan vermelde 

investeringen slechts overeenkomen met indicatieve versterkingsmogelijkheden en dat enkel 

de desbetreffende ontwerpstudies ter goedkeuring aan de Minister worden voorgelegd. Om 

de draagwijdte van de aan de Minister gevraagde goedkeuring beter te kunnen inschatten, 

stelt de CREG voor ELIA om bevestiging van deze interpretatie te verzoeken. Ze stelt 

eveneens voor ELIA om een raming van de budgetten in verband met de geplande studies te 

vragen. 

 

 

51. De CREG is van oordeel dat de investeringen van nationaal belang voorgesteld tegen 

2009, namelijk de versterkingen van de lijn Gramme-Massenhoven en de installatie van een 

transformator te Zutendaal, verantwoord zijn indien de in aanmerking genomen hypotheses 

voor het opstellen van de dimensioneringsscenario’s bevestigd worden. Ze wenst echter dat 

ELIA zou antwoorden op de vraag of deze versterkingen een alternatief zouden kunnen 

vormen voor sommige versterkingen die voorgesteld worden tegen 2006, namelijk de 

versterking van de as Chooz-Monceau en de “faseverschuivers” in Zandvliet en Kinrooi. 

 

De CREG deelt het standpunt van ELIA betreffende het belang om tegen 2009 bijkomende 

transformatoren te installeren, onder andere in Zandvliet en Rodenhuize, in de 

veronderstelling dat de Belgische producenten sommige van hun machines zouden 

stilleggen. 

 

 

52. Al staat het voorlopig nog niet vast dat alle versterkingen van gewestelijk belang die in 

het plan worden voorgesteld onder de federale bevoegdheid vallen, acht de CREG het toch 

onmogelijk om het belang van elk van de voorgestelde investeringen en van de eraan 

verbonden studies te beoordelen zonder te beschikken over het eendraadschema, de 

budgettaire raming en de tijdsprognose van de uitgaven die ermee samengaat. 
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53. Wat de versterkingen van het transmissienet betreft die niet aan de onderzochte 

tijdstippen gebonden zijn, merkt de CREG op dat het nuttig zou zijn dat ELIA het totale 

maximumvermogen van het offshore windmolenpark in de Noordzee zou aanduiden dat 

zonder problemen kan aangesloten worden op het net dat in het plan tegen 2006 voorzien 

wordt. 

 

 

54. Om het opstellen van meerjarige transmissie- en distributietarieven, zoals vermeld in 

de regeringsverklaring, te kunnen overwegen, stelt de CREG voor dat alle bedragen in 

verband met de investeringen voorzien tijdens de eerste fase van het plan zouden 

aangeduid worden en dat de tijdsprognose van de uitgaven jaar per jaar zou bezorgd 

worden. 

 

 

55. Tot slot wijst de CREG erop dat de versterkingen van de koppellijnen Avelin-Avelgem 

en Aubange-Moulaine, alsook de aansluiting van de windmolenparken op zee vermeld 

worden in bijlage III van beschikking nr. 1229/2003/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 26 juni 2003 tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de 

energiesector en houdende intrekking van beschikking nr. 1254/96/EG. De CREG meent dat 

een tussenkomst van de regering het realiseren langs de Franse zijde van het project voor 

de versterking van de lijn Aubange-Moulaine, zou helpen versnellen. 

 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

Thomas LEKANE Christine VANDERVEEREN 
Directeur Voorzitter van het Directiecomité 
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