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1. INLEIDING 

Op 12 juni 2018 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 
(CREG) een brief van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna: ELIA) met het verzoek om, 
overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 
betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake 
ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit, een advies te verstrekken binnen een termijn 
van dertig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek, over het ontwerp van 
ontwikkelingsplan 2020-2030, zoals bedoeld in artikel 13, §1, van de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

Het ontwerp van het ontwikkelingsplan waarop dit advies betrekking heeft, is bijgevoegd in bijlage aan 
dit advies.  

ELIA vermeldt in voornoemd schrijven dat de grote lijnen van dit plan het voorwerp uitmaakten van 
een presentatie gegeven aan de diensten van de CREG, tijdens een vergadering die plaatsvond op 25 
mei 2018. Daarnaast vonden opvolgvergaderingen plaats op 13 juni en op 4 juli 2018. 

Met toepassing van artikel 13, §1, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) is het ontwikkelingsplan onderworpen aan het 
advies van de CREG. De Koning bepaalt de nadere regels van de procedure van opstelling, goedkeuring 
en publicatie van het ontwikkelingsplan (artikel 13, §1, laatste lid, van de elektriciteitswet). 

Met toepassing van artikel 23, §2, tweede lid, 1°, van de elektriciteitswet geeft de CREG gemotiveerde 
adviezen en legt zij voorstellen voor in de gevallen bepaald door deze wet of de uitvoeringsbesluiten 
ervan. Artikel 23, §2, tweede lid, 10°, van de elektriciteitswet bepaalt onder meer dat de CREG een 
advies uitbrengt over het ontwikkelingsplan en toezicht uitoefent op de uitvoering van dit plan. 

Artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, 
goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor 
elektriciteit bepaalt dat het ontwerp van ontwikkelingsplan, wanneer het overeenkomstig de artikelen 
3 en 4 is opgesteld, door de netbeheerder voor advies voorgelegd wordt aan de CREG en de minister 
bevoegd voor het mariene milieu. De adviezen worden aan de netbeheerder overgemaakt binnen een 
termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de adviesaanvragen. Indien ze niet worden verleend 
binnen de termijn, voorzien door dit artikel, worden de adviezen als gunstig beschouwd. 

Het Directiecomité van de CREG keurde dit advies goed tijdens haar vergadering van 12 juli 2018. 

Dit advies bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt het wettelijk kader met betrekking tot het 
ontwikkelingsplan geschetst. In het tweede deel geeft de CREG haar opmerkingen op het ontwerp van 
ontwikkelingsplan 2020-2030 en deel drie vat de conclusies van het advies samen. 
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2. WETTELIJK KADER MET BETREKKING TOT HET 
ONTWIKKELINGSPLAN 

1. De bepalingen met betrekking tot de uitwerking van het ontwikkelingsplan voor het 
transmissienet zijn vervat in de elektriciteitswet en het koninklijk besluit van 20 december 2007 
betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake 
ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit (hierna: het koninklijk besluit van 20 december 
2007). 

2.1. DE ELEKTRICITEITSWET 

2. Met toepassing van artikel 8, §1, derde lid, 1°, van de elektriciteitswet is de netbeheerder belast 
met het op lange termijn waarborgen van het vermogen van het transmissienet en het voldoen aan 
redelijke aanvragen voor de transmissie van elektriciteit, het uitbaten, onderhouden en ontwikkelen, 
onder economisch aanvaardbare voorwaarden, van een zeker, betrouwbaar en doeltreffend 
transmissienet, mits het wijden van alle vereiste aandacht aan de eerbied voor het leefmilieu. 

Dit artikel bepaalt verder dat het ontwikkelen van een transmissienet de hernieuwing en de uitbreiding 
van het net dekt en bestudeerd wordt in het ontwikkelingsplan. 

3. Met toepassing van artikel 13, §1, van de elektriciteitswet, laatst gewijzigd bij artikel 163 van 
de wet van 6 mei 2009 (i.e. na bekendmaking van het koninklijk besluit van 20 december 2007), stelt 
de netbeheerder een plan voor de ontwikkeling van het transmissienet op in samenwerking met de 
Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau. Het ontwikkelingsplan is onderworpen aan het 
advies van de CREG en aan de goedkeuring van de minister. Voor deze delen van het ontwikkelingsplan 
die betrekking hebben op de ontwikkelingen van het transmissienet die noodzakelijk zijn voor de 
aansluiting op het transmissienet van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de 
zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, 
pleegt de minister vooraf overleg met de minister die bevoegd is voor het mariene milieu. 

Artikel 13, §1, van de elektriciteitswet bepaalt verder dat het ontwikkelingsplan een periode van 
minstens1 tien jaar dekt en om de vier jaar wordt aangepast. Die aanpassing moet plaatsvinden binnen 
de twaalf maanden na de publicatie van de prospectieve studie. De Koning bepaalt de nadere regels 
van de procedure van opstelling, goedkeuring en publicatie van het ontwikkelingsplan. 

4. Het ontwikkelingsplan bevat met toepassing van artikel 13, §2, van de elektriciteitswet een 
gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit, met aanduiding van de 
onderliggende hypothesen, en bepaalt het investeringsprogramma dat de netbeheerder zich verbindt 
uit te voeren om aan deze behoeften te voldoen. Het ontwikkelingsplan houdt rekening met de nood 
aan een adequate reservecapaciteit en met de projecten van gemeenschappelijk belang aangewezen 
door de instellingen van de Europese Unie in het domein van de trans-Europese netten. 

Bij Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 20132 werden 
richtsnoeren voor de tijdige ontwikkeling en de interoperabiliteit van de in bijlage I genoemde 

                                                           

1  Het woord “minstens” werd ingevoegd bij artikel 163 van de wet van 6 mei 2009 (B.S. 19 mei 2009). 
2  Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor 

de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking Nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009. 
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prioritaire corridors en gebieden van de trans-Europese energie-infrastructuur (“prioritaire corridors 
en gebieden voor energie-infrastructuur”) vastgesteld. Wat betreft België werden in de Unielijst van 
2016 de volgende projecten van gemeenschappelijk belang opgenomen: NEMO, ALEGrO, BRABO II + 
III, Horta-Mercator en Interconnector Luxemburg3. In de Unielijst van 2018 zijn additioneel 
opgenomen: een tweede interconnectie tussen de regio Antwerpen (BE) en de omgeving van Kemsley 
(UK), een tweede interconnectie tussen België en Duitsland (‘ALEGrO II’) en de offshore-pompopslag 
“iLand”4.  

5. Indien de CREG, na raadpleging van de netbeheerder, vaststelt dat de investeringen voorzien in 
het ontwikkelingsplan de netbeheerder niet in de mogelijkheid stellen om op een adequate en 
doeltreffende wijze aan de capaciteitsbehoeften te voldoen, kan de minister, met toepassing van 
artikel 13, §3, van de elektriciteitswet, de netbeheerder verplichten om het ontwikkelingsplan aan te 
passen teneinde aan deze situatie te verhelpen binnen een redelijke termijn. Deze aanpassing van het 
ontwikkelingsplan gebeurt overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 13, §1, eerste lid, van de 
elektriciteitswet. 

Bovendien kan de minister aan de CREG vragen om zich uit te spreken over de noodzaak om al dan 
niet de met toepassing van artikel 12 van de elektriciteitswet vastgestelde tariefmethodologieën om 
de financieringsmiddelen van de overwogen investeringen te waarborgen, te herzien (artikel 13, §3, 
laatste lid, van de elektriciteitswet, ingevoegd bij wet van 8 januari 2012). 

Met toepassing van artikel 12, §5, 4°, van de elektriciteitswet stelt de CREG de tariefmethodologie op 
met inachtneming van volgend richtsnoer: de tariefmethodologie maakt de evenwichtige ontwikkeling 
mogelijk van het transmissienet en de netten met een transmissiefunctie, in overeenstemming met 
het ontwikkelingsplan van de netbeheerder bedoeld in artikel 13 van de elektriciteitswet en de 
investeringsplannen zoals in voorkomend geval goedgekeurd door de bevoegde overheden. 

6. Daarnaast analyseert de CREG, met toepassing van artikel 23, §2, tweede lid, 10°, van de 
elektriciteitswet, de samenhang tussen het investeringsplan van de netbeheerder en het 
ontwikkelingsplan van het net in de hele Europese Gemeenschap bedoeld in artikel 8, §3, punt b) van 
Verordening (EG) nr. 714/2009. In voorkomend geval kan deze analyse aanbevelingen opnemen met 
het oog op de wijziging van het ontwikkelingsplan opgesteld door de netbeheerder. 

Met toepassing van artikel 23, §§3 en 3bis, van de elektriciteitswet stelt de CREG elk jaar een 
jaarverslag op, één ten behoeve van de Kamer van volksvertegenwoordigers, een tweede ten behoeve 
van het ACER en de Europese Commissie, dat onder meer betrekking heeft op een analyse van het 
ontwikkelingsplan opgesteld door de netbeheerder met toepassing van artikel 13 van de 
elektriciteitswet, vanuit het oogpunt van de samenhang ervan met het ontwikkelingsplan van het net 
over de hele Europese Gemeenschap, zoals bedoeld in artikel 8, § 3, punt b), van Verordening nr. 
714/2009, alsook, in voorkomend geval, van de aanbevelingen tot wijziging van het ontwikkelingsplan 
opgesteld door de netbeheerder (5°). In het kader van deze analyse houdt de CREG rekening met de 
prospectieve studie opgesteld met toepassing van artikel 3 van de elektriciteitswet. 

Er wordt opgemerkt dat de Europese wetgeving een wisselwerking voorziet tussen nationale 
ontwikkelingsplannen en het ontwikkelingsplan dat de Gemeenschap dekt. Enerzijds zijn de Europese 
vooruitzichten inzake toereikendheid van het elektriciteitssysteem met toepassing van artikel 8.4 van 
Verordening (EG) nr. 714/20095 gestoeld op de nationale toereikendheidsvooruitzichten van de 

                                                           

3 Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/89 van de Commissie van 18 november 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang 

4 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/540 van de Commissie van 23 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang.  
5  Verordening (EG) Nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor 

toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003. 
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individuele transmissiesysteembeheerders. Met toepassing van artikel 8.10 van Verordening (EG) nr. 
714/2009 berust het netontwikkelingsplan dat de gehele Gemeenschap dekt onder meer op de 
nationale investeringsplannen. Anderzijds zal het Agentschap met toepassing van artikel 8.11 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 een advies opstellen over de nationale tienjarige 
netontwikkelingsplannen om na te gaan of zij consistent zijn met het tienjarige netontwikkelingsplan 
dat de gehele Gemeenschap dekt. 

7. Verder vloeit uit de elektriciteitswet voort dat de buitenwerkingstellingen van productie-
installaties worden geprogrammeerd in het ontwikkelingsplan (zie bv. artikel 7bis, §4, 1°, en artikel 
7quinquies, §2, 2°, van de elektriciteitswet). 

De CREG begrijpt hieruit dat ELIA bij de opstelling van het ontwikkelingsplan rekening dient te houden 
met de geplande buitendienststellingen van de productie-installaties. 

Met toepassing van artikel 3, §2, 5°, van de elektriciteitswet dient de netbeheerder bij het opstellen 
van het ontwikkelingsplan rekening te houden met de aanbevelingen vervat in de prospectieve studie 
die gebaseerd zijn op de vaststellingen overeenkomstig artikel 3, §2, 1° tot 4°, van de elektriciteitswet. 

2.2. HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 2007 

8. Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 heeft de Koning de procedure voor uitwerking, 
goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor 
elektriciteit bepaald. 

9. Het ontwikkelingsplan wordt voor de eerste maal opgesteld binnen de twaalf maanden vanaf 
de opstelling van de prospectieve studie (artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 20 december 
2007). Vervolgens wordt het ontwikkelingsplan om de drie jaren aangepast, te beginnen vanaf de 
datum van de goedkeuring van het voorgaande plan door de minister (artikel 2, §2, van het koninklijk 
besluit van 20 december 2007). 

10. Artikel 2, §3, van het koninklijk besluit van 20 december 2007 bepaalt dat het ontwikkelingsplan 
wordt opgesteld en goedgekeurd, rekening houdend met in het bijzonder de prospectieve studie. 
Tijdens de procedure van opstelling van het ontwikkelingsplan wordt er rekening gehouden met de 
laatst geldende prospectieve studie, opgesteld door de Algemene Directie Energie. Mits passende 
motivering kan eveneens rekening worden gehouden met de documenten, die voortkomen uit de aan 
gang zijnde procedure van de periodieke aanpassing van de prospectieve studie. 

11. De artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 hebben betrekking op de 
fase van opstelling van het ontwikkelingsplan voorafgaand aan de adviesvraag aan de CREG. 

“Art. 3. Binnen de negen maanden na de bekendmaking van de prospectieve studie bedoeld in 
artikel 3 van de wet stelt de netbeheerder in samenwerking met de Algemene Directie Energie 
en het Federaal Planbureau een ontwerp van ontwikkelingsplan op dat een periode van tien 
jaar bestrijkt. 

Art. 4. Voorafgaand aan het opstellen van het ontwikkelingsplan, bepalen de netbeheerder, de 
Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau in samenspraak de modaliteiten inzake 
het opstellen van het ontwerp van ontwikkelingsplan door inzonderheid te verduidelijken: 

1° de verdeling van de taken die aan elk van de drie organisaties zijn opgedragen: 

2° de vereiste termijnen voor de vervulling van de taken; 

3° de communicatiewijze van de informatie tussen de drie organisaties.” 
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12. Met toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt het ontwerp 
van ontwikkelingsplan, wanneer het overeenkomstig de artikelen 3 en 4 is opgesteld, door de 
netbeheerder voor advies voorgelegd aan de CREG en de minister bevoegd voor het mariene milieu, 
die hun adviezen aan de netbeheerder overmaken binnen een termijn van dertig dagen vanaf de 
ontvangst van de adviesaanvragen. Indien ze niet worden verleend binnen de termijn, voorzien door 
dit artikel, worden de adviezen als gunstig beschouwd. 

De minister bevoegd voor het mariene milieu wordt voorafgaand aan het opstellen van het 
ontwikkelingsplan reeds geraadpleegd door de minister in het kader van de delen van het ontwerp van 
ontwikkelingsplan die betrekking hebben op de aanpassingen van het transmissienet die noodzakelijk 
zijn voor de aansluiting op het transmissienet van installaties voor de productie van elektriciteit uit 
wind in de Noordzee (artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 december 2007). 

13. Rekening houdend met de adviezen van de CREG en de minister bevoegd voor het mariene 
milieu in het ontwikkelingsplan, gaat ELIA over tot evaluatie van de gevolgen voor het milieu van het 
ontwerp van ontwikkelingsplan met toepassing van de bepalingen van de artikelen 9 tot 14 van de wet 
van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en 
programma’s in verband met het milieu (artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2007). 

14. De artikelen 9 tot 11 en 13 bevatten tenslotte de procedure voor goedkeuring van het 
ontwikkelingsplan door de minister en de bekendmaking ervan. 

  



 

Niet-vertrouwelijk  8/23 

3. OPMERKINGEN OP HET ONTWERP VAN 
ONTWIKKELINGSPLAN 2020-2030 

15. Het ontwerp van het ontwikkelingsplan 2020-2030 (hierna: het ontwikkelingsplan) is 
opgebouwd uit 6 hoofdstukken: 

1) Context 

2) Scenario’s voor de ontwikkeling van het transmissienet 

3) Evolutie van het 380kV transmissienet om een betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar 
energiesysteem te faciliteren 

4) Technische oplossingen voor de ontwikkeling van het 380kV transmissienet 

5) Technische oplossingen voor de ontwikkeling van de 220-150-110 kV netten 

16. Gezien het beperkte tijdsbestek dat de CREG heeft om haar advies uit te brengen, beperkt de 
CREG haar opmerkingen tot de belangrijke punten en worden er geen opmerkingen gemaakt wat 
betreft de vorm of wat betreft kleine materiële vergissingen.  

3.1. ALGEMENE OPMERKINGEN 

3.1.1. Investeringsprogramma van de netbeheerder 

17. Het ontwikkelingsplan bepaalt met toepassing van artikel 13, §2, van de elektriciteitswet het 
investeringsprogramma dat de netbeheerder zich verbindt uit te voeren om aan de behoeften aan 
transmissiecapaciteit te voldoen, rekening houdend met de nood aan een adequate reservecapaciteit 
en met de projecten van gemeenschappelijk belang aangewezen door de instellingen van de Europese 
Unie in het domein van de trans-Europese netten. 

Met toepassing van artikel 23, §2, tweede lid, 10°, van de elektriciteitswet oefent de CREG toezicht uit 
op de uitvoering van dit plan. Met toepassing van dit artikel kan de CREG beslissingen nemen ten 
aanzien van de netbeheerder (cf. artikel 29bis, §1, 3°, van de elektriciteitswet). 

Indien de CREG, na raadpleging van de netbeheerder, vaststelt dat de investeringen voorzien in het 
ontwikkelingsplan de netbeheerder niet in de mogelijkheid stellen om op een adequate en 
doeltreffende wijze aan de capaciteitsbehoeften te voldoen, kan de minister, met toepassing van 
artikel 13, §3, van de elektriciteitswet, de netbeheerder verplichten om het ontwikkelingsplan aan te 
passen teneinde aan deze situatie te verhelpen binnen een redelijke termijn. Deze aanpassing van het 
ontwikkelingsplan gebeurt overeenkomstig de procedure bepaald in §1, eerste lid. 

Bovendien kan de minister aan de CREG vragen om zich uit te spreken over de noodzaak om al dan 
niet de met toepassing van artikel 12 van de elektriciteitswet vastgestelde tariefmethodologieën om 
de financieringsmiddelen van de overwogen investeringen te waarborgen, te herzien (artikel 13, §3, 
laatste lid, van de elektriciteitswet, ingevoegd bij wet van 8 januari 2012). 

18. Uit wat voorafgaat blijkt dat de netbeheerder zich in het ontwikkelingsplan moet verbinden tot 
het uitvoeren van een investeringsprogramma. Het ontwikkelingsplan moet derhalve bindende 
engagementen bevatten in hoofde van de netbeheerder tot het uitvoeren van een 
investeringsprogramma. Over de uitvoering ervan moet de CREG toezicht uitoefenen. 
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Uit het ontwikkelingsplan en de samenvatting weergegeven op p. 30-32 blijkt dat bepaalde 
investeringen door ELIA onder voorbehoud worden voorgesteld tijdens de eerste fase van het plan 
(2020-2025).  

Het is logisch dat op het ogenblik van de totstandkoming van het ontwikkelingsplan bepaalde 
investeringen nog niet onmiddellijk nodig zijn en de studiefase nog moet worden aangevat, terwijl de 
studiefase bij andere investeringen achter de rug is. De netbeheerder kan zich met andere woorden 
vandaag niet verbinden tot het uitvoeren van elke investering vermeld in het ontwikkelingsplan. 

Anderzijds is het wel noodzakelijk dat ELIA duidelijke verbintenissen in het ontwikkelingsplan opneemt 
tot het uitvoeren van investeringen waarvan de studie reeds heeft uitgewezen dat zij noodzakelijk en 
haalbaar zijn en waarmee reeds rekening wordt gehouden in de tariefmethodologie.  

Wat betreft de rentabiliteit en de financiering van de investeringen die voor de periode 2020-2030 in 
het ontwikkelingsplan 2020-2030 zijn opgenomen, merkt de CREG op dat de tariefmethodologie in 
nauw overleg met ELIA werd opgesteld. Vermits de opstelling van de tariefmethodologie gelijktijdig 
gebeurde met de voorbereiding van dit ontwikkelingsplan, is de CREG van mening dat de nodige 
financieringsmiddelen voor de voorgestelde investeringen gewaarborgd zijn binnen ELIA en dat het 
niet nodig is om de tariefmethodologie die op 28 juni 2018 aangenomen werd, te herzien.  

Het investeringsprogramma van ELIA dient in duidelijke, ondubbelzinnige, bewoordingen te zijn 
gesteld. Met betrekking tot investeringen met een voorziene datum van indienstneming tussen 2020 
en 2025 in het bijzonder, dienen in het ontwikkelingsplan duidelijke verbintenissen tot uitvoering 
worden opgenomen. Dit neemt niet weg dat dergelijke verbintenissen nog wel van redelijke 
voorwaarden afhankelijk kunnen worden gemaakt, zoals het bekomen van de nodige vergunningen 
(op voorwaarde dat ELIA alle nodige inspanningen doet om deze tijdig te bekomen). 

De CREG beschouwt hoe dan ook de investeringen die in de investeringslijsten van het 
ontwikkelingsplan 2020-2030 zijn opgenomen met een voorziene datum van indienstneming tussen 
2020 en 2025 als bindend voor ELIA. 

3.1.2. Frequentie van opstelling van het Belgische ontwikkelingsplan en van het Europese TYNDP 

19. ENTSO-E is verplicht om, met toepassing van de artikelen 8.3, b), en 8.10 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, om de twee jaar een tienjarig netontwikkelingsplan op te stellen dat de gehele 
Gemeenschap dekt, waarin onder meer Europese vooruitzichten inzake de toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking zijn opgenomen. 

ENTSO-E heeft in 2010, nog voor de inwerkingtreding van de Verordening (EG) nr. 714/2009, proactief 
een pilootproject van een dergelijk tienjarig niet-bindend netontwikkelingsplan voor de Gemeenschap 
opgesteld (TYNDP 2010) en in 2012 publiceerde ENTSO-E de tweede versie van het plan (TYNDP 2012). 
Sindsdien wordt tweejaarlijks een TYNDP opgesteld. De meest recente versie, het TYNDP 2018, werd 
op 2 oktober 2017 op de ENTSO-E website geplaatst ter consultatie en overgemaakt aan ACER voor 
advies. 

Net zoals het Ten Year Network Development Plan (TYNDP), de regionale investeringsplannen en de 
Scenario Outlook and Adequacy Forecast (SO&AF) op Europees niveau een referentie vormen voor de 
verdere ontwikkeling van het Europese netwerk, zo moet ook op nationaal niveau rekening gehouden 
worden met het equivalent aan documenten voor de uitwerking van het nationaal ontwikkelingsplan. 
In dit kader maakt ELIA deel uit van de groep van netbeheerders uit de regionale groep “North Sea” 
binnen ENTSO-E. De Noordzeeregio omvat België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, 
Luxemburg, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het nationaal plan is in dit regionaal 
plan in te passen en dient dan ook alle projecten van regionaal belang te omvatten. 
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20. Uit een bevraging door ACER in 2014 van de nationale regulerende instanties blijkt dat in de 
meeste Europese landen de verplichting bestaat om jaarlijks of tweejaarlijks een nationaal 
ontwikkelingsplan te publiceren. België is het enige land waarin slechts om de vier jaar een nationaal 
ontwikkelingsplan gepubliceerd moet worden. De CREG is voorstander van het verhogen van de 
frequentie voor de opstelling van het federaal ontwikkelingsplan tot tweejaarlijks. Zodoende heeft 
men eenzelfde actualiseringritme als het Europese TYNDP en wordt men bij de consistentiecheck die 
opgelegd wordt door de regelgeving niet geconfronteerd met een verouderd ontwikkelingsplan. 

De CREG ziet derhalve grote voordelen in een tussentijdse actualisering – op vrijwillige basis – van het 
huidige ontwikkelingsplan door ELIA, met het oog op consistenties met het recentste TYNDP. Het 
volgende TYNDP wordt voorzien voor eind 2020. Een actualisering van het ontwikkelingsplan 2025-
2030 zou dan tegen begin 2021 moeten beschikbaar zijn.  

3.1.3. Betrokkenheid van de stakeholders bij de opstelling 

21. ELIA onderschrijft in haar voorstel van het Federaal Ontwikkelingsplan het belang van informatie 
en communicatie met de stakeholders. In hoofdstuk 1, §1.5.1, verwijst ELIA naar de extra 
communicatie die naar lokale en regionale overheden en het middenveld gevoerd werd naar aanloop 
van de publieke consultatie van het Federaal Ontwikkelingsplan. De CREG is niet op de hoogte van 
deze uitwisselingen en evenmin van de resultaten hiervan. De CREG acht het nuttig om het resultaat 
van deze communicatie naar de stakeholders, en hun feedback hierop, in een verslag op te nemen. De 
CREG wenst eveneens dat de resultaten van de uitwisselingen met Fluxys in het ontwikkelingsplan 
opgenomen worden.  

22. De CREG herneemt hierbij bijgevolg haar feedback op het voorgaand Federaal 
Ontwikkelingsplan, uitgevoerd in 2015, namelijk de beperkte betrokkenheid van de stakeholders is bij 
de opstelling van het federaal ontwikkelingsplan. Dit in tegenstelling tot de werkwijze die door ENTSO-
E gevolgd wordt bij de opstelling van het Europese TYNDP. 

De CREG is er zich van bewust dat de wettelijke context in België de betrokkenheid van de stakeholders 
niet expliciet voorziet bij de opstelling van het federaal ontwikkelingsplan. Er is enkel inspraak van het 
publiek voorzien in een latere fase bij de uitwerking van de plannen en programma’s in verband met 
het milieu.  

De CREG hecht er bijzonder belang aan, om bijvoorbeeld de aanvaardbaarheid verbeteren, dat bij de 
opstelling van de volgende federale ontwikkelingsplannen de verschillende stakeholders van bij 
aanvang betrokken worden bij de opstelling ervan. ELIA zou hiervoor regelmatig workshops kunnen 
organiseren die openstaan voor alle netgebruikers, zoals het geval is bij het opstellen van het TYNDP 
door ENTSO-E.  

Het resultaat hiervan zou zich kunnen vertalen in een beschrijving van besproken alternatieven, wat 
in de huidige versie ontbreekt. Hierbij zouden de alternatieven kunnen beoordeeld worden op de vijf 
evaluatiecriteria die ELIA handhaaft (Figuur 1.9), i.e. inclusief het aspect ‘Duurzaamheid en 
aanvaardbaarheid” en hierdoor, via de geassocieerde risico’s, het aspect economische efficiëntie.  

23. Verder merkt de CREG op dat de wettelijke termijn van dertig kalenderdagen waarover zij 
beschikt om een advies over het federaal ontwikkelingsplan uit te brengen, uiterst kort is, ook als Elia 
de CREG op informele wijze over de inhoud van het federale ontwikkelingsplan twee weken vóór de 
officiële verzending hiervan informeerde. Vandaar het belang om ook de CREG te betrekken vanaf het 
begin van de opstelling van het ontwikkelingsplan.  
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Algemene structuur en inhoud  

24. De CREG merkt op dat de methodologie en de resultaten opgenomen in het ontwikkelingsplan 
voornamelijk kwalitatief worden besproken. De CREG is van mening dat ze om een onderbouwd advies 
te kunnen leveren over de noodzaak en de toegevoegde waarde van de verschillende onderdelen van 
het voorgesteld investeringsplan, meer kwantitatieve informatie nodig heeft over zowel de 
methodologie als over de resultaten. In de volgende hoofdstukken van dit advies specifieert de CREG 
welke bijkomende informatie zij nodig acht deel uit te maken van het ontwikkelingsplan. Samengevat 
zijn deze:  

- Een expliciete afweging van de kosten en baten op projectniveau; alsook een kosten-
batenanalyse van het totaalplan vanuit het perspectief van de Belgische consument;  

- Uitleg over hoe de niet financiële evaluatie-criteria worden opgenomen in de evaluatie 
en hoe deze eventueel worden gekwantificeerd (bijvoorbeeld de betrouwbaarheid); 

- Aanduiding van het referentienet, de aannames qua locatie van vraag- en productie-
eenheden en de aannames qua gebruik van topologische maatregelen, bij het bepalen 
van de gecreëerde welvaart;  

- Weergave van de vermogensduurcurves in de verschillende scenario’s, zowel deze van de 
totale vraag als deze van de resultante op transmissieniveau (‘ELIA Grid Load’);  

- Weergave en bespreking van de verhouding commerciële versus niet-commerciële 
stromen op het transmissienetwerk; en de mogelijke impact van Flow Based Market 
Coupling (FBMC) versus de gebruikte Net Transfer Capacity (NTC) methodologie hierop. 

- Weergave en bespreking van het aantal uur congestie per netwerkelement, de grootte 
van de overbelasting en de impact op de prijsverschillen met de buurlanden in de 
verschillende scenario’s en tijdshorizonten voor zowel het referentienet als voor het 
voorgesteld investeringsplan; en de mogelijke impact van FBMC versus NTC hierop.  

3.2. CONTEXT 

25. In hoofdstuk 1 bespreekt ELIA het wettelijk kader, de uitdagingen met betrekking tot de 
energietransitie, de ontwikkelingsassen van het net, de ontwikkelingsmethodologie en het 
maatschappelijk belang dat als leidraad dient in de activiteiten van ELIA.  

26.  Bij het beschrijven van de ontwikkelingsassen in §1.3.1, herneemt ELIA twee stellingnames waar 
de CREG al eerder op gereageerd heeft. De eerste is “Er een groeiende internationale consensus is dat 
significante versterkingen van het transmissienet zowel nodig als noodzakelijk zijn alsook de meest 
kosten-efficiënte manier is om de energietransitie te bewerkstellingen”, en waarbij gerefereerd wordt 
naar een publicatie van de Europese Commissie. De CREG onderschrijft het belang van interconnectie 
in haar algemeenheid als een cruciaal element in de energietransitie maar wijst er ten eerste erop dat 
België zoals aangegeven door ELIA, reeds bovengemiddeld scoort ten opzichte van de doelstellingen 
voorgesteld door de EC en, ten tweede, dat de impact op welvaart voor België en voor de EU slechts 
concreet gemaakt kan worden indien gekoppeld met een goed functionerende marktkoppeling, wat 
vandaag nog niet het geval is. De verwijzing naar deze EC publicatie lijkt voor België daarom niet 
relevant zonder verdere nuancering.  

De tweede stellingname waarop de CREG eerder reactie had, is deze opgenomen in de ELIA studie 
“Electricity Scenarios for Belgium towards 2050” met name: “teneinde de nucleaire uitstap op te 
vangen en de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening te garanderen, duiden verschillende 
studies op een aanzienlijke nood aan bijkomende productiecapaciteit tegen 2025”, en waarbij de 
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analyse van de vermogensduurcurves en de alternatieven om het klein aantal uur piekcapaciteit op te 
vangen, niet of nauwelijks aan bod kwamen. ELIA stelt in §4.1.1 dat het potentieel aan nieuwe 
productiecentrales op minstens 7 GW in de periode tot 2025 geschat wordt, maar het is niet 
transparant hoe dit bepaald wordt, noch welke vermogensduurcurves hiervoor gebruikt worden.  

27. In §1.4.3.4 van het ontwikkelingsplan stelt ELIA voor de ontwikkeling van de nieuwe 
infrastructuur te evalueren op basis van vijf criteria, waaronder betrouwbaarheid en economische 
efficiëntie. CREG stelt voor dat ELIA preciseert hoe ze in dit kader betrouwbaarheid kwantificeert, 
welke de betrouwbaarheidscriteria zijn, en hoe betrouwbaarheid versus de andere criteria zoals 
economische efficiëntie wordt afgewogen.  

 

3.3. SCENARIO’S VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET TRANSMISSIENET 

28.  In hoofdstuk 2 bespreekt ELIA het kader en de context van de opgestelde scenario’s, de 
tijdshorizonten en verhaallijnen, de voornaamste hypothesen per scenario en de energiemix in de 
verschillende scenario’s.  

29.  ELIA stelt dat de methodologie waarop de netontwikkeling gebaseerd is, uitgaat van scenario’s 
die extreme toekomsten moeten voorstellen waarbinnen de realiteit zich ergens bevindt. Voor de 
identificatie van de netinvesteringen wordt gekeken naar 4 tijdshorizonten: 2025, 2030, 2035 en 2040. 
Voor 2025 wordt één scenario gehanteerd. Voor 2030, 2035 en 2040 worden telkens drie scenario’s 
naar voor geschoven (“TYNDP+ 2018”) die overeenkomen met de visies in het TYDNP 2018 maar 
waarbij ELIA verbeteringen heeft doorgevoerd betreffende de gebruikte gegevens en de modellering 
van het energiesysteem. Voor tijdshorizon 2030 is er bijkomend een vierde scenario (‘EUCO30+’), dat 
overeenkomt met het EUCO30 scenario met aanpassingen om rekening te houden met de nieuwste 
aannames van het Planbureau voor België.  

Voor het aanleveren van de nationale data en parameters doet ELIA beroep op bestaande rapporten 
en studies. De hypotheses zijn afgestemd op basis van het ontwerp van de ELIA studie over de 
perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading tegen 2050. 

30. Nadat de scenario’s bepaald zijn, worden de behoeften aan nieuwe infrastructuur bepaald aan 
de hand van een reeks studies: 

- marktstudies, 

- load flow studies, 

- modellen die de performantie van de uitrustingen voorspellen. 

Vervolgens worden de gekozen oplossingen geëvalueerd op basis van hun: 

- robuustheid en flexibiliteit, 

- betrouwbaarheid, 

- economische efficiëntie, 

- duurzaamheid en publieke aanvaarding, 

- veiligheid van personeel, contractanten en publiek. 

Ten slotte wordt de bekomen portefeuille aan investeringen op een dynamische wijze beheerd. 
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31. De CREG merkt op dat de hypotheses en scenario’s van het federaal ontwikkelingsplan in grote 
mate afgestemd zijn op deze gebruikt voor het door ENTSO-E opgestelde tienjarige Europese 
netontwikkelingsplan TYNDP 2018. 

32. Met betrekking tot de tijdshorizont 2025 stelt de CREG vast dat slechts één enkel scenario wordt 
gehanteerd (‘Best Estimate’). De huidige omstandigheden in het Belgische energielandschap bevatten 
echter tal van onzekerheden, onder meer met betrekking tot de beschikbaarheid van de nucleaire 
centrales en het potentieel van de vraagbeheersing in perioden van schaarste (met risico op een 
onbalanstarief van 10500 €/MWh). De CREG meent dat de gevolgen op de noden inzake 
netontwikkeling van deze onzekerheden ook dienen geanalyseerd te worden, en eventueel zelfs deel 
moeten uitmaken van een afzonderlijk scenario in 2025. 

33. Met betrekking tot de evolutie van de vraag merkt de CREG op dat ELIA in het ontwikkelingsplan 
de evolutie van de totale jaarlijkse elektriciteitsvraag weergeeft, uitgedrukt in TWh (figuur 2.8). De 
CREG is van mening dat in het kader van netwerkontwikkeling vooral de evolutie van de 
vermogensduurcurves relevant is. Het publiceren van de vermogensduurcurves zou in deze context 
relevant zijn. 

Bovendien is het niet duidelijk welke definitie ELIA van de elektriciteitsvraag ELIA hanteert: het totaal 
elektriciteitsverbruik of het netto-elektriciteitsgebruik op niveau van de eindgebruiker rekening 
houdend met lokale elektriciteitsproductie en/of opslag? De CREG is van mening dat in het kader van 
netwerkontwikkeling, niet zozeer het eindenergieverbruik relevant is, maar eerder de residuele vraag 
op het transmissieniveau (‘ELIA Grid Load’). De CREG stelt bijgevolg voor de vermogensduurcurves van 
de ELIA Grid Load op te nemen in het ontwikkelingsplan.  

34. De verschillende vraagevoluties worden beïnvloed door een aantal parameters (vraagsturing, 
elektrische voertuigen en warmtepompen) die in de ELIA studie ‘Electricity Scenarios for Belgium 
towards 2050’ zijn beschreven. De CREG vraagt dat ELIA verduidelijkt op welke basis deze parameters 
voor elk scenario werden gedimensioneerd.  

35. Tenslotte merkt de CREG op dat in het ontwikkelingsplan het EUCO30 scenario vervangen is door 
het “Large Scale RES” scenario omwille van sterk afwijkende waarden met betrekking tot het 
vraagprofiel, en dit om de coherentie tussen de verschillende tijdshorizonten te garanderen (§2.2.1.4). 
De CREG meent dat EUCO30– net omwille van de sterke afwijking in vraagprofiel omwille van de sterk 
doorgedreven energie-efficiëntie – relevant is om de robuustheid van de voorstellen na te gaan. De 
CREG vraagt om de keuze voor het weglaten van dit scenario in de latere tijdshorizonten te motiveren. 
Op basis van de welvaartsanalyses, die in Sectie 3.4 getoond worden, blijkt immers ook dat de toename 
van Belgische en Europese welvaart van de besproken investeringen in het EUCO30 scenario significant 
lager ligt dan in het “Large Scale RES” scenario.  

36. Met betrekking tot de doorgevoerde verbeteringen betreffende de gebruikte gegevens in 
§2.3.1.2, merkt de CREG een groot verschil op tussen TYNDP en TYNDP+ voor onshore wind (Figuur 
2.9) en PV (Figuur 2.11) in tijdshorizont 2040. Gezien de grootte van de aanpassing, meent de CREG 
dat het nuttig is om deze wijziging toe te lichten. Ook acht de CREG het nuttig om meer duiding te 
geven over het referentienet TYNDP 2018 dat in februari 2018 is vastgelegd, in welke richting de 
waarden werden aangepast, en de implicatie hiervan voor België.   

37. In § 2.3.1. van het ontwikkelingsplan wordt de evolutie van de capaciteit aan thermische 
centrales voor België beschreven. ELIA gaat er hierbij van uit dat in 2025, als gevolg van de sluiting van 
de nucleaire centrales en de huidige piekeenheden, en rekening houdend met de levensduur van de 
bestaande gas- en STEG centrales, er additioneel volume thermische capaciteit nodig is om de 
bevoorradingszekerheid te garanderen. ELIA geeft aan dit additioneel volume thermische capaciteit in 
rekening te brengen in de welvaartsanalyses besproken in sectie 3.4. Het is evenwel noodzakelijk dat 
ELIA de nodige verduidelijking aanbrengt over de aangenomen volumes en hun locatie (zie ook §50). 
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3.4. EVOLUTIE VAN HET 380KV TRANSMISSIENET  

38. In hoofdstuk 3 “Evolutie van het 380 kV transmissienet om een betaalbaar, duurzaam en 
betrouwbaar energiesysteem te faciliteren”, beschijft ELIA de drijfveren, de behoeftedetectie, het 
toekomstige transmissienet (van lagging naar leading), de sociaal-economische welvaartsanalyse en 
de impact 380kV op het 220-150-110 kV transmissienet. 

39. De voornaamste drijfveer voor de evolutie van het 380kV transmissienet is een verdere 
verbetering van de marktintegratie. De CREG merkt op dat de impact van interconnecties op import 
en export gemodelleerd wordt op basis van NTC-waarden terwijl de koppeling van de dagmarkten in 
de CWE-regio vandaag op basis van FBMC gebeurt. De CREG acht het relevant dat ELIA aangeeft wat 
deze aanname betekent met betrekking tot de behoefte aan nieuwe interconnectie-capaciteit en de 
berekende welvaartseffecten (prijsconvergentie, congestierenten, redispatching), alsook voor 
bevoorradingszekerheid. 

40. De CREG merkt op dat bij de behoeftedetectie, ELIA verwijst naar de toename van grotere, 
volatielere en minder voorspelbare stromen die onder meer het gevolg zouden zijn van het variabel 
karakter van hernieuwbare energiebronnen (o.a. §3.2 inleiding en §3.2.3). CREG wijst erop dat er op 
niveau van marktdesign alternatieven zijn om dit op te lossen (o.a. unit-based nominaties, scheduling 
rules, configuratie van de biedingzones). CREG merkt op dat deze alternatieven niet in de analyse zijn 
opgenomen. Ook het gebruik van actieve vermogenselementen zoals HVDC en phase shifters, is in deze 
context onderbelicht.  

ELIA stelt bijvoorbeeld in paragraaf 3.2.3 dat er voor de AC-grenzen tussen België, Nederland, Frankrijk 
en Duitsland er gedurende minstens 10% van de tijd stromen van 5-8 GW worden verwacht, wat 
significant meer is dan wat deze grenzen met het geplande 2020 net aankunnen. Het is niet duidelijk 
of deze stromen ongecoördineerde stromen zijn, of stromen ten gevolge van commerciële 
uitwisselingen die gecoördineerd en gecontroleerd worden via een cross-zonaal 
congestiemanagement mechanisme. In het kader van de motivering van extra interconnectie-
capaciteit, stelt de CREG voor dat de verhouding tussen commerciële en ongecoördineerde stromen 
in de uitgevoerde simulaties in beeld wordt gebracht.  

De CREG acht het ook nuttig om de evolutie van de fysische interconnectiecapaciteit versus de evolutie 
van de NTC-waarden in kaart te brengen, historische waarden inbegrepen. Dit laat toe om weer te 
geven welke fractie van de interconnectiecapaciteit voor cross-zonale handel wordt toegekend, en hoe 
dit evolueert. Het is nuttig om hiernaast ook de evolutie van de Belgische “simultane importcapaciteit” 
weer te geven.  

41. Daarnaast wenst de CREG op enkele onduidelijkheden in de tekst te duiden, betreffende: 

- de berekening van de gemiddelde prijsverschillen weergegeven in figuur 3.5.  

- de definitie en berekening van de N-1 capaciteit aan de grens met Nederland, pagina 97, 
waarom deze waarde afwijkt van 4500 MW (=3x1500 MW) en hoe PST’s zijn in rekening 
gebracht,  

- de asymmetrie van de NTC-waarden6 op de Frans-Belgische en Luxemburg-Belgische 
grenzen (Tabel 3.1).  

  

                                                           

6 De CREG noteert dat de referentie op pagina 55 met betrekking tot de hypothesen betreffende de beschikbare capaciteit 
voor uitwisselingen tussen de landen, de meest recente waarden van 2011 dateren. 
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42. De CREG stelt vast dat twee projecten die voorkomen in de lijst van gemeenschappelijk belang 
niet zijn opgenomen in de lijst van projecten voor sociaal-economische welvaartsanalyse, met name 
een interconnectie tussen de regio Antwerpen en de omgeving van Kemsely (UK) en de offshore 
energieopslag onder de naam ‘iLand’ (zie §4 van dit advies). De CREG stelt voor om aan te geven 
waarom ervoor gekozen is deze projecten niet te bespreken, alsook waarom de voorgestelde tweede 
interconnector met de UK (‘Nautilus’) geconnecteerd wordt op het knooppunt Stevin in plaats van de 
regio Antwerpen.  

43. Een kosten-optimale netwerkcapaciteit laat een zekere graad van congestie toe. Als het netwerk 
nooit tot haar maximale capaciteit gebruikt wordt (lees: congestie), is het net ongetwijfeld 
overgedimensioneerd. De CREG vindt het daarom belangrijk om aan te geven wat het percentage uur 
congestie en de gemiddelde gedetecteerde overload per netwerkelement is voor de verschillende 
scenario’s en tijdshorizonten, en dit voor zowel het referentienet als voor het voorgesteld 
investeringsprogramma. Figuur 3.10 is in dit kader ontoereikend. Hierbij hoort ook een overzicht van 
de impact op de marktprijs (prijsverschil met buurlanden) wanneer congestie optreedt. Daarom vraagt 
de CREG dat steeds een afweging plaatsvindt tussen enerzijds de kost van congestie en anderzijds de 
mogelijke overdimensionering van het net. 

44. Wat betreft de sociaal-economische welvaartsanalyse, is de CREG van mening dat de aannames 
die hierin gemaakt worden, verduidelijkt moeten worden. Bij de berekening van de toename van de 
sociaal-economische welvaart in België/Europa voor de verschillende investeringen, stelt de CREG voor 
om voor iedere evaluatie telkens te expliciteren welk netwerk als referentie wordt genomen en welke 
methode wordt gebruikt, i.e. TOOT (Take One Out at the Time) versus PINT (Put IN one at he Time). De 
CREG meent dat deze informatie per project essentieel is om de onderlinge afhankelijkheid van de 
projecten in kaart te brengen. Op die manier is het duidelijk of een investering conditioneel is aan een 
andere investering, en of de welvaartsimpact van het totaal van de investeringen gelijk is aan de som 
van de welvaartsimpact berekend voor elk van de individuele investeringen afzonderlijk.  

Een tweede punt betreft de wijze waarop de consumentensurplus is berekend. DE CREG stelt voor om 
op te nemen of hiervoor de Value of Lost Load gebruikt werd en/of welke waarde dit is, gezien de 
belangrijke invloed hiervan op de voorgestelde resultaten. Bovendien stelt de CREG voor om duidelijk 
aan te geven hoe vraagsturing, flexibiliteit en prijselasticiteit in de simulaties zijn opgenomen.  

45. Met betrekking tot de welvaartsanalyse van deze grensversterkende projecten, merkt de CREG 
op dat ELIA in het ontwikkelingsplan de kosten en de baten in aparte hoofdstukken behandelt en ze 
niet met elkaar afweegt. De CREG adviseert om de kosten--batenanalyse expliciet uit te voeren.  

Op basis van de annuïteiten opgelijst in Tabel 3.2 en de sociaal-economische welvaartsanalyses 
uitgevoerd in §3.4, concludeert de CREG dat de voorgestelde projecten die geen onderdeel vormen 
van het referentienet 2027 (i.e. Nautilus, BE-DE II, Lonny-Achène, Gramme en Van Eyck-Maasbracht) 
in geen enkel scenario voor 2035 een positieve businesscase vormen, en na 2035 slechts in een van de 
drie scenario’s (namelijk het Large Scale RES-scenario). Het is niet duidelijk welke investeringsprojecten 
voor de versterking van de interne backbone redundant worden als deze projecten geen groen licht 
krijgen. De CREG stelt voor om deze link te verduidelijken. 

46. De CREG merkt op dat de baten van netwerkversterking met Frankrijk typisch groter zijn dan 
deze van de netwerkversterking met Nederland. Zelfs de kosten-batenanalyse voor de reeds 
opgenomen projecten ter versterking van de Belgisch-Nederlandse grens, BRABO II-III en Zandvliet-
Rilland (§3.4.4), blijkt relatief zwak met slechts een positieve impact vanaf tijdshorizont 2040. Het is 
bovendien opmerkelijk dat de economische impact van de versterkingen van de Belgisch-Nederlandse 
grens tot 2035 constant blijven, en voor de versterking Van Eyck-Maasbracht zelfs identiek in de drie 
scenario’s (Figuur 3.24 en Figuur 3.25). De CREG stelt voor om deze resultaten toe te lichten.  
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47. Met betrekking tot de investeringen voor de versterking van de interne backbone (§3.4.5), 
berekent ELIA dat het totaal bedrag aan vermeden redispatching kosten, uitgevoerd op het 2030 
Sustainable Transition scenario (‘Base case’) en rekening houdend met het globale investeringspakket 
zoals geïllustreerd in Figuur 3.12, tussen 350 M€ en 400 M€ per jaar bedraagt. ELIA geeft hierbij aan 
dat het om een conservatieve schatting gaat, gezien bij de berekening de maatschappelijke kost van 
redispatching gelijk is aan het verschil in productiekosten tussen de afgeregelde en de opgeregelde 
productie-eenheid. De CREG merkt op dat dit een aanzienlijk bedrag is. Ter vergelijking, de totale 
kosten aan redispatching in de Duitse biedingzone in 2017 bedroeg ruim 1 miljard euro wat wordt 
erkend als een historisch hoog bedrag7. 

De CREG stelt voor om dit luik verder uit te werken en duidelijker aan te geven wat in het globale 
investeringspakket vervat zit. Op basis van Figuur 3.10 is het niet duidelijk welke projecten uit Tabel 
3.2 verondersteld worden te zijn uitgevoerd of welke de hypotheses zijn met betrekking tot de locatie 
van de thermische productie-eenheden. Daarnaast stelt de CREG ook voor om de methodologie die 
gebruikt wordt voor het in rekening brengen van topologische maatregelen en DLR in deze 
berekeningen, toe te lichten.  

48. De CREG merkt ook op dat bij zowel het bepalen van de kosten gelinkt aan de versterking van 
de interne backbone (Tabel 3.2), als bij het bepalen van de vermeden redispatching kosten (§3.4.5.1) 
de projecten ter versterking van de interne backbone telkens in hun totaliteit worden beschouwd. De 
CREG acht het nuttig aan te geven welke van deze projecten het meest bijdragen tot de reductie van 
het risico op interne congesties (zie ook paragraaf 0). Als conclusie in de Executive Summary stelt ELIA 
dat “het investeringsbedrag van het totaalplan 5 miljard euro over 10 jaar bedraagt”. Gegeven dat dit 
totaalplan verschillende projecten bevat die op basis van de voorgestelde kosten-baten niet altijd 
rendabel lijken, stelt de CREG voor om het investeringsbedrag te becijferen voor het deel van projecten 
met status “planned”. Hierbij acht de CREG het nuttig om de kosten-baten analyse ook vanuit het 
perspectief van de Belgische consument te becijferen.  

3.5. TECHNISCHE OPLOSSINGEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET 
380KV TRANSMISSIENET 

49. In hoofdstuk 4 beschrijft ELIA de ontwikkeling van de interne backbone van het 380kV net, de 
ontwikkeling van de interconnecties, de aansluiting en integratie van offshore windproductie, centrale 
energieopslag en ontwikkeling van het net, langetermijnpotentieel van energietransitie, en een 
overzicht van de EHV-projecten.  

50.  Wat betreft de versterking van de interne backbone centrum-oost (§4.1.3), worden 
verschillende drijfveren genoemd. De drijfveer op middellange termijn (2025) is het creëren van 
onthaalcapaciteit voor nieuwe centrales, o.a. ter vervanging van de nucleaire productie. De CREG 
vraagt zich af welke opties onderzocht werden om het gebruik van de bestaande aansluitingspunten 
na de sluiting van de nucleaire centrales, te optimaliseren en herhaalt hierbij het belang van 
transparantie over de aannames gemaakt voor de locatie van de productie-eenheden bij de uitvoering 
van de simulaties. Bovendien acht de CREG het wenselijk dat Elia overleg voorziet met Fluxys Belgium 
NV bij de opmaak van het ontwikkelingsplan teneinde de inplanting van nieuwe gascentrales binnen 
de mogelijkheden van beide gereguleerde netwerken te optimaliseren. 

                                                           

7 “German grid stabilising costs reach record high”, www.tscnet.eu/german-grid-stabilising-costs-reach-record-high/ 
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De drijfveer op langere termijn is het mogelijk maken van de versterking van de interconnectie tussen 
Van Eyck en Maasbracht. De CREG merkt op dat de geschatte relevantie van deze versterking in termen 
van welvaartscreatie relatief laag is (zie ook §46). 

51. Wat betreft de nieuwe corridor Avelgem-centrum, is de voornaamste drijfveer gelinkt aan extra 
capaciteit voor het transport van offshore-windproductie gecombineerd met import vanuit het 
Verenigd Koninkrijk (samen tot 3,5 GW) en met import vanuit Frankrijk (tot 3,5 GW), terwijl de enige 
380 kV-verbinding tussen het westen en het oosten van het land, de 3GW (N-1) verbinding is tussen 
Horta en Mercator. Daarnaast verbetert deze nieuwe corridor de betrouwbaarheid van het net. ELIA 
stelt voor om hier tenminste 6 GW fysische transportcapaciteit te voorzien, wat gelijk is aan de fysische 
capaciteit van Horta-Mercator na de reeds geplande netwerkversterking via HTLS.  

De CREG volgt de noodzaak en het voorstel voor deze nieuwe corridor, tenzij er alternatieven zijn via 
de versterking van het bestaande 220 kV-net die hetzelfde effect qua onthaalcapaciteit en 
betrouwbaarheid zouden kunnen hebben.  

52. ELIA stelt een nieuwe corridor Stevin-Avelgem (“kustlus”) voor om de geplande 1,7 à 2 GW aan 
bijkomende offshore productiecapaciteit te kunnen opvangen. De Stevin-as met circa 3 GW 
onthaalcapaciteit is immers gedimensioneerd op de toen geplande 2,3 GW offshore productie en de 
energiestromen van en naar Nemo Link. De nieuwe corridor Stevin-Avelgem zou een fysische capaciteit 
hebben van 6 GW (3 GW in N-1). Door het inlussen van deze corridor met de bestaande Stevin-as, zou 
de totale onthaalcapaciteit op het 380 kV net in de regio toenemen tot 7 GW (N-1).  

De CREG volgt de noodzaak om onthaalcapaciteit voor offshore (wind)productie te voorzien. De CREG 
stelt zich echter de vraag welke de onderzochte alternatieven waren en de reden voor hun afwijzing, 
onder meer een aansluiting in Doel, wat met de sluiting van de kerncentrales perfect in de huidige 
netwerktopologie zou kunnen integreren. Vormt de mogelijkheid dat in deze piste een kabel via 
Nederlands grondgebied (Scheldemonding) dient te passeren een element? ELIA geeft aan dat ze in 
elk geval voor de meest voordelige oplossing kiest in functie van het maatschappelijk belang, en het 
lijkt opportuun om het resultaat van deze oefening in het ontwikkelingsplan op te nemen.  

Wat betreft de dimensionering van de lus tussen het nieuwe onderstation “TBD” en Stevin, is het de 
CREG niet duidelijk of de 3 GW en 6 GW capaciteit voorstellen die ELIA bespreekt, waarden zijn in N of 
in N-1. De motivatie om de 6 GW optie te kiezen zouden verder uitgewerkt moeten worden, alsook of 
dit om een bovengrondse leiding of ondergrondse kabel zou gaan, of welke optie als basis diende voor 
de kostenraming.  

Tot slot merkt de CREG op dat offshore energieopslag in deze context wellicht potentiële 
congestieproblemen zal oplossen in plaats van versterken, en dus geen drijfveer kan zijn voor deze 
netwerkversterking. Hierbij sluit de CREG aan bij het initiatief voorgesteld door Elia in paragraaf 4.4.2 
van het ontwikkelingsplan om een eventuele energie-atol aan te sluiten op een bestaande 
infrastructuur met flexibele toegang om zo congestie op het Elia netwerk op te heffen.  

53. ELIA beschrijft de noodzaak aan extra middelen voor statisch en dynamisch spanningsbeheer, 
onder meer om de maximale simultane importcapaciteit van België te kunnen verhogen van 5500 MW 
(vanaf juni 2018) naar 6500 MW tegen 2020 tot 7500 MW tegen 2021-2022. De middelen zijn 
opgesplitst in drie fasen, en betreffen condensatorbatterijen, shunt-reactoren, HVDC lijn (ALEGrO) en 
– in de derde fase – ook Static Var Compensatoren en Static Synchronous Compensatoren.  

De CREG stelt voor om een indicatie te geven van de geschatte kosten van deze middelen. De CREG 
verwacht echter dat deze investeringskosten relatief laag zijn en dat deze kostenpost bijgevolg niet 
verhindert ervoor te zorgen dat de simultane importlimiet geen beperkende factor vormt voor de 
Belgische import.  
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54. ELIA somt vier investeringsprojecten op die een efficiëntere benutting of beheer van het net, 
beogen, met name: Black-Out mitigation, Security, optische vezel netwerken, Dynamic Line Rating en 
Real Time Thermal Rating. De CREG mist een inschatting van het potentieel van deze verbeteringen op 
het vlak van de verschillende evaluatie-indicatoren (hoofdstuk 1).  

55. Het project “Modular Offshore Grid-Fase II” is conditioneel opgenomen in het voorgestelde 
ontwikkelingsplan. Het betreft de aansluiting van de bijkomende offshore netinfrastructuur alsook 
kabelverbindingen om de bijkomende offshore energie (bovenop de reeds geplande 2,3 GW in de 
toegekende domeinconcessies). De CREG stelt vast dat de federale regering momenteel de 
mogelijkheden tot ontwikkelen van bijkomende capaciteit aan offshore hernieuwbare energie 
onderzoekt. De vastlegging van eventuele bijkomende offshore capaciteit in kader van de goedkeuring 
van het nieuwe Maritiem Ruimtelijk Plan verantwoordt deze voorgestelde investering. De CREG is 
akkoord met de conditionele status, aangezien het netdesign en de gekozen technologie afhankelijk is 
van de verschillende beleidskeuzes. Vanaf de definitieve goedkeuring van het Maritiem Ruimtelijk Plan 
verwacht de CREG echter een duidelijk engagement van Elia door middel van het opstellen van een 
gedetailleerd tijdspad of draaiboek waarin de verschillende stappen van concept tot en met oplevering 
van het “Modular Offshore Grid-Fase II” duidelijk gedefinieerd zijn. Dergelijk engagement acht de CREG 
heel belangrijk ten einde de bijkomende capaciteit aan offshore windenergie tijdig te kunnen 
aansluiten. 

56. De CREG merkt op dat Elia actief betrokken is bij studies en initiatieven betreffende het 
langetermijnpotentieel van de energietransitie, zoals de in hoofdstuk 4.5 vermelde studie “e-Highway 
2050” en het “North Sea Countries Offshore Grid Initiative” (NSCOGI)-platform. De CREG is 
voorstander van deelname aan deze initiatieven die de ontwikkeling van het netwerk voorbereiden 
met als uitgangspunt de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen. De CREG merkt echter ook 
op dat Elia geen project-partner is van het Europese onderzoeksproject PROMOTIoN over offshore 
HVDC-technologie. Verder merkt de CREG op dat Elia projectpartner was van het Europese 
onderzoeksproject GARPUR dat alternatieven voor het N-1 criterium analyseerde voor onder meer de 
fase van netwerkontwikkeling, maar vindt in het voorgelegde ontwikkelingsplan geen referentie terug 
naar dit innovatieproject. Ten slotte blijft de CREG het belang onderstrepen van innovatie in de 
operationele fase en in marktdesign om de vruchten van de voorgestelde netwerkversterkingen ten 
volle te realiseren.   

3.6. TECHNISCHE OPLOSSINGEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET 
220-150-110KV-NETTEN 

57. In dit hoofdstuk beschrijft ELIA de algemene visie op de ontwikkeling van de netten 220kV, 
150kV en 110kV, en beschrijf ze nadien de investeringen voor de 10 Belgische provincies en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

58. De CREG volgt de algemene visie van Elia op de ontwikkeling van de 220 kV-150 kV en 110 kV- 
netten uitgewerkt in hoofdstuk 5.1 in zes punten: het rationaliseren van de lokale transportnetten 36 
kV en 70 kV door evolutie naar hogere spanningsniveaus, het ontkoppelen van de transmissienetten 
220 kV en 150 kV (al dan niet via dwarsregeltransformatoren), het verhogen van de kortsluitvastheid 
van 150 kV-onderstations, de integratie van centrale en decentrale productie, behoefte aan 
bijkomende transformatiecapactiteit naar middenspanning ten gevolge van een toename van de 
afname in het middenspanningsnet en, ten slotte, vervangingsinvesteringen. Op basis van de tabellen 
in de bijlage blijkt het grootste deel van de projecten uit vernieuwing van verouderde uitrusting te 
bestaan. De CREG spreekt zich in haar advies niet uit over de voorgestelde projecten op provincie-
niveau.  
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59. De CREG volgt de voorgestelde aanpak in twee fasen: een eerste fase die beperkt is tot de korte 
termijn (2020-2025) en waar een hoge mate van zekerheid bestaat over de parameters die de 
voorgestelde investeringen bepalen, en een tweede fase die betrekking hebben op de langere termijn 
(2025-2030) en waarvoor nog geen definitieve beslissingen genomen zijn bij gebrek aan voldoende 
nauwkeurige informatie over de parameters die hierop een invloed hebben, en die in het kader van de 
volgende ontwikkelingsplannen opnieuw worden beoordeeld. Enkel voor investeringen in de eerste 
fase en waarvoor een goedkeuring gevraagd wordt, worden gepland en de gedetailleerde 
engineeringsstudies gestart.  

60. ELIA geeft in sectie 1.3.2 aan dat het ontwikkelingsplan een zo efficiënt mogelijke 
verwezenlijking van de Belgische doelstellingen op het vlak van de ontwikkeling van hernieuwbare 
productie zowel onshore als offshore. Ze heeft aan dat “om de nood aan dergelijke dure versterkingen 
te beperken zonder de nagestreefde integratie van hernieuwbare energie in het gedrang te brengen, 
een gecoördineerde visie op prioritaire ontwikkelingszones voor hernieuwbare energiebronnen en het 
bijhorend transmissienet wenselijk is”. De CREG stelt voor om de vastgestelde prioritaire zones 
duidelijker of explicieter in kaart te brengen, zowel qua locatie als qua grootteorde en qua 
spanningsniveau.  
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4. CONCLUSIE 

Met betrekking tot het ontwerp van ontwikkelingsplan 2020-20305 van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR 
adviseert de CREG het volgende: 

- Duidelijke verbintenissen tot het uitvoeren van investeringen waarvan de studie reeds 
heeft uitgewezen dat zij noodzakelijk en haalbaar zijn en waarmee reeds rekening wordt 
gehouden in de tariefmethodologie dienen in het ontwikkelingsplan opgenomen te 
worden. De CREG beschouwt hoe dan ook de investeringen die in de investeringslijsten 
van het ontwikkelingsplan 2020-2030 zijn opgenomen met een voorziene datum van 
indienstneming tussen 2020 en 2025 als bindend voor ELIA; 

- Vermits de opstelling van de recentste tariefmethodologie in nauw overleg met ELIA en 
gelijktijdig met de voorbereiding van het ontwikkelingsplan 2020-2030 gebeurde, is de 
CREG van mening dat de nodige financieringsmiddelen voor de voorgestelde 
investeringen gewaarborgd zijn binnen ELIA en dat het niet nodig is om de 
tariefmethodologie die op 28 juni 2018 werd aangenomen, te herzien; 

- Bij de behoeftedetectie verwijst ELIA naar de toename van grotere, volatielere en minder 
voorspelbare stromen die onder meer het gevolg zouden zijn van het variabel karakter 
van hernieuwbare energiebronnen. De CREG benadrukt dat er op niveau van marktdesign 
alternatieven zijn om dit op te lossen (o.a. unit-based nominaties, scheduling rules en 
configuratie van de biedzones) en stelt voor om deze in de analyse op te nemen alsook 
het gebruik van actieve vermogenselementen zoals HVDC en phase shifters in deze 
context te bespreken (zie §40 van dit advies);  

- ELIA stelt dat er voor de AC-grenzen tussen België, Nederland, Frankrijk en Duitsland 
gedurende minstens 10% van de tijd stromen van 5-8 GW wordt verwacht, wat significant 
meer is dan wat deze grenzen met het geplande 2020 net aankunnen. Het is niet duidelijk 
of deze stromen ongecoördineerde stromen zijn of stromen ten gevolge van commerciële 
uitwisselingen die gecoördineerd en gecontroleerd worden via een cross-zonaal 
congestiemanagement mechanisme. In het kader van de motivering van extra 
interconnectie capaciteit, stelt de CREG voor dat de verhouding tussen commerciële en 
ongecoördineerde stromen in de uitgevoerde simulaties in beeld wordt gebracht (zie 
§40);  

- Betreffende de identificatie van de behoeftes voor netwerkversterking, acht de CREG het 
noodzakelijk om de aannames betreffende de locatie van de productie-eenheden in de 
verschillende scenario’s te specifiëren, de verhouding van commerciële versus niet-
commerciële stromen op de interconnecties weer te geven (zie §40), de methodologie 
voor het gebruik van topologische maatregelen en andere efficiëntie-verbeterende 
maatregelen op vlak van marktdesign en innovatie te bespreken (zie §40 en §54 ) en de 
frequentie, grootte en prijsimpact van congestie per netwerkelement voor het 
referentienet en het voorgestelde investeringsplan weer te geven (zie § 43). Bovendien 
acht de CREG het wenselijk dat Elia overleg voorziet met Fluxys Belgium NV bij de opmaak 
van het ontwikkelingsplan teneinde de inplanting van nieuwe gascentrales binnen de 
mogelijkheden van beide gereguleerde netwerken te optimaliseren (zie §50); 

- Betreffende de evolutie van de vraag, meent de CREG dat de definitie van de vraag moet 
verduidelijkt worden. De CREG stelt voor om de evolutie van de Elia Grid Load te 
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bespreken en de bijhorende vermogensduurcurves voor de verschillende scenario’s en 
tijdshorizonten in het ontwikkelingsplan op te nemen (zie §33). 

- Betreffende de evolutie van de diverse verbeteringen met betrekking tot de modellering 
van het energiesysteem, vraagt de CREG dat ELIA verduidelijkt op welke basis deze 
parameters voor elk scenario werden gedimensioneerd en hoe de vraagsturing is 
gemodelleerd (zie §44); 

- Betreffende de NTC-methodologie om de impact van netwerkversterking op de 
grensoverschrijdende handel te simuleren is het nuttig om de impact van deze aanname 
te expliciteren. De dagmarkten in CWE zijn immers gekoppeld via FBMC, wat andere 
resultaten zou kunnen leveren met betrekking tot prijsconvergentie en congesties (zie 
§39);  

- Bij de berekening van de welvaartscreatie dienen de aannames verduidelijkt te worden 
(zie §44). Dit zijn onder meer deze met betrekking tot de methodologie, de 
referentietoestand ten opzichte waarvan de welvaarstoename is berekend, de vraag-
elasticiteit en de vraagprijs; 

- Bij de bespreking van de redispatching kosten, die dankzij de versterking van de interne 
backbone zouden worden vermeden, zouden de belangrijkste aannames met betrekking 
vraag en productie, hun locatie, en het gebruik van topologische maatregelen vermeld 
dienen te worden (zie §47) alsook hier de frequentie, grootte en prijsimpact van de 
congesties per netwerkelement (zie §43);  

- Voor de belangrijkste investeringen acht de CREG het aangewezen dat Elia de 
alternatieven die ze beschouwd heeft en/of besproken heeft met stakeholders, te 
bespreken en de redenen te vermelden waarom deze alternatieven niet gekozen werden 
(zie §22). Dit geldt ook voor de projecten van gemeenschappelijk belang in de Unielijst 
van 2018 die niet in het huidig federaal ontwikkelingsplan zijn opgenomen (zie §0); 

- Voor de belangrijkste investeringen zouden de kosten en baten expliciet moeten 
afgewogen worden alsook de afhankelijkheden met betrekking van andere 
investeringsprojecten (zie §45). Op basis van de voorgestelde kosten en voorgestelde 
baten meent de CREG af te leiden dat de projecten voor de versterking of uitbreiding van 
de interconnecties die geen onderdeel vormen van het referentienet & NTC’s 2027, niet 
altijd een positieve businesscase hebben. Het is niet duidelijk welke investeringsprojecten 
voor de versterking van de interne backbone, redundant worden als deze projecten geen 
groen licht krijgen. De CREG stelt voor dit te verduidelijken, alsook meer duiding te geven 
bij de soms opmerkelijke resultaten van de welvaartsanalyse (zie §46). 

- De vastgestelde prioritaire zones voor de verwezenlijking van de Belgische doelstellingen 
op het vlak van de ontwikkeling van hernieuwbare productie duidelijker of explicieter in 
kaart brengen, zowel qua locatie, spanningsniveau en grootteorde (§60).  

- Het opstellen van een gedetailleerd tijdspad of draaiboek (vanaf de definitieve 
goedkeuring van het Maritiem Ruimtelijk Plan) waarin de verschillende stappen van 
concept tot en met oplevering van het “Modular Offshore Grid-Fase II” duidelijk 
gedefinieerd zijn (zie §55).  

- Als conclusie stelt ELIA dat “het investeringsbedrag van het totaalplan bedraagt 5 miljard 
euro over 10 jaar”. Gegeven dat dit totaalplan verschillende projecten bevat die op basis 
van de voorgestelde kosten-baten niet altijd rendabel lijken, stelt de CREG voor om het 
investeringsbedrag te becijferen voor het deel van projecten met de status ‘planned’, met 
een inschatting van de kosten-baten voor de Belgische consument (zie §48).  
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Met betrekking tot de opstelling van toekomstige ontwikkelingsplannen adviseert de CREG, bovenop 
de elementen vermeld in vorige paragraaf, om: 

- hoewel de wet thans geen tweejaarlijkse aanpassing vereist, de mogelijkheid te 
onderzoeken om het federaal ontwikkelingsplan op vrijwillige basis na twee jaar te 
actualiseren om aan te sluiten bij de opstellingsfrequentie van het Europese TYNDP, 
rekening houdend met wat in paragraaf § 20 van dit advies wordt uiteengezet; 

- bij de opstelling van de volgende federale ontwikkelingsplannen de verschillende 
stakeholders van bij de aanvang te betrekken. ELIA zou hiervoor regelmatig workshops 
kunnen organiseren die openstaan voor alle netgebruikers; 

- hoewel de hypotheses en scenario’s van het federaal ontwikkelingsplan sterk afgestemd 
zijn op deze gebruikt voor het door ENTSO-E opgestelde TYNDP 2018, is de toepassing van 
de methodologie in het ontwikkelingsplan 2020-2030 niet op een transparante wijze 
gebeurd en is het resultaat ervan niet traceerbaar. Dit probleem zou zich veel minder 
stellen indien de stakeholders van bij het begin van de opstelling van het 
ontwikkelingsplan worden betrokken. Dit zou tevens de adviesverlening van de CREG ten 
goede komen, aangezien de wettelijke termijn van dertig kalenderdagen waarover de 
CREG beschikt om een advies over het federaal ontwikkelingsplan uit te brengen, uiterst 
kort is om kennis te nemen van dit plan en het te beoordelen. 
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