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EXECUTIVE SUMMARY 

Engie Electrabel communiceerde via haar transparantie-website op vrijdagmiddag 21 september 2018 
dat Tihange 2 en Tihange 3 de komende winter niet meer zouden heropstarten. Dit betekent een 
verlies van ongeveer 2.000 MW productiecapaciteit, bovenop de eerder aangekondigde verlating van 
de terugkeer van Doel 1 en 2 (die pas midden december en begin januari terug beschikbaar zullen zijn). 

Hierdoor ligt de productiecapaciteit in België voor de komende maanden veel lager dan voorzien. 
Volgens de informatie die Elia in de Kamercommissie van 2 oktober 2018 gaf, voorzien zij voor de 
komende winter een tekort van 700 à 900 MW om te kunnen voldoen aan de wettelijke criteria op het 
vlak van bevoorradingszekerheid. België zal erg afhankelijk blijven van invoer om haar 
bevoorradingszekerheid te verzekeren en om de elektriciteitsprijzen zo laag mogelijk te houden. Dit 
alles heeft ervoor gezorgd dat de prijzen op de forwardmarkten voor levering in België fors zijn 
gestegen, vooral voor de laatste maanden van 2018.  

België behoort samen met Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk tot de centraal-
westelijke Europese regio (hierna “CWE-regio”). In deze regio is de koppeling van de day-ahead 
elektriciteitsmarkten sinds mei 2015 gebaseerd op de stromen (de “day-ahead flow-based market 
coupling” of “DA FBMC”). De werking van deze marktkoppeling zal, gelet op de actuele situatie, de 
komende maanden cruciaal zijn voor de bevoorradingszekerheid en de prijsvorming in België. 

Tot 1 oktober 2018 behoorden Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk tot één prijszone. Sinds 1 oktober 
2018 is Oostenrijk een aparte prijszone. Deze splitsing kwam er ten gevolge van de implementatie van 
Europese regels. Dit betekent dat er tussen Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg verschillende prijzen 
kunnen ontstaan als er congestie is in het netwerk en de grensoverschrijdende handel beperkt moet 
worden om redenen van operationele veiligheid, net zoals dat al het geval was met de prijszones van 
België, Nederland en Frankrijk.  

Deze nota behandelt de marktresultaten van de day-ahead flow-based market coupling van de eerste 
week na de splitsing van de Duits-Oostenrijkse prijszone. De bestudeerde periode loopt van maandag 
1 tot zondag 7 oktober 2018. In vergelijking met de planning die gekend was tot 30 augustus 2018, is 
er in België tijdens de beschouwde periode ongeveer 1.500 MW minder nucleaire productiecapaciteit 
beschikbaar. Wat de marktresultaten betreft, zijn in die periode vooral de relatief hoge prijzen voor 
België (gemiddeld 96,7 €/MWh) en de lage prijzen in Duitsland (gemiddeld 18,3 €/MWh) op 3 oktober 
2018 op het eerste gezicht merkwaardig.  

De conclusie van deze nota is dat - op basis van de onderzochte periode - de splitsing van de prijszones 
van Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg tot nu toe technisch correct verlopen is: de werking van de 
marktkoppeling lijkt op dezelfde manier te verlopen in vergelijking met de werking vóór de splitsing. 
Bovendien was de Belgische elektriciteitsmarkt op 3 oktober veel robuuster dan men op het eerste 
gezicht zou concluderen: met een extra vraag van 1.000 MW zou de invoer met gemiddeld 866 MW 
gestegen zijn, waardoor de gemiddelde marktprijs zou stijgen van 96,7 €/MWh naar 125,1 €/MWh 
(een stijging met 30%). Met een extra vraag van 2.000 MW zou de invoer met gemiddeld 1.700 MW 
gestegen zijn, waardoor de gemiddelde marktprijs zou stijgen van 96,7 €/MWh naar 183,9 €/MWh 
(een stijging met 90%).  

Dit robuuste resultaat voor 3 oktober 2018 was mede mogelijk omdat de loop flows doorheen België 
(van noord naar zuid) op die dag lager lagen dan gemiddeld. Indien loop flows hoog zijn, verwacht de 
CREG dat de import naar België minder sterk kan stijgen en bovendien gepaard gaat met sneller 
stijgende prijzen op de Belgische day-ahead markt, zeker gezien de situatie van lage beschikbaarheid 
van nucleaire capaciteit.  
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INLEIDING 

1. Engie Electrabel communiceerde via haar transparantie-website op vrijdagmiddag 21 september 
2018 dat Tihange 2 en Tihange 3 de komende winter niet meer zouden heropstarten. Het FANC had 
eerder gecommuniceerd dat er problemen waren met de bunkers. Dit betekent een verlies van 
ongeveer 2.000 MW productiecapaciteit, bovenop de eerder aangekondigde verlating van de 
terugkeer van Doel 1 en 2 (die pas midden december en begin januari terug beschikbaar zullen zijn). 

2. Hierdoor ligt de productiecapaciteit in België voor de komende maanden veel lager dan 
voorzien. Volgens de informatie die Elia in de Kamercommissie van 2 oktober 2018 gegeven heeft, 
voorzien zij voor de komende winter een tekort van 700 à 900 MW om te kunnen voldoen aan de 
wettelijke criteria op het vlak van bevoorradingszekerheid. België zal erg afhankelijk blijven van invoer 
om haar bevoorradingszekerheid te verzekeren en om de elektriciteitsprijzen zo laag mogelijk te 
houden. De hierboven vermelde zaken hebben ervoor gezorgd dat de prijzen op de forwardmarkten 
voor levering in België fors zijn gestegen, vooral voor de laatste maanden van 2018. 

3. België behoort samen met Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk tot de 
centraal-westelijk Europese regio (hierna “CWE-regio”). In deze regio is de koppeling van de day-ahead 
elektriciteitsmarkten sinds mei 2015 gebaseerd op de stromen (hierna de “day-ahead flow-based 
market coupling” of “DA FBMC”). De werking van deze marktkoppeling zal, gelet op de actuele situatie, 
in de komende maanden cruciaal zijn voor de bevoorradingszekerheid en de prijsvorming in België. 

4. Tot 1 oktober 2018 behoorden Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk tot één prijszone. Sinds 1 
oktober 2018 is Oostenrijk een aparte prijszone. Deze splitsing is een gevolg van de implementatie van 
Europese regels. Dit betekent dat er tussen Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg verschillende prijzen 
kunnen ontstaan als er congestie is in het netwerk en de grensoverschrijdende handel beperkt moet 
worden om redenen van operationele veiligheid, net zoals dat al vóór de splitsing het geval was met 
de prijszones van België, Nederland en Frankrijk.  

5. Deze nota behandelt de marktresultaten van de day-ahead flow-based market coupling van de 
eerste week na de splitsing van de Duits-Oostenrijkse prijszone (de bestudeerde periode loopt van 
maandag 1 tot zondag 7 oktober 2018). In vergelijking met de planning die gekend was tot 30 augustus 
2018, heeft België tijdens de beschouwde periode ongeveer 1.500 MW minder nucleaire 
productiecapaciteit beschikbaar. De CREG heeft het initiatief genomen om deze beknopte nota snel te 
publiceren, omdat vooral de marktresultaten voor 3 oktober 2018, met relatief hoge prijzen voor 
België en lage prijzen in Duitsland, op het eerste gezicht merkwaardig leken. Gezien de gespannen 
situatie voor de komende maanden is het volgens de CREG belangrijk om haar bevindingen over de 
beschouwde periode te delen met de marktspelers in kader van de transparantie. 

6. De CREG heeft over de marktuitkomst voor 3 oktober 2018 ook overlegd met Elia. De CREG heeft 
eveneens aan het beurshuis EPEX SPOT BE gevraagd om een aantal simulaties uit te voeren betreffende 
deze dag. De resultaten van het overleg met Elia en de aan EPEX SPOT BE gevraagde simulatie worden 
ook in deze nota besproken. 
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1. MARKTUITKOMST 1 TOT 7 OKTOBER 2018 

7. De onderstaande figuur geeft per uur de day-ahead groothandelsprijs weer voor de vijf landen 
van de CWE-regio (in €/MWh). De beschouwde periode is maandag 1 tot zondag 7 oktober 2018. De 
blauwe lijn geeft de prijs voor België. Deze prijs ligt meestal dicht bij de andere prijzen, behalve op 2 
en zeker op 3 oktober. De gemiddelde groothandelsprijs in België ligt gedurende deze week op 72,8 
€/MWh. Dit is hoger dan in Duitsland (50,5 €/MWh), Frankrijk (64,6 €/MWh), Nederland (59,6 €/MWh) 
en Oostenrijk (61,8 €/MWh). 

8. Voor 3 oktober valt vooral het prijsverschil met Duitsland op tijdens de uren 8 tot 16. Tijdens 
deze uren noteert België prijzen tussen 105 en 152 €/MWh, terwijl de prijs in Duitsland rond de 0 
€/MWh schommelt. Gemiddeld is de Belgische prijs 96,7 €/MWh tegenover 18,3 €/MWh in Duitsland. 
Dit is opmerkelijk en wordt verder in deze sectie verklaard. 

 

Bron: CREG, JAO, EntsoE 

  



 

Niet-vertrouwelijk  6/12 

9. De volgende figuur geeft per uur de uitgewisselde volumes per prijszone van de CWE-regio (in 
MW). Een positieve waarde duidt op uitvoer; een negatieve waarde duidt op invoer. Zoals te 
verwachten importeert België gedurende de hele week, met een gemiddelde invoer van 2.232 MW. 
De minimale import naar België bedraagt 505 MW op uur 2 op 3 oktober 2018; de maximale import 
bedraagt 3.956 MW op uur 9 op 4 oktober 2018.  

10. Men zou kunnen verwachten dat de maximale import samenvalt met het hoogste prijsverschil 
in de CWE-regio, met name tijdens de uren 8 tot 16 op 3 oktober. De gemiddelde import naar België 
tijdens deze uren is 2.560 MW, slechts een paar honderd MW hoger dan de gemiddelde import van de 
beschouwde week en 3.000 MW lager dan de maximale import naar België (5.500 MW). De import 
naar Oostenrijk is tijdens deze uren bijna 5.000 MW, dubbel zo hoog als naar België, terwijl het 
prijsverschil tussen Oostenrijk en Duitsland ongeveer de helft is in vergelijking met het prijsverschil 
tussen België en Duitsland.  

11. Het voorgaande is te verklaren door de beperkte beschikbare netwerkcapaciteit en de 
inefficiënties1 van de day-ahead flow-based market coupling, maar ook doordat de marktkoppeling als 
doelfunctie de welvaart moet optimaliseren binnen de CWE-regio2. De welvaart bestaat niet enkel uit 
de winst voor consumenten (het consumentensurplus), maar ook uit de winst voor producenten (het 
producentensurplus). De marktkoppeling zal dus niet enkel hoge prijzen willen vermijden, want nadelig 
voor het consumentensurplus, maar ook erg lage prijzen willen vermijden, want nadelig voor het 
producentensurplus. Op woensdag 3 oktober was het een feestdag in Duitsland (de verjaardag van de 
Duitse hereniging in 1990), met als gevolg een lage consumptie. De lage consumptie gecombineerd 
met het relatief hoge aanbod van zonne- en windproductie zorgden ervoor dat er in Duitsland een 
groot productieoverschot was, met lage prijzen tot gevolg. Indien Duitsland niet had kunnen uitvoeren 
naar de andere landen in de CWE-regio, zou de prijs volgens de simulatie van EPEX SPOT tijdens die 
uren op ongeveer -50 €/MWh uitgekomen zijn, wat nefast is voor het producentensurplus in Duitsland.  

12. Bovendien was er ook binnen het Belgische netwerk een dwarsregeltransformator (PST) die 
hogere invoer naar België beperkte omdat er congestie werd voorspeld, deels door de gevraagde 
invoer naar België, maar ook door de loop flows uit CWE en dan vooral uit Duitsland. Gezien deze PST 
aan de grens met Nederland ligt, wordt deze sterk belast bij invoer uit Nederland naar België, minder 
sterk bij invoer uit Duitsland en het minst bij invoer uit Frankrijk. Voor België is het dus gunstiger om 
in deze situatie in te voeren uit Frankrijk omdat België dan een groter volume kan importeren. Echter, 
door in te voeren uit Frankrijk stijgen de prijzen in Frankrijk waarbij, door minder in te voeren uit 
Duitsland, de prijzen in Duitsland nog lager uitkomen. Het resultaat van de welvaartsoptimalisatie was 
voor deze dag dat België een kleiner volume invoert uit Duitsland in plaats van een groter volume uit 
Frankrijk. 

13. Dat de invoer slechts 2.560 MW bedraagt tijdens de uren 8 tot 16 is onder meer te verklaren 
doordat de dwarsregeltransformator (PST) overbelast dreigde te worden. België heeft 4 PSTs 
geïnstalleerd met elk een vermogen van ongeveer 1.500 MW. Doordat er één onbeschikbaar is tot 15 
december 2018 heeft België in N-1-situatie ongeveer 3.000 MW vermogen aan PSTs. Deze capaciteit 
wordt echter ook nog deels ingenomen door loop flows en een veiligheidsmarge van ongeveer 250 
MW per PST, waardoor de invoercapaciteit nog daalt.  

                                                           

1 Zie hiervoor CREG-studie nummer 1687 die eind 2017 werd gepubliceerd: 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1687EN.pdf 
2 De wettelijke basis hiervoor is artikel 38 uit de Europese Verordening 2015/1222 (NC CACM) 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1687EN.pdf
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Bron: CREG, JAO 
Impact van de splitsing van prijszone Duitsland en Oostenrijk: loop flows worden deels transit flows 
 

14. Duitsland exporteert doorgaans veel elektrische energie naar Oostenrijk. Een groot deel van 
deze energiestromen volgt het rechtstreekse traject via interconnectielijnen tussen Duitsland en 
Oostenrijk. Een klein, maar niet onbelangrijk deel volgt het pad via Nederland, België, Frankrijk, 
Duitsland/Zwitserland/Italië naar Oostenrijk. Elia schat dat bij uitvoer van Duitsland naar Oostenrijk 
ongeveer 8 procent via België naar Oostenrijk gaat. Een uitvoer van 5000 MW van Duitsland naar 
Oostenrijk genereert dan een stroom van 400 MW door het Belgische net.  

15. Vóór de splitsing van Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg zou deze onrechtstreekse zijstroom 
van 400 MW door België beschouwd worden als een loop flow en dus prioritaire toegang hebben tot 
het netwerk van België, waardoor de invoercapaciteit van België sterk zou verminderen3. Zelfs al zou 
de Belgische consument de netwerkcapaciteit veel meer nodig hebben dan de Oostenrijkse 
consument, dan nog zou België in deze situatie moeten tolereren dat deze loop flow van 400 MW de 
netwerkcapaciteit inneemt, zelfs als de Belgische marktspelers de op de day-ahead markt hoogst 
mogelijke prijs van 3.000 €/MWh zouden willen betalen. 

16. Door de splitsing van Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg is deze onrechtstreekse zijstroom van 
400 MW evenwel geen loop flow meer maar een transit flow. Het grote verschil met een loop flow is 
dat een transit flow wél “weggeconcurreerd” kan worden. Met andere woorden, als België hogere 
prijzen wil betalen omdat elektriciteit hier schaars is, dan zal de transit flow van bijvoorbeeld 400 MW 
verminderd worden ten voordele van import naar België.  

17. Het gevolg van de splitsing is dat de importcapaciteit naar België nu sterker kan worden 
verhoogd indien de markt in België krapper is, wat een gunstige impact heeft op de 
bevoorradingszekerheid en een verlaging van het risico om tot 3.000 €/MW te moeten betalen op de 
Belgisch day-ahead markt.  

                                                           

3 Een loop flow van 400 MW vermindert de invoercapaciteit uit Duitsland met ongeveer 800 MW (gegeven dat het Belgische 
netwerk beperkend is). 
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2. SIMULATIE MARKTUITKOMST 3 OKTOBER 2018 

18. In de vorige sectie is uiteengezet dat de importcapaciteit naar België gevoelig kan verhogen 
indien België hogere prijzen wil betalen op de day-ahead markt. Met de splitsing van Oostenrijk -
Duitsland wordt dit effect versterkt omdat een deel van de “niet-competitieve” loop flows omgezet 
worden in “competitieve” transit flows. Transit flows kunnen weggeconcurreerd worden, loop flows 
niet. 

19. De CREG heeft aan EPEX SPOT BE4 gevraagd om de marktresultaten te simuleren5 indien in België 
tijdens alle uren van 3 oktober 2018 een bijkomende vraag tegen 3.000 €/MWh zou ingeboden zijn en 
dit voor vijf verschillende volumes: 250 MW, 500 MW, 1.000 MW, 1.500 MW en 2.000 MW. De 
onderstaande figuur geeft de historische prijs en de 5 gesimuleerde prijsreeksen. De onderstaande 
tabel geeft een aantal statistieken met de gemiddelden per dag. De bron is telkens EPEX SPOT. 

20. Uit deze resultaten blijkt dat de markt relatief robuust is, in die zin dat de prijs relatief weinig 
verandert als er meer elektriciteitsvraag is: 1.000 MW extra vraag zorgt voor een prijsstijging met 30%. 
2.000 MW extra vraag zorgt voor een prijsstijging van 90%. Met 2.000 MW extra vraag stijgt de prijs 
voor één uur tot 300 €/MWh.  

 

  markresiliëntie BE day-ahead markt - 3 oktober 2018 

extra vraag (MW) historisch +250 MW +500 MW +1000 MW +1500 MW +2000 MW 

gemiddelde prijs (€/MWh) 96,71 104,79 111,09 125,06 145,94 183,95 

prijsstijging (€/MWh) 8,08 14,39 28,36 49,24 87,24 

relatieve prijsstijging (%) 8,4% 14,9% 29,3% 50,9% 90,2% 

Bron: CREG, EPEX SPOT 

                                                           

4 EPEX SPOT is een marktoperator en kan op basis van de bestaande orderboeken simulaties uitvoeren in geval gewijzigde 
vraag of aanbod ten opzichte van het historische orderboek. 
5 EPEX SPOT simuleert deze resultaten met de orderboeken die marktspelers inbieden bij EPEX SPOT. De simulatie geeft dan 

ook geen exact resultaat, omdat de impact van andere prijszones die EPEX SPOT niet beheert niet exact meegerekend kunnen 
worden. De prijszones die EPEX SPOT niet beheert, grenzen echter niet aan de Belgische prijszones, waardoor de CREG inschat 
dat de gesimuleerde resultaten met grote waarschijnlijkheid niet significant afwijken van de gesimuleerde resultaten indien 
ook verder gelegen prijszones op exacte manier meegerekend zouden worden. 



 

Niet-vertrouwelijk  9/12 

 

Bron: EPEX SPOT  

21. Deze resultaten zijn in grote mate te verklaren door de toegenomen invoer naar België. De 
onderstaande figuur geeft voor de verschillende niveaus van extra vraag de import naar België (import 
is bij conventie negatief). Hieruit blijkt dat de import sterk toeneemt als de vraag in België stijgt. Bij 
1.000 MW extra vraag stijgt de import met gemiddeld 866 MW; tijdens de piekuren stijgt de import 
van ongeveer 3.200 MW tot 4.500 MW. Met 2.000 MW extra vraag stijgt de import met gemiddeld 
1.715 MW; met deze extra vraag stijgt de import tijdens de piekuren tot boven 5.000 MW. Die hogere 
import is mogelijk wegens het hierboven beschreven mechanisme: doordat elektriciteit in België 
schaarser is, noteert België hogere prijzen. Daardoor zal via welvaartsoptimalisatie België een grotere 
invoer toegewezen krijgen. 

 

Bron: EPEX SPOT 
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22. De figuur hieronder combineert de twee voorgaande grafieken. Ze toont de prijsgevoeligheid 
van de gemiddelde import naar België voor 3 oktober 2018 indien er 250 MW, 500 MW, 1.000 MW, 
1.500 MW en 2.000 MW extra vraag zou geweest zijn. De figuur toont de gemiddelde prijs tegenover 
de gemiddelde import voor de verschillende niveaus van extra vraag.  

 

Bron: CREG, EPEX SPOT  

23. Het is belangrijk op te merken dat deze hoge importniveaus enkel mogelijk zijn indien de loop 
flows beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau. De onderstaande figuur geeft de in D-2 voorspelde 
loop flows door België voor de periode van 1 tot 7 oktober 2018. Voor 3 oktober 2018 waren de loop 
flows gemiddeld 632 MW. De dagen na woensdag 3 oktober waren de loop flows een pak lager en 
lagen de prijzen in de CWE-regio ook veel dichter bij elkaar. Op dinsdag 2 oktober, echter, lagen de 
loop flows gemiddeld op 1.623 MW, of bijna 1.000 MW hoger dan op 3 oktober en ver boven het 
niveau van 300 MW dat de CREG aanvaardbaar acht (zoals ook gezegd in de Kamercommissie 
Bedrijfsleven van 2 oktober 2018). De prijzen in België waren die dag ook al gevoelig hoger dan in de 
rest van de CWE-regio. In het geval van hoge loop flows zou het op 3 oktober veel moeilijker geweest 
zijn om de import naar België te verhogen. Met andere woorden, de gunstige prijsgevoeligheid van de 
import voor 3 oktober is voor een groot deel mogelijk door de relatief lage loop flows op die dag. 

24. Zoals in de vorige sectie uiteengezet, verwacht de CREG dat de loop flows vanaf 1 oktober 2018 
gemiddeld gezien zouden moeten dalen doordat de Duits-Oostenrijkse prijszone gesplitst werd. 
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Bron: Elia 
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CONCLUSIE 

25. De conclusie van deze nota is dat – op basis van de onderzochte periode - de splitsing van de 
prijszones Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg tot nu toe technisch correct verlopen is: de werking van 
de marktkoppeling lijkt op dezelfde manier te verlopen in vergelijking met de werking vóór de 
splitsing6. 

26. Bovendien was de Belgische elektriciteitsmarkt op 3 oktober veel robuuster dan men op het 
eerste gezicht zou concluderen: met een extra vraag van 1.000 MW zou de invoer met gemiddeld 866 
MW gestegen zijn, waardoor de gemiddelde marktprijs zou stijgen van 96,7 €/MWh naar 125,1 €/MWh 
(een stijging met 30%). Met een extra vraag van 2.000 MW zou de invoer met gemiddeld 1.700 MW 
gestegen zijn, waardoor de gemiddelde marktprijs zou stijgen van 96,7 €/MWh naar 183,9 €/MWh 
(een stijging met 90%). 

27. Dit robuuste resultaat voor 3 oktober 2018 was mede mogelijk omdat de loop flows doorheen 
België (van noord naar zuid) die dag lager lagen dan gemiddeld. Indien loop flows hoog zijn, verwacht 
de CREG dat de import naar België minder sterk kan stijgen en bovendien gepaard gaat met sneller 
stijgende prijzen op de Belgische day-ahead markt, zeker gezien de situatie van lage beschikbaarheid 
van nucleaire capaciteit. 

 

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

                  

Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Voorzitster van het Directiecomité 

                                                           

6 Dit betekent niet dat de CREG tevreden is over de werking van de day-ahead flow-based market coupling (DA FBMC). 

Integendeel: de problemen met hoge loop flows en lage RAM-waarden blijven bestaan. De CREG publiceerde eind 2017 
hierover een studie (https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1687EN.pdf) en behandelt deze 
materie telkens in haar monitoringrapporten over de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Een evaluatie van de DA FBMC 
valt echter buiten het doel van deze nota. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1687EN.pdf

