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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) stelt hierna een 
enkele raming van de waarde van de niet-geleverde energie (value of lost load, hierna: VoLL) voor het 
Belgisch grondgebied voor. 

Voor deze enkele raming van de VoLL voor het Belgisch grondgebied, volgt de CREG de methodologie 
goedgekeurd door ACER (hierna: ACER-methodologie) in haar beslissing 23-20201 van 2 oktober 2020 
in uitvoering van artikel 23(6) van de Verordening 2019/943.  

Met toepassing van de ACER-methodologie wordt een raming in EUR/MWh voorgesteld van de 
maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te betalen om niet-beschikbaarheid te voorkomen. 
Het betreffen afnemers die ontkoppeld kunnen worden volgens de procedure van handmatige 
verbruiksontkoppeling zoals opgenomen in het systeembeschermingsplan2 van de 
transmissienetbeheerder NV Elia System Operator (hierna: Elia). Deze ontkoppelbare afnemers 
worden opgedeeld in 2 afnamesegmenten: huishoudelijke afnemers (B2C) en niet-huishoudelijke 
afnemers (B2B) verbonden aan de distributienetten voor de gebieden zoals opgenomen in de 
procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling. 

Voor de toepassing van de modelvragenlijst opgenomen in de ACER-methodologie heeft de CREG 
beroep gedaan op een marktonderzoeksbureau voor een bevraging bij beide afnamesegmenten (B2C 
en B2B) van de bereidheid tot betalen om een elektriciteitsonderbreking te vermijden. Deze resultaten 
vormen de basis voor de bepaling van de ‘willingness to pay’ (WTP). 

Voor de bepaling van de verwachte niet-geleverde energie (‘lost load’, LL) baseert de CREG zich op 
verbruiksgegevens en verbruiksprofielen gepubliceerd door Synergrid.  

De ratio van de geraamde WTP en de verwachte LL biedt een raming van de VoLL. 

De CREG biedt in deze nota een eerste toepassing op België van de ACER-methodologie voor de raming 
van de VoLL.  

 

 

 

 

 

 

1 
https://acernet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Dec
ision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf 
2 De niet-vertrouwelijke versie van het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia 
van 16 september 2019 kan worden geraadpleegd op https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-

systeem/noodsituatie. Het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia is goedgekeurd 
door de Minister voor Energie (ministerieel besluit van 19 december 2019) en bevat de procedure voor 
handmatige verbruiksontkoppeling die door Elia als vertrouwelijk wordt gekwalificeerd. 

 

https://acernet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf
https://acernet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf
https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/noodsituatie
https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/noodsituatie
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1. WETTELIJK KADER 

1.1. WETTELIJKE BEPALINGEN 

1. De Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende de interne markt voor elektriciteit bepaalt met betrekking tot de betrouwbaarheidsnorm 
in artikel 25 het volgende : 

“1.Wanneer de lidstaten capaciteitsmechanismen toepassen, maken zij gebruik van een 
betrouwbaarheidsnorm. Die geeft op transparante wijze aan wat het vereiste niveau van 
voorzieningszekerheid voor de lidstaat is. In geval van grensoverschrijdende biedzones worden 
deze betrouwbaarheidsnormen gezamenlijk door de relevante instanties vastgesteld.  

2.De betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld door de lidstaat of een door de lidstaat 
aangewezen bevoegde instantie op basis van een voorstel van de regulerende instantie. De 
betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld op basis van de in artikel 23, lid 6, uiteengezette 
methodologie.  

3.De betrouwbaarheidsnorm wordt berekend met gebruikmaking van ten minste de waarde van 
de verloren belasting en de kosten voor nieuwe toegang gedurende een gegeven tijdsbestek en 
wordt uitgedrukt als "verwachte niet-geleverde energie" en als "de waarschijnlijkheid dat niet aan 
de vraag kan worden voldaan".  

4.Wanneer toepassing wordt gemaakt van capaciteitsmechanismen, worden de parameters 
waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit 
wordt bepaald, goedgekeurd door de lidstaat of een andere door de lidstaat aangewezen 
bevoegde instantie op basis van een voorstel van de regulerende instantie.” 

De vaststelling van de waarde van de verloren belasting (VoLL) is, volgens artikel 25 van de Verordening 
2019/943, dus noodzakelijk voor het bepalen van de betrouwbaarheidsnorm voor Lidstaten die een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme toepassen. Gezien België in december 2019 een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft aangemeld bij de Europese Commissie, met het oog op het 
verkrijgen van haar goedkeuring overeenkomstig de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie, is de bepaling van een betrouwbaarheidsnorm voor België vereist.  

Volgens het derde lid van artikel 25 van de Verordening 2019/943, dient deze betrouwbaarheidsnorm 
gebruik te maken van tenminste de waarde van de verloren belasting (of niet-geleverde energie).  

2. De Verordening 2019/943 bepaalt met betrekking tot de waarde van de niet-geleverde energie 
(of “waarde van de verloren belasting”) in artikel 11 het volgende : 

 “1.Uiterlijk op 5 juli 2020 stellen de regulerende instanties of, wanneer een lidstaat 
daarvoor een andere bevoegde autoriteit heeft aangewezen, die aangewezen bevoegde 
autoriteiten, indien zulks nodig is voor de vaststelling van een betrouwbaarheidsnorm 
conform artikel 25, voor hun grondgebied een enkele raming van de waarde van de verloren 
belasting (value of lost load) vast. Die raming wordt openbaar gemaakt. De regulerende 
instanties of andere aangewezen autoriteiten kunnen verschillende ramingen per biedzone 
vaststellen indien er op hun grondgebied meerdere biedzones zijn. Indien een biedzone het 
grondgebied van meer dan één lidstaat beslaat, ramen de betrokken regulerende instanties 
of andere aangewezen bevoegde autoriteiten één waarde van de verloren belasting voor die 
biedzone. Bij het ramen van de enkele waarde van de verloren belasting passen de 
regulerende instanties of andere aangewezen bevoegde autoriteiten de overeenkomstig 
artikel 23, lid 6, ontwikkelde methodologie toe.  
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2.De regulerende instanties of de aangewezen bevoegde autoriteiten werken hun raming 
van de waarde van de verloren belasting ten minste om de vijf jaar bij, of eerder indien ze 
significante veranderingen vaststellen.” 

De methodologie die moet toegepast worden voor het ramen van de enkele waarde van de niet-
geleverde energie, wordt ontwikkeld overeenkomstig artikel 23, lid 6, van de Verordening 2019/943, 
dat het volgende stelt : 

“6.Uiterlijk op 5 januari 2020 dient het ENTSB voor elektriciteit bij ACER een 
ontwerpmethodologie in voor de berekening van:  

a) de waarde van de verloren belasting;  

b) de "kosten voor nieuwe toegang" voor productie of vraagrespons, en  

c) de in artikel 25 bedoelde betrouwbaarheidsnorm.  

De methodologie is gebaseerd op transparante, objectieve en verifieerbare criteria.” 

Artikel 23, lid 7, van de Verordening 2019/943 bepaalt samen met artikel 27 van dezelfde verordening 
de procedure hoe de ontwerpmethodologie, die het ENTSB voorstelt, wordt goedgekeurd of gewijzigd 
door ACER. 

Artikel 23, lid 7, van de Verordening 2019/943 stelt het volgende : 

“ 7.Met betrekking tot de voorstellen overeenkomstig de leden 3 en 6 voor de 
ontwerpmethodologie, de scenario's, de gevoeligheidsanalyses en de aannames waarop 
deze gebaseerd zijn, en de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid 
van de elektriciteitsvoorziening overeenkomstig lid 4, vindt voorafgaande raadpleging van 
de lidstaten, de Coördinatiegroep voor elektriciteit en alle relevante belanghebbenden en de 
goedkeuring door ACER plaats in overeenstemming met de in artikel 27 vastgestelde 
procedure.” 

Artikel 27 van de Verordening 2019/943 bepaalt de goedkeuringsprocedure als volgt : 

“1.Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, is de in de leden 2, 3 en 4 vastgestelde 
procedure van toepassing op de goedkeuring van door het ENTSB voor elektriciteit ingediend 
voorstellen.  

2.Voordat het ENTSB voor elektriciteit het voorstel indient, voert het een raadpleging uit 
waarbij alle relevante belanghebbenden, waaronder de regulerende instanties en andere 
nationale autoriteiten. Het naar behoren rekening met de resultaten van het 
raadplegingsproces.  

3.Uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst van het in lid 1 bedoelde voorstel, wordt 
het door ACER goedgekeurd of gewijzigd. In dat laatste geval raadpleegt ACER het ENTSB 
voor elektriciteit voordat het het gewijzigde voorstel goedkeurt. ACER publiceert het 
goedgekeurde voorstel op zijn website uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst 
van de voorgestelde documenten.  

4.ACER kan te allen tijde om wijziging van het goedgekeurde voorstel verzoeken. Uiterlijk 
zes maanden na de datum van ontvangst van dat verzoek verstrekt het ENTSB voor 
elektriciteit een ontwerpversie van de voorgestelde wijzigingen aan ACER. Uiterlijk drie 
maanden na de datum van ontvangst van de ontwerpversie worden de veranderingen door 
ACER gewijzigd of goedgekeurd en op zijn website gepubliceerd.” 
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1.2. BEVOEGDE INSTANTIE 

3. De Belgische overheid heeft in haar wetsontwerp tot wijziging van de elektriciteitswet voorzien 
dat de bevoegdheid voor het vaststellen van de value of lost load, dat binnenkort wordt gepubliceerd, 
als bevoegde autoriteit de Administratie wordt aangeduid. Artikel 11, lid 1, van de Verordening 
2019/943 bepaalt dat de raming van de enkele waarde van de verloren belasting uiterlijk op 5 juli 2020 
dient vastgesteld te worden. Deze datum dient evenwel gekaderd te worden rekening houdend met 
de andere termijnen vastgelegd in de Verordening 2019/943.  

4. In de Verordening 2019/943 is volgende planning opgenomen : 

-  uiterlijk op 5 januari 2020 dient de ENTSB voor elektriciteit een ontwerpmethodologie in 
bij ACER voor de berekening van de waarde van de verloren belasting; (artikel 23, lid 6, (a), 
van de Verordening 2019/943); 

- uiterlijk 3 maanden na de indiening van de ontwerpmethodologie door de ENTSB voor 
elektriciteit bij ACER, neemt ACER een beslissing over de ingediende methodologie (artikel 
27, lid 3, van de Verordening 2019/943); (dus uiterlijk op 5 april 2020); 

- uiterlijk op 5 juli 2020 wordt de waarde van de enkele raming van de verloren belasting 
vastgesteld (artikel 11, lid 1, van de Verordening 2019/943); (dus drie maanden na de 
beslissing over de ingediende ontwerpmethodologie door ACER). 

De vaststelling van de waarde van de enkele raming van de verloren belasting is dus in de Verordening 
2019/943 voorzien binnen een termijn van drie maanden na de beslissing van ACER over de 
ontwerpmethodologie.  

Van de hierboven geschetste planning voorzien in de Verordening 2019/943 werd afgeweken. De 
indiening van een ontwerpmethodologie door de ENTSB voor elektriciteit bij ACER gebeurde pas op 4 
mei 2020. ACER nam een beslissing over de ontwerpmethodologie op 2 oktober 2020 (“DECISION No 
23/2020 OF THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS of 2 
October 2020 on the methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry, and the 
reliability standard”).  
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2. TOEPASSING ACER METHODOLOGIE 

5. Artikel 2 van de Verordening 2019/943 definieert de waarde van de niet-geleverde energie 
(VoLL) als een raming in EUR/MWh van de maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te 
betalen om niet-beschikbaarheid te voorkomen. Overeenkomstig de ACER-methodologie wordt een 
raming van de VoLL verkregen door de ratio van de geraamde bereidheid tot betalen van afnemers om 
gedurende een algemeen piekuur niet-beschikbaarheid van elektriciteit te voorkomen (in EUR) en de 
overeenstemmende verwachte elektriciteitsafname (in MWh).  

6. De bereidheid tot betalen (Willingness to Pay, hierna: WTP) van afnemers om gedurende een 
algemeen piekuur niet-beschikbaarheid van elektriciteit te voorkomen (in EUR) wordt bepaald in 3.1 
op basis van een bevraging bij een statistisch representatieve steekproef van betrokken afnemers op 
het Belgisch grondgebied. De statistisch representatieve steeproef van betrokken Belgische afnemers 
vertegenwoordigt de Belgische afnemers die handmatig kunnen worden ontkoppeld volgens de 
procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling die als vertrouwelijk is opgenomen in het 
systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia en goedgekeurd door de Minister voor 
Energie.  

7. De overeenstemmende verwachte elektriciteitsafname (in MWh) wordt bepaald in 3.2 door 
toepassing van de verbruiksprofielen (Synthetic Load Profiles, hierna: SLPs) gepubliceerd door 
Synergrid3 op de gemiddelde jaarafnamen per segment. 

8. Op basis van de geraamde WTP (in EUR) in 3.1 en de overeenstemmende verachte 
elektriciteitsafname (in MWh) in 3.2, wordt in 3.3 een enkele raming gegeven van de waarde van de 
niet-geleverde energie (in EUR/MWh). Er wordt vervolgens ook vergeleken met eerdere resultaten van 
andere toepassingen voor de berekening van de VoLL voor België die niet gebruik maken van de ACER-
methodologie.  

  

2.1. WILLINGNESS TO PAY (IN EUR) 

9. De CREG heeft samengewerkt met het marktonderzoeksbureau ‘IntoTheMinds’4 voor de 
bepaling van de representatieve steekproef van afnemers met oog op extrapolatie voor het Belgisch 
grondgebied, voor de redactie van een adequate vragenlijst conform de ACER-methodologie die een 
template vragenlijst5 (hierna: ACER-vragenlijst template) bevat en voor de afname van de vragenlijst 
met een rapportering van de antwoorden.  

10. De relevante afnemers6 voor de bepaling van de VoLL zijn degenen die handmatig kunnen 
worden ontkoppeld volgens de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling zoals opgenomen 
in het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia en goedgekeurd door de Minister 
voor Energie. De handmatige verbruiksontkoppeling is een beschermingsmaatregel en kan worden 
toegepast door Elia bij nakende elektriciteitsschaarste en/of problemen van netstabiliteit. De afname 

 

3 http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED 
4 https://www.intotheminds.com/nl/ 
5http://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%2
0Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-
%20Annex%20I.pdf 

6 Het voorbereidend werk voor de steekproefbepaling geeft aan dat de gebieden die in aanmerking komen voor een 
handmatige ontkoppeling een bevolking telt van 7,6 miljoen inwoners (Belgische bevolking telt 11,5 miljoen inwoners).  

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED
https://www.intotheminds.com/nl/
http://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
http://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
http://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
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die hierbij kan worden ontkoppeld is beperkt tot de handmatig ontkoppelbare afnemers bestaande uit 
afnemers op de distributienetten volgens de handmatige ontkoppelingsprocedure. De handmatig 
ontkoppelbare afnemers op het Belgisch grondgebied worden opgedeeld in twee segmenten: 
huishoudelijke afnemers (hierna: B2C) en niet-huishoudelijke afnemers verbonden aan de 
distributienetten (hierna: B2B) die volgens de procedure van handmatige verbruiksontkoppeling 
kunnen worden onderbroken. De B2C-vragenlijst is opgenomen in Bijlage 1 en de B2B-vragenlijst is 
opgenomen in Bijlage 2. De vragenlijst bestaat uit de ACER-vragenlijst template met bijkomende 
vragen op aanraden van het marktonderzoeksbureau. Gegeven de moeilijkheidsgraad van de vragen 
is gekozen om een reeks aanverwante vragen te stellen om zowel de respondenten te begeleiden in 
de context van de bevraging als ter validatie van de resultaten nadien. Representativiteit van de 
steekproef, en van de respons, is steeds de hoofdbetrachting geweest opdat extrapolatie van de 
resultaten, op segmentniveau, naar het Belgisch grondgebied statistisch relevant zou zijn.  

11. Het marktonderzoeksbureau heeft een statisch representatieve steekproef voor de in 
aanmerking komende Belgische populatie B2C bepaalt met een volledige respons (N=1.021) en voor 
de populatie B2B7 met een volledige respons (N=200). Het marktonderzoeksbureau verantwoordt in 
Bijlage 3 de statistische representativiteit van elke steekproef die toelaat om te extrapoleren op 
segmentniveau naar de het Belgisch grondgebied. De bevraging van beide segmenten vond plaats in 
de periode lopende van 22 september 2020 tot 9 oktober 2020.  

In België zijn er 759.825 ondernemingen8. Het merendeel zijn zelfstandigen zonder personeel (540.808, 
71%). Er zijn 153.126 (20%) ondernemingen met maximaal 4 personeelsleden, 31.100 ondernemingen 
(4%) met 5 tot 9 personeelsleden en 34.791 (5%) ondernemingen met minstens 10 personeelsleden. 
Met correctie voor grote ondernemingen rechtstreeks aangesloten op het transportnet van Elia, wordt 
de gemiddelde elektriciteitsafname van een niet-huishoudelijke afnemer op het distributienet 
geraamd op 32.100 kWh (gemiddelde uurafname van 3,7 kWh/uur). 

12. De WTP voor de raming van de VoLL voor het segment B2C (hierna: WTP(B2C)) wordt bevraagd 
in vraag 15 van de B2C-vragenijst (Bijlage 1).  

Er wordt volgende situatie geschetst:  

Het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan 5 °C buiten. De dag 
ervoor (15 januari) kreeg u een waarschuwing dat de stroom bij u op woensdag 16 januari rond 18 uur 
zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid. Waarop de vraag wordt gesteld: Hoeveel 
zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? Als de stroom onderbreking 
1 uur duurt: ..,.. euro.  

Naast de WTP voor 1 uur wordt ook de WTP gevraagd voor 2 minuten, 4 uur en 24 uur in lijn met de 
ACER-vragenlijst template. Dezelfde vraag wordt ook gesteld in het geval er geen waarschuwing is de 
dag voordien (D-1) en er dus een plotse onderbreking plaatsvindt. 

Er is gekozen om de situatie te schetsen in overeenstemming met de verwachte jaarlijkse afnamepiek 
op het net van Elia. Volgend uit profielanalyse is gekozen voor de 3de woensdag van het jaar tussen 
18u-19u. Synergrid9 geeft bijvoorbeeld aan dat de afnamepiek in 2019 werd opgetekend om 18u op 
22 januari en opliep tot 12.554 MW.  

 

7 Het merendeel van de Belgische ondernemingen zijn zelfstandigen zonder personeel (540.808, 71%). Er zijn 153.126 (20%) 

ondernemingen met maximaal 4 personeelsleden, 31.100 ondernemingen (4%) met 5 tot 9 personeelsleden en 34.791 (5%) 
ondernemingen met minstens 10 personeelsleden (statbel.fgov.be). 
8 statbel.fgov.be 
9 www.synergrid.be 
 

http://www.synergrid.be/
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13. De WTP voor de raming van de VoLL voor het segment B2B (hierna: WTP(B2B)) wordt bevraagd 
in vraag 16 van de B2B-vragenijst (Bijlage 2). Voor WTP(B2B) geldt dezelfde situatieschets en vraag als 
voor WTP(B2C) met weliswaar het verschil dat het nu over een bedrijf (niet-huishouden) gaat en geen 
huishouden. 

14. De verkregen antwoorden (B2C en B2B) bij een aangekondigde onderbreking voor 1 uur vormen 
de kerngegevens voor de bepaling van de VoLL. De WTP-resultaten voor het vermijden van een 
aangekondigde onderbreking van 1 uur worden onderworpen aan een consistentiecontrole. 
Antwoorden worden geklasseerd als inconsistent zodra één van volgende voorwaarden het geval is: 

- WTP(aangekondigde onderbreking) > WTP(niet-aangekondigde onderbreking); 

- WTP(2 minuten onderbreking) > WTP(1 uur onderbreking); 

- WTP(1 uur onderbreking) > WTP(4 uur onderbreking); 

- WTP(1 uur onderbreking) > WTP(24uur onderbreking). 

Antwoorden waarbij er een daadwerkelijk WTP is (WTP > 0 EUR) maar niet verschillend voor de duur 
van de onderbreking (WTP(1 uur) = WTP(2minuten)=WTP(4uur)=WTP(24uur)) wordt niet als 
inconsistent gekwalificeerd. Onafhankelijk van de beschouwde onderbrekingsduur kan de 
onderbreking op zich zorgen voor de schade/het ongemak waarbij tevens de moeilijkheidsgraad van 
een heropstart van de apparatuur meespeelt, welke onafhankelijk is van de onderbrekingsduur. Merk 
op dat de sequentiële zuivering voor inconsistentie leidt tot volgende consistentie WTP(2 minuten) ≤ 
WTP(1 uur) ≤ WTP(4 uur) ≤ WTP(24 uur). 

Indien er minstens 1 inconsistentie wordt vastgesteld, worden er twee alternatieve methodes 
toegepast: 

-    “ok of uit”: met deze methode worden de inconsistente antwoorden verwijderd. Deze 
zuivering van de bevragingsresultaten leidt tot 908 (N=1.021; 89%) consistente antwoorden 
voor B2C en 161 (N=200; 81%) voor B2B;   

-    “ok of minimum”: met deze methode worden de inconsistente antwoorden niet verwijderd, 
maar wordt er een minimum genomen van de WTP voor 1 uur, 4 uur en 24 uur (zowel voor de 
aangekondigde als de onaangekondigde onderbreking en exclusief WTP=0€). De reden dat 
deze methode ook wordt toegepast is omdat deze respondenten aangaven om een bedrag te 
betalen voor het vermijden van een aangekondigde onderbreking van 1 uur maar dit weliswaar 
niet geheel consistent deden met de overige WTP-vragen. Er worden wel twee extreme 
waarden voor B2C en 2 extreme waarden voor B2B verwijderd10. Deze zuivering van de 
bevragingsresultaten leidt tot 1019 (N=1.021; 99,8%) relevante antwoorden voor B2C en 198 
(N=200; 99%) voor B2B.  

  

 

10 Voor B2C gaat het om 99.999 euro en 5.454 euro. Voor B2B gaat het om 3.636 euro en 73.828 euro. 
Dit zijn inconsistente antwoorden die niet weerhouden zijn. Bovendien zijn dit dermate hoge bedragen 
dat ze als een outlier beschouwd moeten worden.  
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15. De WTP-resultaten voor huishoudens (B2C). 

In Figuur 1 en Figuur 2 worden de scatterdiagrammen voorgesteld voor het segment B2C volgens de 
methode “OK of uit” en de methode “OK of minimum”.  

Figuur 1. Scatterdiagram van WTP(B2C) volgens de methode “OK of uit”. 

 

 

Figuur 2. Scatterdiagram van de WTP(B2C) volgens de methode “OK of minimum”. 

 

  



 

Niet-vertrouwelijk  11/39 

Figuur 3. WTP-monotoon van huishoudens (B2C) volgens de twee methodes. 

 

 

Figuur 4. Relatieve frequentieverdeling van de WTP(B2C) volgens de twee methodes.  

 

De bevraging geeft aan dat 80,5% van de huishoudens niet bereid is te betalen om een aangekondigde 
(D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). Door toepassing van de “OK of 
minimum” methode wordt inconsistent gedrag (11,07% van huishoudens) gecorrigeerd door opname 
van de minimum betaling die het huishouden bereid is te betalen voor het vermijden van een al dan 
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niet aangekondigde onderbreking voor 1 uur, 4 uur of 24 uur op het algemeen piekverbruiksmoment 
in de winter.  

16. De WTP-resultaten voor niet-huishoudens (B2B). 

 

Figuur 5. Scatterdiagram van WTP(B2B) volgens de methode “OK of uit”. 

 

 

Figuur 6. Scatterdiagram van de WTP(B2B) volgens de methode “OK of minimum”. 

 

  



 

Niet-vertrouwelijk  13/39 

Figuur 7. WTP-monotoon van niet-huishoudens (B2B) volgens de twee methodes. 

 

 

Figuur 8. Relatieve frequentieverdeling van de WTP(B2B) volgens de twee methodes.  
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De bevraging geeft aan dat 64,5% van de huishoudens niet bereid is te betalen om een aangekondigde 
(D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). Door toepassing van de “OK of 
minimum” methode wordt inconsistent gedrag (19,5% van bedrijven) gecorrigeerd door opname van 
de minimum betaling die het bedrijf bereid is te betalen voor het vermijden van een al dan niet 
aangekondigde onderbreking voor 1 uur, 4 uur of 24 uur op het algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter.  

 

17. Tabel 1 geeft een overzicht van de WTP-resultaten B2C en B2B. 

Tabel 1. WTP-resultaten voor B2C en B2B.  

 
 
WTP-methode 

WTP max WTP gemiddelde 
B2C B2B B2C B2B 

 
OK of Uit 
 

 
130 € 

 
600 € 

 
1,27 € 

 
19,42 € 

 
OK of Minimum  
 

 
130 € 

 
600 € 

 
2,71 € 

 
24,00 € 

 

Met de “ok of uit”-methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 12 huishoudens bereid is te betalen 
om een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen 
piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). 
Gemiddeld zijn huishoudens bereid om 1,27 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

Gebruikmakend van dezelfde methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 6 bedrijven bereid is te 
betalen om een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een 
algemeen piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 
5°C). Gemiddeld zijn bedrijven bereid om 19,42 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

Met de “ok of minimum”-methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 5 huishoudens bereid is te 
betalen om een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een 
algemeen piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 
5°C). Gemiddeld zijn huishoudens bereid om 2,71 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

Gebruikmakend van dezelfde methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 3 bedrijven bereid is te 
betalen om een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een 
algemeen piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 
5°C). Gemiddeld zijn bedrijven bereid om 24,00 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 
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2.2. LOST LOAD (IN KWH) 

18. De verwachte niet-geleverde energie (lost load, hierna: LL) overeenstemmend met de WTP-
resultaten, wordt geraamd door toepassing van de SLPs op de betrokken jaarafnames door analyse 
van de het aantal klanten per profiel en het piekverbruik. Voor het segment B2C worden SLP: S21 en 
SLP: S22 in beschouwing genomen terwijl voor het segment B2B, SLP: 21 en SLP: 22.  

Er wordt opgemerkt dat de vragenlijsten tevens peilen naar het elektriciteitsverbruik van de 
respondent, zowel op factuurbasis als op basis van eigen ramingen. De respons is echter ontoereikend 
om aanspraak te kunnen maken op representativiteit en is bijgevolg niet geschikt voor extrapolatie.  

Er worden landelijke afnamegegevens en verbruiksprofielen toegepast op de ontkoppelbare afnemers 
opgenomen in het segment B2C en het segment B2B. 

19. Voor B2C wordt een elektriciteitsafname gehanteerd van 3.511 kWh/jaar voor de S21-klanten 
en 5.247 kWh/jaar voor de S22-klanten. Dit komt overeen met een verwachte totaalafname op 
jaarbasis van B2C=17,6 TWh. Met toepassing van de betrokken SLPs op de verwachte gemiddelde 
jaarafname B2C wordt een geraamde gemiddelde LL(B2C)= 0,76 kWh verkregen tijdens de afnamepiek. 
De geraamde totale LL(B2C) tijdens de piekafname is 3.470 MWh/h.  

Deze methode onderschat waarschijnlijk de LL tijdens de afnamepiek gezien deze methode zich 
baseert op een schatting van de afnamepiek die gebeurt voordat het kalenderjaar begint. In deze 
schatting kunnen enkel gemiddelde atmosferische omstandigheden meegenomen worden en niet de 
werkelijke omstandigheden. Het is echter gekend dat bijvoorbeeld bij zeer koud weer de afnamepiek 
stijgt. De SLPs worden vervolgens ex post gecorrigeerd via zogenaamde residu-factoren. De CREG stelt 
voor om in de toekomst rekening te houden met deze residu-factoren om een betere inschatting te 
krijgen van de LL tijdens de afnamepiek. Er kan verwacht worden dat het meerekenen van deze 
methode de LL verhoogt tijdens de piekafname, waardoor de VoLL verlaagd wordt. 

20. Voor B2B worden hierna twee alternatieve varianten toegepast. Variant 1 vertrekt op basis van 
profielinformatie van een verwachte elektriciteitsafname B2B dat overeenkomt met 11.287 kWh/jaar 
voor een S11-klant en 101.506 kWh van een S12-klant. Hiervan gebruikmakend wordt een verwachte 
totaalafname op jaarbasis verkregen van B2B=11,7 TWh ofwel een totaal van B2C en B2B van 29,3 
TWh. Met toepassing van de betrokken SLPs op de verwachte gemiddelde jaarafname B2B wordt een 
geraamde gemiddelde LL(B2B)=2,35 kWh verkregen tijdens de afnamepiek. De geraamde totale 
LL(B2B) tijdens de afnamepiek is dan1.909 MWh. Dit levert volgende aandelen in de LL: B2C 65% en 
B2B 35%. 
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Tabel 2. Overzichtstabel voor de bepaling van de ‘lost load’ (B2C en B2B) bij de variant laag verwachte 
elektriciteitsafname B2B.  

  B2C B2B  (laag) 

Type S21 S22 S11 S12 

Aantal 3.657.477 901.192 783.858 27.894 

Gemiddelde afname 
(kWh) 

3.511 5.247 11.287 101.506 

Piekafname individueel 
(kWh) 

0,74 0,86 1,89 15.26 

Piekafname collectief 
(MWh) 

2.690 780 1.483 426 

Piekafname individueel 
(kWh) 

0,76 2,35 

Piekafname collectief 
(MWh) 

3.470 1.909 

Aandeel in verbruik (%) 65% 35% 

 

21. Een hoog verwachte gemiddelde elektriciteitsafname B2B komt overeen met 32.100 kWh/jaar. 
Dit is berekend op basis van de totale elektriciteitsafname van het transmissienet van Elia door de 
distributienetten voor eindverbruikers (na zuivering voor netverliezen op de distributienetten) en dat 
41,7 TWh bedraagt (jaar 201911). Bij deze benadering wordt een verwachte totaalafname op jaarbasis 
verkregen van B2B=24,1 TWh ofwel een totaal van B2C en B2B van 41,7 TWh. Met toepassing van de 
betrokken SLPs op de verwachte gemiddelde jaarafname B2B wordt een geraamde gemiddelde 
LL(B2B)=4,86 kWh verkregen tijdens de afnamepiek. De geraamde totale LL(B2B) tijdens de 
afnamepiek is dan 3.944 MWh. Dit levert volgende aandelen in de LL: B2C 47% en B2B 53%. 

Deze hogere verwachte piekafname is waarschijnlijk te verklaren doordat deze raming heel wat 
klanten bevat die niet volgens de handmatig ontkoppelingsprocedure kunnen afgeschakeld worden, 
wat met variant 1 niet of veel minder het geval is. 

Tabel 3. Overzichtstabel van de kerncijfers van de ‘lost load’ (B2C en B2B) bij beide varianten 
(laag/hoog) van de verwachte elektriciteitsafname B2B.  

 B2C B2B (laag) B2B (hoog) 

Jaarafname individueel (kWh) 3.854 kWh 14.387 kWh 32.100 kWh 

Jaarafname collectief (TWh) 17,6 TWh 11,7 TWh 24,1 TWh 

Gemiddelde uurafname individueel 
(kWh) 

0,44 kWh 1,64 kWh 3,66 kWh 

Piekuurafname individueel (kWh) 0,76 kWh 2,35 kWh 4,86 kWh 

Piekuurafname collectief (MWh) 3.470 MWh 1.909 MWh 3.944 MWh 

Aandeel in piekuurafname (%) 65% (B2B laag) 
47% (B2B hoog) 

35%  
53% 

 

  

 

11 www.synergrid.be. Het elektriciteitsverbruik op de distributienetten bedroeg 50,6 TWh. Het verschil met de 
elektriciteitsafaname van het net van Elia bestaat uit zelfproductie op de distributienetten (zie zon en wind).  

http://www.synergrid.be/
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2.3. VALUE OF LOST LOAD (IN EUR/MWH) 

2.3.1. Bepaling van de Value of Lost Load 

22. Er zijn twee methoden toegepast om de WTP te ramen en twee methodes om de bijhorende 
verwachte “lost load” te ramen. Dat resulteert in 4 resultaten voor de verwachte VoLL. 

23. De ratio van de WTP-ramingen in 3.2 en de LL-ramingen in 3.3 laten toe om een raming van de 
VoLL voor het Belgisch grondgebied vast te stellen.  

Tabel 4. Raming van de VoLL per segment (B2C, B2B).  

 
 
WTP-
methode 

 
 
LL-
methode 

WTP 
(EUR) 

LL 
(in kWh) 

VoLL 
(EUR/MWh) 

B2C B2B B2C B2B B2C B2B BEL 

OK of Uit 
 

B2B laag 1,27 19,42 0,76 2,35 1.671 
(65%) 

8.264 
(35%) 

 
3.979 

 
 
 
3.441 

B2B hoog 1,27 19,42 0,76 4,86 1.671 
(47%) 

3.996 
(53%) 

 
2.903 

OK of 
Minimum 
 

B2B laag 2,71 24,00 0,76 2,35 3.566 
(65%) 

10.213 
(35%) 

 
5.892 

 
 
 
5.093 

B2B hoog 2,71 24,00 0,76 4,86 3.566 
(47%) 

4.938 
(53%) 

 
4.293 

 

De ramingen van de VoLL zijn het resultaat van een eerste toepassing van de ACER-methodologie en 
de ACER-vragenlijst template op België met toepassing van de Europese Verordening 2019/943. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling zoals 
opgenomen in het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia en goedgekeurd door 
de Minister voor Energie. De gegevens voor de bepaling van de WTP zijn het resultaat van een 
bevraging bij een representatieve steekproef van ontkoppelbare elektriciteitsafnemers. De gegevens 
voor de bepaling van de ‘lost load’ zijn het resultaat van een analyse van de betrokken 
verbruiksprofielen zoals gepubliceerd door Synergrid en aangewend op referentiewaarden voor de 
jaarafname. In het licht hiervan wordt een enkele raming van de waarde van de niet-geleverde energie 
(value of lost load) voor het Belgisch grondgebied bepaald. 

De VoLL voor het Belgisch grondgebied wordt bepaald als het gemiddelde van de vier ramingen die 
resulteren uit de toepassing van de verschillende varianten, wat neerkomt op 4.267 EUR/MWh. 

2.3.2. Bepaling VoLL door andere instanties volgens andere methodologieën 

24. In deze sectie wordt de door de CREG berekende VoLL met toepassing van de ACER-
methodologie en de ACER-vragenlijst template vergeleken met de VoLL zoals berekend door andere 
instanties volgens andere methodologieën. 

25. In een studie12 voor ACER heeft CEPA via bevragingen de VoLL bepaald voor huishoudens en 
niet-huishoudens. CEPA hanteert het concept van de VoLA (value of loss of adequacy) om de VoLL te 

 

12 Zie 

https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA
%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf 
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berekenen waarbij de consument de dag ervoor verwittigd wordt voor een afschakeling, wat 
overeenkomt met de bevraging van de CREG. CEPA gebruikt echter de methode van de “willingness to 
accept” (WTA) waarvan bekend is dat deze methode hogere waarden oplevert dan “willingness to pay” 
(WTP). Men zou bijgevolg moeten verwachten dat de waarden die CEPA bepaalt hoger liggen dan deze 
die de CREG bepaalt. 

26. De door de CREG berekende VoLL voor de huishoudens (B2C) varieert van 1.671 EUR/MWh tot 
3.566 EUR/MWh, naar gelang de gebruikte methode. De VoLL die ACER gebruikt, in hun studie 
aangeduid als VoLA, wordt met de WTA-methode geschat op 5.330 EUR/MWh. De VoLL van de CREG, 
via de WTP-methode, ligt zoals verwacht lager dan die van CEPA. 

27. De door de CREG berekende VoLL voor de niet-huishoudens (B2B) varieert van 3.996 EUR/MWh 
tot 10.213 EUR/MWh, naar gelang de gebruikte methode. De VoLL die ACER gebruikt, in hun studie 
aangeduid als VoLA, varieert tussen 260 €/MWh en 14.680 €/MWh met de dienstensector op 5.420 
€/MWh. Dat wijst erop dat de bovengrens van de door de CREG berekende VoLL aan de hoge kant zit, 
gezien men kan verwachten dat de WTP-methode lagere waarden geeft. 

28. Het Federaal Planbureau heeft in 2014 een studie13 gepubliceerd waarin de VoLL berekend 
wordt voor België voor een afschakeling van 1 uur. Het Planbureau heeft zich daarvoor gebaseerd op 
de blackout-simulator14. Deze gebruikt de WTP-methode voor de gezinnen, maar houdt geen rekening 
met een pre-notificatie. Het gaat dus over een onaangekondigde afschakeling. Uit de gegevens van de 
CEPA-studie kan afgeleid worden dat een pre-notificatie de VoLL reduceert met 44 procent voor 
huishoudens en met gemiddeld 24 procent voor niet-huishoudens (voor diensten is dat een reductie 
van 38 procent). Men kan dus verwachten dat de VoLL die de CREG berekend heeft lager ligt dan deze 
van het Planbureau. 

29. De door de CREG berekende VoLL voor de huishoudens (B2C) varieert van 1.671 EUR/MWh tot 
3.566 €/MWh, naar gelang de gebruikte methode. De VoLL van huishoudens wordt door het 
Planbureau berekend op 2.300 €/MWh. De ondergrens van de VoLL van de CREG, berekend met pre-
notificatie, ligt zoals verwacht lager dan die van het Planbureau, maar de bovengrens ligt gevoelig 
hoger dan 2.300 €/MWh. Indien zou rekening gehouden worden met een reductiefactor van 44% door 
het effect van pre-notificatie, wordt de VoLL van 2.300 €/MWh herleid tot 1.390 €/MWh, wat lager is 
dan de ondergrens die de CREG berekend heeft. 

30. De door de CREG berekende VoLL voor de niet-huishoudens (B2B) varieert van 3.996 EUR/MWh 
tot 10.213 EUR/MWh. De VoLL die het Planbureau berekent voor niet-huishoudens varieert van 4.200 
€/MWh tot 22.200 €/MWh, met een gewogen gemiddelde VoLL van 9.700 €/MWh. Dat ligt dicht tegen 
de bovengrens die de CREG berekend heeft. Indien zou rekening gehouden worden met een 
reductiefactor van 24% door het effect van pre-notificatie, wordt de gewogen gemiddelde VoLL van 
9.700 €/MWh herleid tot 7.350 €/MWh, wat middenin de boven- en ondergrens ligt die de CREG 
berekend heeft voor niet-huishoudens.  

  

 

13 https://www.plan.be/uploaded/documents/201403170843050.WP_1403.pdf 
14 De BlackOut Simulator, te consulteren op www.blackout-simulator.com, is een onderzoeksproject om de VoLL te bepalen 

voor de verschillende landen van de Europese Unie en werd mee gefinancierd door de Europese Commissie onder het FP7-
programma. 

http://www.blackout-simulator.com/
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3. VRAAG EN ANTWOORD 

In dit deel wordt kort ingegaan op vragen die aan de orde kwamen tijdens de voorstelling van de VoLL-
analyse van de CREG aan vertegenwoordigers van de ADE, het FPB en het Kabinet VDS (22.01.21 en 
2.02.21) en die mogelijk niet volledig beantwoord worden door de rapportering die vooraf gaat in deze 
nota.  

3.1. AFSCHAKELBAAR VERMOGEN 

31. De doelgroep voor de bepaling van de VoLL bestaat uit de Belgische elektriciteitsverbruikers die 
afgeschakeld kunnen worden volgens de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling 
opgenomen in het systeembeschermingsplan van Elia en goedgekeurd door het ministerieel besluit 
van 19 december 2019. 

De procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling beoogt en begroot een totaal van rond de 5000 
MW afschakelbare vermogen verdeeld over 8 schijven. Deze schijven bestrijken vooraf gedefinieerde 
gebieden gespreid over België, met name niet stedelijke gebieden, die gevoed worden via de 
distributienetten (< 30 kV). Dit afschakelbare vermogen bestaat met name uit de belasting van de 
huishouden en handelsondernemingen. Het is belangrijk te onderlijnen dat binnen deze gebieden 
essentiële voorzieningen echter niet worden afgeschakeld. Hieronder bijvoorbeeld ziekenhuizen 
waarvoor de zogenaamde ‘feeder’ in de cabinepost van Elia-DNB ingeschakeld blijft of zo snel mogelijk 
terug ingeschakeld wordt. De minister bevoegd voor energie (in feite betreft het een crisiscomité met 
andere ministers zowel federaal als regionaal, zie verder in 3.3 en het systeembeschermingsplan) kan 
overigens op het moment van de beslissing dat er niet langer sprake is van een dreiging tot schaarste 
(start Elia D-7) maar een effectieve schaarste (Elia D-2 om 18 u met beslissing afschakeling D-1 om 19u 
voor dag D) beslissen om essentiële diensten binnen de schijf (-ven) die zouden worden afgeschakeld 
(niet a priori nominatief op de lijsten van de significante netgebruikers met hoge prioriteit, zie 
ministerieel besluit 23 december 2020) te blijven bevoorraden (d.w.z. de “feeder” ingeschakeld 
houden of zo snel mogelijk terug in te schakelen zoals voor ziekenhuizen) dit bijvoorbeeld omwille van 
openbare orde en veiligheid (zie koninklijk besluit afschakelplan van 3 juni 2005).  

Het is belangrijk te onderlijnen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provinciehoofdplaatsen, de 
stedelijke kernen met meer dan 50.000 inwoners en het elektriciteitsverbruik direct gekoppeld aan het 
vervoersnet van Elia niet zijn opgenomen in het afschakelbaar vermogen (schijven). Zo worden ook de 
havens en luchthavens niet afgeschakeld. 
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3.2. BEPALING VAN DE REPRESENTATIE STEEKPROEF VOOR DE 
BEPALING VAN DE VOLL 

32. Er wordt een steekproef bepaald die het afschakelbaar vermogen zoals kort toegelicht in 3.1 
representatief vertegenwoordigt. De steekproef is uitgevoerd door een marktonderzoeksbureau op 
basis van deze vereiste gesteld door de CREG. 

Twee segmenten werden daarop bepaald binnen het “afschakelbaar vermogen” (schijven): 
huishoudens (B2C) en niet-huishoudens (B2B). 

Er was een praktische moeilijkheid voor het marktonderzoeksbureau omdat de populatie niet bestaat 
uit elektriciteitsverbruikers in België of geografisch standaard afgelijnde gebieden (bijv. provincies) 
maar uit elektriciteitsverbruikers (die afgeschakeld kunnen worden) in de geografisch bepaalde 
schijven. Overigens clusters van (niet stedelijke gebieden) die telkens een schijf vormen. Hiervoor is 
extra werk geleverd op basis van de postcode van de respondenten. 

Het marktonderzoeksbureau heeft een representatieve steekproef bepaald voor het segment 
huishoudens en het segment niet-huishoudens opdat statistisch veralgemeenbare uitspraken 
(‘interference’: extrapolatie van uitspraken voor de hele groep) kunnen worden gemaakt op 
segmentniveau (bijv. de Belgisch afschakelbare gezinnen zijn bereid om gemiddeld x EUR te betalen 
om een elektriciteitsonderbreking (type y) te vermijden). De steekproef heeft echter niet de 
statistische validatie (a priori) om ook veralgemeenbare uitspraken te maken over subsegmenten. Dus 
uitspraken zoals de Belgische afschakelbare gezinnen in deelgebied x zijn bereid gemiddeld y EUR te 
betalen om een elektriciteitsonderbreking (type y) te vermijden. Hetzelfde geldt voor het segment 
niet-huishoudens (geen statistische a priori validatie voor veralgemeenbare uitspraken zoals de 
‘afschakelbare’ bakkerijen zijn bereid gemiddeld y EUR te betalen om een elektriciteitsonderbreking 
(type y) te vermijden). 

Het marktonderzoeksbureau heeft een specifieke methode voor de selectie van respondenten 
aangezien gewerkt wordt met een pool van respondenten waarvan de karakteristieken gekend zijn, 
waaruit het marktonderzoekbureau kan kiezen. De steekproeftrekking kan dus gecontroleerd verlopen 
op basis van de parameters die het marktonderzoeksbureau hanteert (Bijlage 3). 

De hoofdactiviteit van de 200 respondenten in het segment ‘niet-huishoudens’ (B2B) wordt hieronder 
opgelijst.  
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3.3. NOTIFICATIE VAN DE ELEKTRICITEITSONDERBREKING 

31. Er is een “notificatieprocedure” die de afschakeling kenbaar maakt zodra Elia daadwerkelijke 
schaarste vaststelt. Hieronder wordt geciteerd uit het systeembeschermingsplan. 

Indien ELIA voor een dag D binnen een periode die aanvangt op dag D-7 en eindigt op dag D-2 om 18 u 
een afwezigheid van bevoorradingszekerheid voor de regelzone detecteert, dient ELIA onmiddellijk de 
bevoegde overheidsinstanties en het CGCCR op de hoogte te brengen. Na het verzenden van de 
kennisgeving organiseert ELIA een technische briefing voor de federale en regionale Ministers van 
Energie, de federale Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Directeur-
generaal Energie van de AD Energie en de Directeur van het CGCCR over het gedetecteerde 
volumetekort, de locaties, de periode en de voorgestelde maatregelen.  

Op D-1 om 19u zijn de afschakelingsacties voor dag D concreet en wordt dit openbaar en zijn de 
betrokkenen verwittigd.  

Er kunnen bijgevolg voorzorgsmaatregelen genomen worden, op alle niveaus (van overheden tot de 
eindverbruiker), om de afschakeling in goede banen te leiden en de lasten te beperken. Een waaier 

N=200 hoofdactiviteit

1 Horeca (et temps libre) 51 Transport 101 Auxiliaires 151 Services aux particuliers

2 Services aux particuliers 52 Services de santé 102 Métal 152

3 Services aux particuliers 53 Entreprises d'utilité publique 103 Distribution 153 Services aux particuliers

4 Papier et bois 54 (Graphique) media 104 Auxiliaires 154 Transport

5 Organismes sociaux 55 Services aux particuliers 105 Services aux particuliers 155 Horeca (et temps libre)

6 Entreprises d'utilité publique 56 Auxiliaires 106 Services aux entreprises 156 Horeca (et temps libre)

7 Services aux entreprises 57 Entreprises d'utilité publique 107 (Graphique) media 157 Services de santé

8 Papier et bois 58 Papier et bois 108 Textile 158 Papier et bois

9 Services de santé 59 Auxiliaires 109 Apparenté au métal 159 Services de santé

10 Services aux particuliers 60 Transport 110 Services aux particuliers 160 Services de santé

11 Distribution 61 (Graphique) media 111 Horeca (et temps libre) 161 Métal

12 Services aux particuliers 62 Transport 112 Services aux particuliers 162 Services aux entreprises

13 Horeca (et temps libre) 63 Secteur financier 113 Services aux particuliers 163 Services de santé

14 Textile 64 Services aux particuliers 114 Services aux particuliers 164 Entreprises d'utilité publique

15 Auxiliaires 65 Industrie de la pierre 115 Services aux particuliers 165 Services aux entreprises

16 Services aux particuliers 66 Services aux particuliers 116 Agro-alimentaire 166 Auxiliaires

17 Services aux particuliers 67 Services aux entreprises 117 Enseignement 167 Services de santé

18 Services de santé 68 Auxiliaires 118 Apparenté au métal 168 Services aux particuliers

19 Papier et bois 69 Services aux entreprises 119 Agro-alimentaire 169 Services aux particuliers

20 Transformation du métal 70 Horeca (et temps libre) 120 Horeca (et temps libre) 170 (Graphique) media

21 Services de santé 71 Transformation du métal 121 Services de santé 171 Services aux entreprises

22 Enseignement 72 Services aux entreprises 122 Textile 172 Services aux entreprises

23 Services aux entreprises 73 Distribution 123 Services aux particuliers 173 Industrie de la pierre

24 Agro-alimentaire 74 Auxiliaires 124 Services aux entreprises 174 Transformation du métal

25 Agro-alimentaire 75 Agro-alimentaire 125 Services aux entreprises 175 Services aux particuliers

26 Services aux entreprises 76 Services aux entreprises 126 (Graphique) media 176 Services aux entreprises

27 Transport 77 Services aux particuliers 127 Secteur financier 177 Papier et bois

28 Industrie de la pierre 78 Apparenté au métal 128 Services de santé 178 Agro-alimentaire

29 Papier et bois 79 Services aux entreprises 129 Services aux particuliers 179 Secteur financier

30 Horeca (et temps libre) 80 Services de santé 130 Services aux particuliers 180 Services aux particuliers

31 Services aux entreprises 81 Horeca (et temps libre) 131 Secteur financier 181 Organismes sociaux

32 Textile 82 Services aux particuliers 132 Auxiliaires 182 Services aux entreprises

33 Secteur financier 83 Entreprises d'utilité publique 133 Services aux entreprises 183 Services aux particuliers

34 Services aux entreprises 84 Services aux particuliers 134 Services de santé 184 Services aux entreprises

35 Services aux entreprises 85 Services aux entreprises 135 Horeca (et temps libre) 185 Services aux entreprises

36 Services aux entreprises 86 Services aux entreprises 136 Services de santé 186 Services aux entreprises

37 Services de santé 87 Horeca (et temps libre) 137 Horeca (et temps libre) 187 Services de santé

38 Services aux entreprises 88 Services aux particuliers 138 Services aux particuliers 188 Services aux entreprises

39 Services aux entreprises 89 Textile 139 (Graphique) media 189 Services de santé

40 Services aux entreprises 90 Enseignement 140 Services de santé 190 Services aux entreprises

41 Services aux particuliers 91 Papier et bois 141 Papier et bois 191 Services aux particuliers

42 Services aux entreprises 92 Services de santé 142 Services aux particuliers 192 Entreprises d'utilité publique

43 Transformation du métal 93 Secteur financier 143 Industrie de la pierre 193 Services de santé

44 Services de santé 94 Enseignement 144 Distribution 194 Services aux entreprises

45 Services aux particuliers 95 Textile 145 Services aux entreprises 195 Distribution

46 Services aux particuliers 96 Services aux particuliers 146 Transformation du métal 196 Transport

47 Transport 97 Transport 147 Auxiliaires 197 Services aux particuliers

48 Enseignement 98 Services aux entreprises 148 Distribution 198 Services de santé

49 Organismes sociaux 99 Transport 149 Textile 199 Services aux entreprises

50 Services de santé 100 Enseignement 150 Enseignement 200 Services aux particuliers
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van maatregelen kan worden genomen om continuïteit van activiteiten die noodzakelijk zijn te 
vrijwaren, met name in het segment ‘niet-huishoudens’ waaronder de inzet van noodstroom (zie ook 
huur en inzet van noodstroomgroepen). Met name diensten (ziekenhuizen, brandweer, etc.) en 
bedrijven (overslag en koeling, kuikenbroederijen, varkenshouderijen, …) hebben geïnvesteerd in 
noodstroom, een vereiste die ook opduikt in menige verzekeringspolis van dergelijke bedrijven. In deze 
zin is de bereidheid tot betalen voor het vermijden van een stroomonderbreking geplafonneerd op het 
niveau van de opportuniteitskosten/vermijdingskosten (zie bijv. huur en inzet van noodstroom 
generator sets/accu). Verder is informatie over ‘tot welke schijf behoort mijn gemeente?’ en ‘is mijn 
straat betrokken?’ online beschikbaar op de website van de FOD Economie. In deze zin is een 
handmatige verbruiksontkoppeling omwille van schaarste of netstabiliteit totaal verschillend van een 
automatische verbruiksontkoppeling bij plotse fenomenen waarbij bijvoorbeeld hele gebieden worden 
afgeschakeld door de werking van de frequentierelais om alsnog een black-out te voorkomen. 

 

3.4. IMPACT VAN TREINVERKEER OP DE BEREKENING VAN DE VOLL 
DOOR DE CREG 

31. Tijdens de overlegmomenten met de administratie Energie, het Planbureau en het kabinet van 
Minister Van der Straeten werd opgemerkt dat het treinverkeer bij pre-notificatie van een mogelijke 
afschakeling voor de hele dag zou kunnen stilgelegd worden. Dit gebeurt ondanks het feit dat de 
stroomtoevoer voor tractie sowieso niet wordt afgeschakeld. Echter, gezien signalisatie en 
wisselverwarming gevoed worden via het lokale distributienet, kunnen deze toch geraakt worden door 
een gecontroleerde afschakeling volgens vooraf bepaalde gebieden (schijven). 

In de methodologie voor de bepaling van de VoLL die door ACER op 2 oktober 2020 gepubliceerd is en 
die door de CREG gevolgd wordt, is voorgeschreven dat netgebruikers die men niet afschakelt uit de 
berekening van de VoLL moeten geweerd worden. 

In het afschakelplan (ministerieel besluit 3 juni 2005) wordt de lijst van prioritaire afnemers 
voorgeschreven, in stijgende volgorde van belang. Er zijn acht categorieën, waarbij de hoogste 
categorie de “Bevoorrading van hulpdiensten van productie-centrales en van hoogspanningsposten”. 
Net daaronder bevindt zich de “Bevoorrading van klinieken, hulpdiensten, openbaar vervoer, vitale 
communicatiecentra (zoals zendinstallaties van openbare omroepen)” (eigen onderlijning). Het 
treinverkeer valt hieronder. Dit betekent dat, indien het afschakelplan geactiveerd wordt, er 
maatregelen moeten genomen worden opdat het treinverkeer niet afgeschakeld wordt.  

Die maatregelen kunnen onder meer zijn dat er bepaalde feeders in de netcabines van de 
netbeheerders niet worden uitgeschakeld of dat ze zo snel mogelijk hervoed worden. Ook het voorzien 
van noodstroom is een mogelijkheid (zoals nu al het geval is voor de installaties binnen de eerste 
afschakelschijf, door onder meer extra batterijen, waardoor het treinverkeer toch kan blijven rijden 
indien deze schijf zou afgeschakeld worden). 

De CREG wijst er op dat het voorzien van noodstroom een courante praktijk is. Veeteelt, banken, 
datacenters, industrie,… hebben noodstroom voorzien voor vitale installaties (in totaal is er voor meer 
dan 200 MW aan noodstroom in de Belgische ziekenhuizen, blijkt uit een bevraging door de CREG). 
Ook Elia is momenteel aan het werk om meer dan 100 MW noodstroom met dieselgeneratoren te 
voorzien om zo een beschikbaarheid van haar netcabines te kunnen garanderen voor minstens 24 uur, 
zoals voorgeschreven door de Europese Netcode Emergency & Restoration . 
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3.5. ENKEL CONSISTENTE ANTWOORDEN BESCHOUWEN 

31. De raming richt zich op de eerste plaats op een aangekondigde stroom onderbreking van 1 uur. 
De stroomonderbreking en de bijhorende lasten bij een heropstart van de verbruikstoestellen zodra 
de spanning terug is, wegen wellicht door in de WTP. Daarom kan worden verwacht dat de WTP 
afnemend toeneemt naarmate de duur van de onderbreking toeneemt van 1 u tot bijvoorbeeld 4u.  

De WTP-methode “OK of uit” is de meest orthodoxe methode en sluit antwoorden van respondenten 
uit die niet beantwoorden van volgende logische reeks WTP 2 min ≤ WTP 1u ≤ WTP 4u ≤ WTP 24u. In 
dit geval levert de analyse een VoLL = 3.441 EUR/MWh.  

De respons die dan in rekening wordt gebracht leidt niet tot een vertekening waardoor er blijvend 
veralgemeende uitspraken kunnen worden gemaakt op segmentniveau. De CREG beschouwt deze 
methode als de meest correcte aangezien de antwoorden niet bewerkt worden. De methode ”OK of 
minimum’ moet daarom gezien worden als een bewerking van de resultaten om bijkomende inzichten 
te verkrijgen.  

 

3.6. VOLL BIJ EEN STROOMONDERBREKING VAN 4 UUR 

31. De WTP-raming richt zich op de eerste plaats op een aangekondigde stroomonderbreking van 1 
uur (piekbelasting van het net). De stroomonderbreking en de bijhorende lasten bij een heropstart van 
de verbruikstoestellen zodra de spanning terug is, wegen wellicht door in de WTP. Daarom kan worden 
verwacht dat de WTP afnemend toeneemt naarmate de duur van de onderbreking toeneemt van 1 u 
tot bijvoorbeeld 4u. Dus de WTP voor 1 uur onderbreking ≥ WTP voor 4 u onderbreking gedeeld door 
4. 

De analyse geeft aan voor huishoudens (B2C) dat WTP = 1,27 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 1u. De WTP = 2,96 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 4 uur. De WTP is dus sterk regressief. Door de WTP voor het 
één uur als referentie te nemen samen met de piekuurbelasting wordt een conservatieve raming van 
de VoLL voor huishoudens geleverd.  

De analyse geeft aan voor niet-huishoudens (B2B) dat WTP = 19,42 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 1u. De WTP = 34,32 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 4 uur. De WTP is dus sterk regressief .  

Gegeven voorgaande bespreking van de WTP-resultaten om een stroomonderbreking te vermijden 
tussen 18u en 22u en de vaststelling dat de belasting minder sterk afneemt dan de WTP voor de 
volgende uren, leidt de ratio tussen de WTP en de ‘verloren belasting’ ofwel de VoLL tot een sterke 
daling door de berekening te verleggen van een onderbreking van 1 uur naar een onderbreking van 4 
uur. Voor de gezinnen is de geraamde belasting tussen 18u en 19u gelijk aan 0,76 kWh (zie tabel 4) 
terwijl tussen 18u en 22u de gemiddelde belasting per uur 0,65 kWh bedraagt. Voor de niet-
huishoudens is de geraamde belasting tussen 18u en 19u gelijk aan 2,35 kWh (4,86 kWh in methode 
‘hoog’) (zie tabel 4) terwijl tussen 18u en 22u de gemiddelde belasting per uur 1,93 kWh (3,98 kWh bij 
methode ‘hoog’) bedraagt.  

Dit levert bijgevolg de volgende VoLL op voor een onderbreking van 4 uur : 
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Tabel 5. Raming van de VoLL per segment (B2C, B2B) bij een onderbreking van 4u (tussen haakjes 1u).  

 
 
WTP-
methode 

 
 
LL-
methode 

WTP 
(EUR) 

LL 
(in kWh) 

VoLL 
(EUR/MWh) 

B2C B2B B2C B2B B2C B2B BEL 

OK of Uit 
 

B2B laag 2,96 
(1,27) 

34,32 
(19,42) 

2,78 
(0,76) 

7,70 
(2,35) 

1.065 
(1.671) 
(65%) 

4.457 
(8.264) 
(35%) 

2.252 
(3.979) 

 
 
1.947 
(3.441) B2B hoog 2,96 

(1,27) 
34,32 
(19,42) 

2,78 
(0,76) 

15,93 
(4,86) 

1.065 
(1.671) 
(47%) 

2.154 
(3.996) 
(53%) 

1.642 
(2.903) 

 

Noot: het enige verschil in het onderbrekingsscenario tussen tabel 5 en tabel 4 bestaat uit de veronderstelling 
dat de onderbreking niet 1 uur duurt (18u-19u) maar 4 uur (18u-22u).  

Door de WTP voor één uur als referentie te nemen samen met de piekbelasting wordt een 
conservatieve raming van de VoLL voor de niet-huishoudens geleverd.  

4. CONCLUSIE 

Op basis van de hierboven vermelde uiteenzetting en methodologie leidt de berekening door de CREG 
tot een VoLL van 4.267 EUR/MWh. 

 

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

       

Andreas TIREZ Laurent JACQUET Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 

  



 

Niet-vertrouwelijk  25/39 

BIJLAGE 1 

Vragenlijst B2C 

Deze vragenlijst wordt u aangeboden door de CREG, de federale regulator van de energiemarkt in 
België, met als doel de efficiëntie van de elektriciteitsvoorziening te bevorderen.. 

Deze vragenlijst is anoniem en heeft als doel de impact van een stroomonderbreking op de 
elektriciteitsvoorziening en op uw huishouden te beoordelen om zo de elektriciteitssystemen in België 
te verbeteren. 

Ze bestaat uit twee delen: 

- Vragen over uw situatie en uw stroomverbruik 

- Vragen over de impact van stroomonderbrekingen op uw huishouden en uw dagelijks leven 

 

1. Wat is uw postcode? 

 

2. Hoe verwarmt u uw woning? 

- Elektriciteit 

- Gas 

- Stookolie 

- Andere, te specificeren 

 

3. Hoeveel stroomonderbrekingen heeft u gehad sinds september 2018?  

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 of meer 

 

4. Hoe vaak heeft u te maken met een stroomonderbreking? 

- Meermaals per jaar 

- Eenmaal per jaar 

- Eens om de twee jaar 

- Eens om de 5 jaar of minder 
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5. Kent u het exacte bedrag van uw elektriciteitsvoorschot volgens uw laatste factuur? 

Indien mogelijk, neem uw laatste voorschotfactuur erbij. 

De periode van mijn laatste 
voorschotfactuur (dd/mm/jjjjj)  

van dd/mm/jjjj tot 
dd/mm/jjjj 

Ik weet het 
niet. 

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

In euro 00,00 Ik weet het 
niet. 

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

 

6. Weet u precies wat uw elektriciteitsverbruik is? 

Indien mogelijk, neem uw laatste afrekeningsfactuur erbij. 

De periode van mijn laatste 
afrekeningsfactuur (dd/mm/jjjjj)  

van dd/mm/jjjj tot 
dd/mm/jjjj 

Ik weet het 
niet.  

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

In kWh 0000 Ik weet het 
niet.  

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

In euro 00,00 Ik weet het 
niet.  

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

 

7. Kunt u een schatting maken van uw elektriciteitsverbruik voor de afgelopen maand? 

- In kWh: [0000] + option: Ik weet het niet 

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 

 

8. Kunt u een schatting maken van uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik? 

- In kWh: [0000] + option Ik weet het niet 

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 
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9. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om een enkele stroomonderbreking te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

10. Ik ben tevreden over de stabiliteit van mijn elektriciteitsvoorziening. 

- Helemaal eens 

- Eens 

- Niet eens, ook niet oneens  

- Niet eens 

- Helemaal niet eens 

 

11. Hoelang zou u ermee kunnen leven dat u zonder elektriciteit zit: 

- 1 uur zonder elektriciteit 

- 2 uur zonder elektriciteit 

- 6 uur zonder elektriciteit 

- 12 uur zonder elektriciteit 

- 24 uur zonder elektriciteit 
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Situatie nr. 1: het is volop zomer, woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

Plotseling valt de stroom bij u uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking 
ontvangen. 

 

12. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 2: het is volop zomer, woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

De dag ervoor (7 juli) kreeg u een waarschuwing dat uw elektriciteit op woensdag 8 juli rond 18 uur 
zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

13. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 
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Situatie nr. 3: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan 5 
°C buiten.  

Plotseling valt de stroom bij u uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking 
ontvangen. 

 

14. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 4: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan 5 
°C buiten.  

De dag ervoor (15 januari) kreeg u een waarschuwing dat de stroom bij u op woensdag 16 januari 
rond 18 uur zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

15. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

16. Wat is uw type van woning? 

- Appartement 

- Huis 
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17. Hoeveel mensen wonen er in uw huishouden (uzelf meegeteld)? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 of meer 

 

18. Hoeveel kinderen wonen er onder hetzelfde dak als uzelf? 

- Baby/peuter: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

- Kinderen tussen 6 en 10 jaar oud: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

- Kinderen ouder dan 10 jaar: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

- Tieners (tot 18 jaar): 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

- Jongvolwassenen (18 jaar en ouder): 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

 

19. Hoe vaak werkt u van thuis uit? 

- Nooit 

- Eén of twee dagen per maand 

- Eén dag per week 

- Enkele dagen per week 

- Elke dag  

 

20. Hoe vaak werken of studeren uw gezinsleden thuis? 

- Nooit 

- Eén of twee dagen per maand 

- Eén dag per week 

- Enkele dagen per week 

- Elke dag  
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BIJLAGE 2 

Vragenlijst B2B  

Deze vragenlijst wordt u aangeboden door de CREG, de federale regulator van de energiemarkt in 
België, met als doel de efficiëntie van de elektriciteitsvoorziening te bevorderen. 

Deze vragenlijst is anoniem en heeft als doel de effecten van een stroomonderbreking op de 
elektriciteitsvoorziening en op uw bedrijf te beoordelen om zo de elektriciteitssystemen in België te 
verbeteren.  

Ze bestaat uit twee delen: 

- Vragen over de situatie van uw bedrijf en het elektriciteitsverbruik 

- Vragen over de impact van stroomonderbrekingen op uw bedrijf  

 

1. In welke gemeente bevindt uw bedrijf zich?  

Postcode:  

 

2. Hoe vaak werkt u op locaties buiten uw woning?  

- Nooit 

- Eén tot twee dagen per maand  

- Eén dag per week 

- Enkele dagen per week 

- Elke dag  

 

3. Wat is uw hoofdactiviteit? 

 

4. Met hoeveel stroomonderbrekingen heeft u sinds september 2018 in uw bedrijf te maken 

gehad?  

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 of meer 
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5. Hoe vaak heeft uw bedrijf met stroomonderbrekingen te maken? 

- Meerdere keren per jaar 

- Eenmaal per jaar 

- Eens om de twee jaar 

- Eens in de 5 jaar of minder 

 

6. Weet u precies hoeveel elektriciteit uw bedrijf verbruikt volgens uw laatste factuur? 

Indien mogelijk, neem uw laatste factuur erbij. 

De periode van 
mijn laatste 
factuur 
(dd/mm/jjjjj)  

van dd/mm/jjjj tot 
dd/mm/jjjj 

Ik weet het niet. Ik heb mijn factuur niet bij de hand  

In kWh 0000 Ik weet het niet. Ik heb mijn factuur niet bij de hand  

In euro 00,00 Ik weet het niet. Ik heb mijn factuur niet bij de hand  

 

7. Kent u het elektriciteitsverbruik van uw bedrijf in het afgelopen jaar?  

In kWh 0000 Ik weet het niet. 

In euro 00,00 Ik weet het niet. 

 

8. Kunt u het elektriciteitsverbruik van uw bedrijf voor de afgelopen maand inschatten? 

- In kWh: [0000] + option Ik weet het niet 

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 

 

9. Kunt u het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van uw bedrijf inschatten? 

- In kWh: [0000] + option Ik weet het niet 

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 
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10. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om een enkele stroomonderbreking in uw bedrijf te 

voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

11. De activiteiten van uw bedrijf kunnen doorgaan bij:  

- 1 uur zonder elektriciteit 

- 2 uur zonder elektriciteit 

- 6 uur zonder elektriciteit 

- 12 uur zonder elektriciteit 

- 24 uur zonder elektriciteit 

- Zonder elektriciteit liggen de activiteiten van mijn bedrijf volledig stil 

 

12. Hoe vaak werkt u van thuis uit? 

- Nooit 

- Een of twee dagen per maand 

- Eén dag per week 

- Meerdere dagen per week 

- Elke dag  
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Situatie nr. 1: het is volop zomer, woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

Plotseling valt de stroom van uw bedrijf uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking 
ontvangen. 

 

13. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 2: het is nog altijd woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

De dag ervoor (7 juli) kreeg u een waarschuwing dat de elektriciteit in uw bedrijf op woensdag 8 juli 
rond 18 uur zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

14. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 
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Situatie nr. 3: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan 5 
°C buiten.  

Plotseling valt de stroom van uw bedrijf uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking 
ontvangen. 

 

15. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking in uw bedrijf te 

voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 4: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan 5 
°C buiten. 

De dag ervoor (15 januari) kreeg u een waarschuwing dat de elektriciteit in uw bedrijf op woensdag 
16 januari rond 18 uur zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

16. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

17. Heeft u productieactiviteiten ("waarvoor machines nodig zijn")? 

- Ja 

- Geen 
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18. Heeft u een specifiek stroomvermogen aangevraagd bij uw elektriciteitsleverancier? 

- Ja [>Q19] 

- Nee [>Q20] 

- Ik weet het niet [>Q20] 

 

19. Zo ja, over hoeveel vermogen gaat het? 

- In kW: [0000] + option Ik weet het niet 

 

20. Heeft u een overeenkomst met uw elektriciteitsleverancier afgesloten die onderbrekingen of 

een flexibele elektriciteitslevering mogelijk maakt? 

- Ja [>Q21] 

- Nee [>Q22] 

- Ik weet het niet [>Q21] 

 

21. Hoeveel van uw elektriciteitsverbruik neemt gemiddeld deel aan ‘demand response’ of 

onderbreekbare vraag? 

- In kWh: [0000] + option Ik weet het niet 

 

22. Kan uw bedrijfsactiviteit worden uitgevoerd vanaf een andere locatie? 

- Ja 

- Nee 

 

23. Behalve u, doen het bedrijf en zijn werknemers ook aan telewerk? 

- Ja 

- Nee 

 

24. Heeft het bedrijf werknemers in dienst? 

- Ja 

- Nee 

 

25. Heeft u een back-upoplossing in geval van een stroomonderbreking? 

- Ja 

- Nee 
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26. Ik ben tevreden over de stabiliteit van mijn elektriciteitsvoorziening. 

- Helemaal eens. 

- Eens 

- Niet eens noch oneens 

- Niet eens 

- Helemaal niet eens. 

 

27. Hoeveel werknemers telt uw bedrijf? 

- Ik werk alleen 

- Tussen 1 en 4 werknemers  

- Tussen 5 en 9 werknemers 

- 10 of meer werknemers  
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BIJLAGE 3 

Toelichting steekproef B2C en B2B 

De steekproef bestrijkt het Belgische grondgebied en verzekert dat de respondenten deel 
uitmaken van de manuele ontkoppelingsprocedure van het systeembeschermingsplan van 
Elia.  

Voor het B2C-segment werd de steekproef gedefinieerd in verhouding tot de Belgische 
bevolking volgens doelregio's (en de gemeenten die deel uitmaken van het manuele 
ontkoppelingsplan), d.w.z. 70 % inwoners in Vlaanderen en 30 % in Wallonië.  

Het B2B-segment werd gedefinieerd volgens het aandeel van de verschillende bedrijven in de 
Belgische economie, in functie van hun aantal werknemers (70 % freelancers, 30 % bedrijven 
met 1 of meer werknemers). 

Het doel is om 1.021 ingevulde vragenlijsten te verzamelen voor het B2C-segment tegenover 
200 voor het B2B-segment met een representativiteit van 70% zelfstandigen en freelancers, 
en 30% bedrijven met één of meer werknemers.  

De B2C-steekproef is representatief voor de Belgische bevolking voor de aangegeven factoren. 
De B2B-steekproef als geheel is voldoende groot om een statistische analyse te maken en 
conclusies te generaliseren (inferentie).. 

De vragenlijsten (B2B en B2C, in het Frans en Nederlands) werden gelanceerd op 22 
september 2020. De resultaten voor het B2C-segment werden ontvangen op 1 oktober 2020, 
terwijl de resultaten voor het B2B-segment beschikbaar waren op 9 oktober 2020. 

 
Quota van B2C-respondenten 

De quota van de respondenten die representatief zijn voor de Belgische bevolking voor het B2C-
segment zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Leeftijd Percentage 

18 – 34 34% 

35 – 54 44,5% 

55 – 65 21,5% 

 

Geslacht Percentage 

Man 50% 

Vrouw 50% 
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Regio’s volgens indeling Nielsen Percentage Herzien percentage 

Noordwesten 23,37% 26,22% 

Noordoosten 33,8% 37,93% 

Brussel 10,90% 0% 

Zuidwesten 15,33% 17,2% 

Zuidoosten 16,6% 18,6% 

 

Als gevolg van het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit de steekproef werd geschrapt, werd 
het quotum evenredig verdeeld over alle regio’s. 

 

Taal Percentage 

Frans 40% 

Nederlands 60% 

 

 Opleidingsniveau Code Percentage 

1 Lager onderwijs 

Low + middle 71% 

2 Algemeen secundair onderwijs 

3 Kunstsecundair onderwijs 

4 Technisch secundair onderwijs 

5 Beroepssecundair onderwijs 

6 Deeltijds secundair onderwijs 

7 Ander secundair onderwijs 

8 Hoger onderwijs - Hogeschool 

High 29% 9 Hoger onderwijs - Universiteit 

10 Hoger onderwijs - andere 

 


