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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) stelt hierna, op grond 
van artikel 7undecies, §7, lid 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna: de Elektriciteitswet), de betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch 
grondgebied voor. 

De berekening van de betrouwbaarheidsnorm is onlosmakelijk verbonden met twee componenten: de 
waarde die wordt toegeschreven aan een stroomuitval (in het Engels ‘Value of Lost Load’ of ‘VoLL’) en 
de kost om nieuwe stroom op de markt te brengen (in het Engels ‘Cost of New Entry’ of ‘CoNE’). 

Voor de bepaling van de VoLL baseert de CREG zich op het voorstel van de Algemene Directie Energie 
in haar nota ‘Estimation unique du coût de l’énergie non distribuée pour le territoire belge (VoLL)’ zoals 
door haar overgemaakt aan de CREG op 2 april 2021. Deze nota bepaalt de enkele raming van de VoLL 
voor het Belgisch grondgebied op 17.340 EUR/MWh. In haar brief van 28 april 2021 waarin de Minister 
van Energie de CREG verzoekt haar een voorstel van betrouwbaarheidsnorm te bezorgen tegen 28 mei 
2021, herneemt de Minister van Energie deze waarde als de enkele raming van de waarde van de 
verloren opbrengst. In haar brief van 28 april 2021 geeft de Minister van Energie aan dat de 
werkzaamheden van de Algemene Directie Energie betreffende de bepaling van de kosten voor nieuwe 
toegang naar verwachting wordt afgerond op uiterlijk 7 mei 2021.  

Voor de bepaling van de CoNE baseert de CREG zich op de nota van de Algemene Directie Energie 
‘Détermination du coût d’un nouvel entrant (CoNE)’ zoals door de Minister van Energie overgemaakt 
aan de CREG op 7 mei 2021. Deze nota beoogt ‘Demand Response’ (DSR) als de referentietechnologie 
voor de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied. De vaste kost van DSR 
wordt hierin geraamd op 45 EUR/kW/y (CoNEfixed) en de variabele kost van DSR wordt geraamd op 
736,73 EUR/MWh (CoNEvar). 

Gegeven beide componenten van de betrouwbaarheidsnorm, VoLL en CoNE, die beide berekend zijn 
door de daartoe bevoegde autoriteit in de Elektriciteitswet (artikel 7undecies, §7, lid 3 en 4), biedt de 
CREG een berekening van de betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied. 

Dit voorstel werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op 28 mei 2021. 
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1. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 7undecies, § 7, van de Elektriciteitswet bepaalt hetgeen volgt:  

“§ 7. Het niveau van bevoorradingszekerheid te bereiken door het capaciteitsvergoedings-
mechanisme, komt overeen met de betrouwbaarheidsnorm. De vraagcurves voor de 
veilingen worden zodanig gekalibreerd dat deze betrouwbaarheidsnorm bereikt wordt. 

Op voorstel van de commissie, gebaseerd op de methode bedoeld in artikel 23(6) van de 
Verordening (EU) nr. 2019/943, bepaalt de Koning, na advies van de Algemene Directie 
Energie en van de netbeheerder, bij een besluit overlegd in Ministerraad, de 
betrouwbaarheidsnorm. Hetgeen bepaald wordt in artikel 7bis, § 2, geldt als 
betrouwbaarheidsnorm totdat de Koning de betrouwbaarheidsnorm heeft bepaald 
krachtens dit lid. 

De Algemene Directie Energie, in samenwerking met het Federaal Planbureau en de 
commissie, wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit om de enkele raming vast te 
stellen van de waarde van de verloren belasting, bedoeld in artikel 11 van de Verordening 
(EU) 2019/943 en, voor het eerst, binnen de zes maanden na de publicatie van het 
goedgekeurde voorstel, bedoeld in artikel 23, lid 6, ervan. Elke enkele raming, vastgesteld 
door de Algemene Directie Energie in uitvoering van deze Verordening, wordt goedgekeurd 
door de Koning bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

De Algemene Directie Energie wordt aangewezen om de kosten voor een nieuwe toegang te 
bepalen, bedoeld in artikel 23, lid 6, van de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit. De 
kost van een nieuwe toegang wordt goedgekeurd door de Koning bij besluit, vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad. 

Voor de opmaak van het verslag, de adviezen, de voorstellen en van de beslissing bedoeld in 
de paragrafen 2 tot en met 6 wordt rekening gehouden met de betrouwbaarheidsnorm die 
in werking is op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar van de veiling.” 

2. De vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm voor België wordt vereist in toepassing van artikel 
25 van de Verordening (EU) 2019/943 betreffende de interne markt voor elektriciteit (hierna: de 
Elektriciteitsverordening), dat onder meer voorziet dat: 

“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".” 

Artikel 2, 9°, van de Elektriciteitsverordening, definieert de “waarde van de verloren belasting” (of 
“waarde van de niet geleverde energie”) als “een raming in EUR/MWh van de maximale 
elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te betalen om niet-beschikbaarheid te voorkomen”. 
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3. Bovendien voorziet artikel 23(6) van de Elektriciteitsverordening dat, “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”. 

4. Het voorstel van methodologie zoals hiervoor bedoeld werd op 2 oktober 2020 door ACER 
goedgekeurd. 

2. BEPALING VAN DE BETROUWBAARHEIDSNORM 

2.1. ONTLEDING VAN DE BETROUWBAARHEIDSNORM 

5. De betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied geeft op transparante wijze aan wat 
het vereiste niveau van voorzieningszekerheid is van België. Deze norm laat toe te bepalen of een 
capaciteitsmechanisme kan worden toegepast en tegen welke kost dit moet gebeuren. Gezien het 
potentieel marktverstorend effect van capaciteitsmechanismen, is het belangrijk om de 
betrouwbaarheidsnorm (in het Engels ‘Reliability Standard’ of ‘RS’) zo precies mogelijk te berekenen 
in het licht van de relevante elektriciteitsmarkt. Daarbij dienen de waarde die wordt toegeschreven 
aan een stroomuitval (hierna: ‘VoLL’) en de kost om nieuwe stroom op de markt te brengen (hierna: 
‘CoNE’) tegen elkaar te worden afgewogen.  

6. De Europese regelgeving legt een dwingend kader op voor de berekening van de 
betrouwbaarheidsnorm, de VoLL en de CoNE, i.e. een methodologie goedgekeurd door ACER (hierna: 
‘de ACER-methodologie’). De bevoegde autoriteiten betrokken bij de berekening van deze parameters 
moeten zich aan deze methodologie houden. Een geharmoniseerde methodologie “fosters the 
emergence of a well-functioning and transparent European electricity market, in line with the objective 
set out in Article 1(d) of Electricity Regulation”1. De ACER-methodolgie voorziet dat “the calculated RS 
is expressed as ‘loss of load expectation’, which itself relies on VoLL, expressed based on ‘expected 
energy not served’”. De berekening van de betrouwbaarheidsnorm is aldus onlosmakelijk verbonden 
met de berekening van de VoLL. Dit wordt door ACER bevestigd in haar Methodologiebesluit van 2 
oktober 2020. 

7. De Elektriciteitswet bepaalt in artikel 7undecies, §7, lid 3 en lid 4 dat de Algemene Directie 
Energie de bevoegde autoriteit is voor de berekening van zowel de VoLL als de CoNE. De CREG is op 
grond van artikel 7undecies, §7, lid 2 van de Elektriciteitswet, gebaseerd op artikel 25(2) 
Elektriciteitsverordening, op haar beurt bevoegd om een voorstel inzake de betrouwbaarheidsnorm 
voor te leggen.  

  

 

1ACER Decision of 2 October 2020 on the Methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry, end the 

reliability standard: Annex I, in accordance with with Article 23(6) of Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament 
and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity.  
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decis
ion%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf 

https://www.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
https://www.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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8. Artikel 25(2) Elektriciteitsverordening bepaalt dat de betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld 
op basis van de in artikel 23(6) Elektriciteitsverordening uiteengezette methodologie. Volgens artikel 
25(3) Elektriciteitsverordening moet deze norm worden berekend met gebruikmaking van de VoLL en 
de CoNE en wordt deze uitgedrukt als ‘verwachte niet-geleverde energie’ (in het Engels ‘Expected 
Energy Not Served’ of ‘EENS’) en als ‘de waarschijnlijkheid dat niet aan de vraag kan worden voldaan’ 
(in het Engels ‘Loss of Load Expectation’ of ‘LOLE’). 

9. Artikel 2(9) Elektriciteitsverordening omschrijft de VoLL als een raming in EUR/MWh van de 
maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te betalen om niet-beschikbaarheid te voorkomen. 
Artikel 11(1) Elektriciteitsverordening stelt dat de VoLL wordt vastgesteld op basis van de in artikel 
23(6) Elektriciteitsverordening uiteengezette methodologie. 

10. In haar Methodologiebesluit van 2 oktober 2020 legt ACER de methodologie voor de berekening 
van de VoLL, de CoNE en de RS vast. Deze methode wordt de VoLL/CoNE/RS methodologie genoemd 
en heeft volgens ACER als doel “to derive realistic estimates of the cost of additional capacity resource 
and of consumers’ willingness to pay in order to avoid a supply interruption, thereby helping to 
calculate a socioeconomically efficient RS”.  

2.2. WAARDEBEPALING COMPONENTEN VOLL EN CONE 

11. Op 2 april 2021 maakt de Algemene Directie Energie haar nota ‘Estimation unique du coût de 
l’énergie non distribuée pour le territoire belge (VoLL)’ over aan de CREG. Deze nota bepaalt de enkele 
raming van de VoLL voor het Belgisch grondgebied en wordt vastgesteld op 17.340 EUR/MWh. In haar 
brief van 28 april 2021 waarin de Minister van Energie de CREG verzoekt haar een voorstel van 
betrouwbaarheidsnorm te bezorgen tegen 28 mei 2021, herneemt de Minister deze waarde als de 
enkele raming van de waarde van de verloren opbrengst. In haar brief van 28 april 2021 geeft de 
Minister van Energie aan dat de werkzaamheden van de Algemene Directie Energie betreffende de 
bepaling van de kosten voor nieuwe toegang naar verwachting wordt afgerond op uiterlijk 7 mei 2021. 

12. Op 7 mei 2021 maakt de Minister van Energie de nota van de Algemene Directie Energie 
‘Détermination du coût d’un nouvel entrant (CoNE)’ over aan de CREG. Deze nota beoogt ‘Demand 
Response’ (DSR) als de referentietechnologie voor de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm voor het 
Belgisch grondgebied. De vaste kost van DSR wordt hierin geraamd op 45 EUR/kW/y (CoNEfixed) en de 
variabele kost van DSR wordt geraamd op 736,73 EUR/MWh (CoNEvar). 
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2.3. WAARDEBEPALING BETROUWBAARHEIDSNORM 

13. Artikel 7undecies, §7, van de Elektriciteitswet biedt volgende duiding van de 
betrouwbaarheidsnorm: “Het niveau van bevoorradingszekerheid te bereiken door het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme, komt overeen met de betrouwbaarheidsnorm. De vraagcurves 
voor de veilingen worden zodanig gekalibreerd dat deze betrouwbaarheidsnorm bereikt wordt.”.  

14. In haar Methodologiebesluit van 2 oktober 2020 levert ACER volgende vergelijking voor de 
bepaling van de betrouwbaarheidsnorm: 

 

𝐿𝑂𝐿𝐸 =
𝐶𝑂𝑁𝐸𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑

𝑉𝑂𝐿𝐿 − 𝐶𝑂𝑁𝐸𝑣𝑎𝑟
 

 

De toepassing van de vergelijking op de waarde geleverd door de Algemene Directie Energie (voor 
DSR) en weergegeven in 2.2 levert: 

 

45.000 𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑊/𝑦

17.340 𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑊ℎ − 781,73 𝐸𝑈𝑅/𝑀𝑊ℎ
= 2𝑢 43𝑚𝑖𝑛 

 

Hetgeen leidt tot een betrouwbaarheidsnorm (die overeenkomt met de LOLE van de weerhouden 
technologie) voor het Belgisch grondgebied van 2 uur en 43 minuten.  

Voor de duiding van deze waarde wordt verwezen naar artikel 2(52) van de Elektriciteitswet. Artikel 
2(52) van de Elektriciteitswet biedt volgende definitie. "LOLE" : Loss Of Load Expectation, met name de 
statistische berekening op basis waarvan het voorziene aantal uren wordt bepaald gedurende dewelke 
de lading niet gedekt zal kunnen worden door het geheel van de productiemiddelen ter beschikking van 
het Belgische elektriciteitsnet, rekening houdend met de interconnectoren, voor een statistisch normaal 
jaar”. 

Het is eveneens nuttig om de definitie van LOLE in het Methodologiebesluit van ACER hier te 
hernemen. Artikel 2(2)(aa) van het Methodologiebesluit van ACER biedt volgende definitie. “Loss of 
load expectation” (LOLE) means the expected number of hours, in a given geographic area and in a 
given time period, during which capacity resources are insufficient to meet the demand and hence 
positive ENS2 occurs”. 

  

 

2 ENS: energy not served, EENS: expected energy not served 
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2.4. OPMERKINGEN 

2.4.1. BEPALING VAN DE REFERENTIETECHNOLOGIE 

15. De CREG merkt op dat voor de waardebepaling van de betrouwbaarheidsnorm, de Algemene 
Directie Energie reeds de CoNE van‘Demand Response’ (DSR) aanneemt. 

16. De nota van de Algemene Directie Energie ‘Détermination du coût d’un nouvel entrant (CoNE)’ 
levert eveneens de CoNE (vast en variabel) voor alle weerhouden referentietechnologieën in de nota. 
De betrokken tabel 12 uit deze nota wordt hieronder hernomen. 

 

De referentietechnologieën Demand response (DSR), Open cycle gas turbine (OCGT) en Combine cycle 
gas turbine (CCGT) worden in de nota van de Algemene Directie Energie in beschouwing genomen voor 
de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm waarna verdere bespreking leidt tot de selectie van DSR 
als de referentietechnologie voor de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch 
grondgebied. 

Hierna geeft de CREG de LOLE van de drie referentietechnologieën die door de Algemene Directie 
Energie in beschouwing worden genomen voor de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm volgens de 
vergelijking die in 2.3 is toegepast. 

 LoLE 

Demand response 2u 43 min 

Open cycle gas turbine 3u 53 min 

Combine cycle gas turbine 5u 37 min 

 

De CREG levert deze tabel omdat het Methodologiebesluit van ACER, in het bijzonder artikel 20, 
bepaalt dat de referentietechnologie voor de betrouwbaarheidsnorm deel uitmaakt van de bepaling 
van de betrouwbaarheidsnorm en bijgevolg niet deel uitmaakt van de bepaling van de CoNE. De 
bepaling van de CoNE slaat op de bepaling van de CoNE van iedere referentietechnologie. 
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Het Methodologiebesluit van ACER bepaalt dat de betrouwbaarheidsnorm de minimum LOLE is, welke 
voldoende capaciteitspotentieel heeft om invulling te geven aan de minimum capaciteitsbehoefte om 
het capaciteitstekort op te vangen (artikel 20(3-6) van het Methodologiebesluit van ACER). 

De CREG stelt vast dat de nota van de Algemene Directie Energie niet het capaciteitspotentieel aanreikt 
van iedere referentietechnologie om het capaciteitstekort in te vullen (artikel 10(6) van het ACER 
Methodologiebesluit). 

Bijgevolg kan de CREG op basis van de geleverde informatie, onderstaand diagram niet kwantificeren 
voor België en hieruit de referentietechnologie selecteren voor de betrouwbaarheidsnorm. 

 

De selectie van de Algemene Directie Energie van DSR als referentietechnologie voor de berekening 
van de betrouwbaarheidsnorm gaat ervan uit dat DSR als referentietechnologie het 
capaciteitspotentieel moet hebben om het capaciteitstekort op het Belgisch grondgebied in te vullen. 
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2.4.2. BEPALING VAN DE VoLL 

17. Het is niet de bevoegdheid van de CREG om de geleverde VoLL en CoNE voor te stellen of te 
bepalen.  

18. De CREG is bevoegd de betrouwbaarheidsnorm voor te stellen maar kan niet bevestigen dat de 
betrouwbaarheidsnorm in lijn is met de Elektriciteitsverordening en het Methodologiebesluit van ACER 
gezien de berekening van de betrouwbaarheidsnorm onlosmakelijk verbonden is met de berekening 
van zowel de VoLL als de CoNE. Daarom is het gepast om verder volgend essentieel aandachtspunt op 
te werpen en de interpretatie van de betrouwbaarheidsnorm te verduidelijken.  

19.  De CREG merkt op dat de VoLL van 17.340 EUR/MWh zoals vastgesteld door de Algemene 
Directie Energie en gehanteerd bij de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm van 2u 43min, niet is 
gegenereerd door de ‘willingness to pay’-methode met gebruikmaking van een Belgisch 
marktonderzoek (vragenlijst) maar via de toepassing van de ‘production function’-methode met 
gebruikmaking van macro-economische data (bijv. EUROSTAT) om de economische kosten van een 
stroomonderbreking te ramen waarbij tevens elders bepaalde correctiefactoren worden op toegepast.  

Nochtans bepalen de Elektriciteitsverordening en het Methodologiebesluit van ACER het volgende:  

- Artikel 2(9) van de Elektriciteitsverordening: “value of lost load’ means an estimation in 
euro/MWh, of the maximum electricity price that customers are willing to pay to avoid an 
outage”; 

- De preambule (5) van het Methodologiebesluit van ACER: “The VoLL/CoNE/RS 
methodology aims to derive realistic estimates of the cost of additional capacity resource 
and of consumers’ willingness to pay in order to avoid a supply interruption, thereby 
helping to calculate a socioeconomically efficient RS. As such, the VoLL/CoNE/RS 
methodology contributes to increased efficiency of the market and security of electricity 
supply in line with the objectives set out in Article 1(a) of Electricity Regulation.”; 

- Artikel 6(6) van het Methodologiebesluit van ACER: “The survey shall at least use the cost 
estimation method of the willingness to pay, pursuant to Article 2(9) of Electricity 
Regulation. The entity calculating the single VoLL for RS may apply a triangulation of 
different cost-estimation methods on the same customer category and/or subcategory, if 
the entity computing the VoLL considers that it leads to more robust VoLL estimates. 
Different cost-estimation methods may include the direct worth and the willingness to 
accept.” 

2.4.3. INTERPRETATIE VAN DE BETROUWBAARHEIDSNORM 

20. Het is belangrijk om de waarde van de betrouwbaarheidsnorm correct te interpreteren. Deze 
norm betekent immers niet dat er in realiteit ook gemiddeld zoveel uur zal worden afgeschakeld.  

Het bestaan van capaciteiten buiten de markt is een belangrijk gegeven voor de interpretatie van de 
betrouwbaarheidsnorm. Elia heeft in haar studie over de bevoorradingszekerheid van juni 2019 de 
reserves buiten beschouwing gelaten wanneer ze het verwachte aantal uren afschakeling (LOLE) 
berekende. Ze sprak in haar studie dan ook expliciet van “market-LOLE”, met name het aantal uren dat 
het aanbod op de (day ahead of intraday) markt niet kan voldoen aan de vraag. Dat betekent echter 
niet dat er ook daadwerkelijk zal afgeschakeld moeten worden, telkens de markt er niet in slaagt om 
aan de vraag te voldoen. Er bestaat immers ook capaciteit die buiten de day ahead of intraday markt 
staan, zoals balanceringsreserves en impliciet vraagbeheer. Dat verlaagt verder het aantal werkelijke 
LOLE-uren. En het zijn de werkelijke LOLE-uren die uiteindelijk relevant zijn.  
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3. CONCLUSIE 

21. Overwegende de bevoegdheid voor de CREG tot het voorstellen van de betrouwbaarheidsnorm 
voor het Belgisch grondgebied met toepassing van artikel 7undecies, §7, lid 2 van de Elektriciteitswet, 

Overwegende de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende de interne markt voor elektriciteit, 

Overwegende met Methodologiebesluit van 2 oktober 2021 van ACER voor de bepaling van de 
betrouwbaarheidsnorm, 

Overwegende de nota ‘Estimation unique du coût de l’énergie non distribuée pour le territoire belge 
(VoLL)’ van 2 april 2021 van de Algemene Directie Energie en haar enkele raming van de VoLL voor het 
Belgische grondgebied op 17.340 EUR/MWh, 

Overwegende de nota ‘Détermination du coût d’un nouvel entrant (CoNE)’ van 7 mei 2021 van de 
Algemene Directie Energie en haar selectie van Demand Response als referentietechnologie voor de 
bepaling van de betrouwbaarheidsnorm, 

Stelt de CREG vast dat de aangeleverde componenten van de betrouwbaarheidsnorm, leiden tot een 
betrouwbaarheidsnorm van 2u 43min. 

 

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