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VOORAF 

 

1. De Belgische groothandelsmarkt op korte termijn voor elektriciteit, de Belpex Day Ahead 

Market, is van bij haar start op 21 november 2006 gekoppeld met de twee buurlanden waarmee 

België een commerciële interconnectie mee heeft: Frankrijk en Nederland. Dat laat een efficiënter 

gebruik toe van de commerciële interconnectiecapaciteit, omdat capaciteit en energie samen 

geveild worden (impliciete veiling).  

 

2. In de loop van de jaren zijn daar twee belangrijke aanpassingen gedaan die de efficiëntie 

hebben verhoogd: 

- Netting van nominaties van jaar- en maandcapaciteit: deze nominaties gebeuren manueel 

vóór de clearing van de kortetermijnmarkten en kunnen dus gebeuren in de economisch 

verkeerde richting (namelijk van hoge prijszone naar lage prijszone). Door het netten van 

deze stromen, wordt deze economisch verkeerde nominaties aan de dagcapaciteit 

gevoegd voor de koppeling van de kortetermijnmarkten. Indien deze netting niet uitgevoerd 

wordt, leidt dit tot een inefficiënt gebruik van de interconnectiecapaciteit. Het directiecomité 

van de CREG heeft hierover een nota goedgekeurd op zijn vergadering van 30 juli 2008 

(documentnummer: (Z) 080730-CDC-775). In deze nota werd vastgesteld dat de 

netbeheerder geen netting toepaste op de interconnecties met een welvaartsverlies dat 

voor de periode januari 2007 tot mei 2008 geschat werd op 1.55 miljoen euro. De nota 

stelde eveneens vast dat door het niet toepassen van netting de netbeheerder artikel 177 

van het Koninklijk Besluit van 28 december 2002 (Technisch Reglement) niet naleefde. 

Netting werd door de netbeheerders ingevoerd op de Franse grens op 1 juli 2008 en op de 

Nederlandse grens in de loop van september 2008.  

- Use-it-or-sell-it: marktspelers kunnen jaar- en maandcapaciteit kopen op de expliciete 

veilingen. Ze kunnen die echter terug verkopen aan onder meer de beurs die deze 

capaciteit dan kan gebruiken voor de marktkoppeling. De capaciteitshouder krijgt dan het 

prijsverschil tussen de twee beurzen (met een minimum van 0 €/MWh). Sinds november 

2009 hebben de netbeheerders dit principe vereenvoudigd, waarbij geldt dat indien de 

jaar- of maandcapaciteit niet genomineerd is, deze automatisch verkocht wordt aan de 

kortetermijnbeurzen. Dat maakt de regeling flexibeler voor de marktspelers. 

 

3. De bovenstaand beschreven ontwikkelingen hebben tot meer flexibiliteit geleid. Bovendien 

wordt de commerciële capaciteit die de netbeheerder ter beschikking stelt op de meest efficiënte 

manier gebruikt die mogelijk is binnen het bestaande kader van de berekening van de 

interconnectiecapaciteit. Dat kader is de zogenaamde ATC-methode, waarbij één capaciteit per 
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richting per landsgrens berekend wordt, en waarbij mogelijke congesties in andere niet-

aanliggende regelzones niet expliciet worden beschouwd. 

 

4. Wat betreft de veiligheid van het net, geldt het criterium dat het beheer van het net zodanig 

moet gebeuren dat bij een groot incident het net toch nog uitgebaat kan worden. Dit is het 

zogenaamde N-1 criterium, dat op Europees niveau aanvaard is. Tegelijkertijd heeft de 

netbeheerder geen financiële prikkel om zoveel mogelijk commerciële interconnectiecapaciteit 

aan de markt ter beschikking te stellen, zonder dat dit de veiligheid van het net in het gedrang 

brengt. De netbeheerder zit met andere woorden in een situatie waarbij ze bij een black-out of een 

ander ernstig incident ter verantwoording wordt geroepen. Indien de netbeheerder zich echter in 

de situatie bevindt waarbij ze meer interconnectiecapaciteit kan aanbieden aan de markt zonder 

dat dit de netveiligheid in het gedrang brengt, dan heeft ze geen financiële prikkel om 

daadwerkelijk meer capaciteit aan te bieden.  

 

5. De CREG heeft het initiatief genomen om de relatie te analyseren tussen enerzijds het 

gebruik van de fysische capaciteit en het gebruik van de commerciële capaciteit. De CREG is van 

mening dat de regulator hier een erg belangrijke rol te spelen heeft, omdat de netbeheerder het 

monopolie heeft op de bepaling van de commerciële interconnectiecapaciteit. De netbeheerder 

moet volgens artikel 176 van het Technisch Reglement bij de berekening van 

interconnectiecapaciteit enerzijds rekening houden met de veiligheid van het net, maar anderzijds 

ook met de efficiëntie.  

 

6. De CREG heeft Elia tweemaal de mogelijkheid gegeven om te reageren op de bevindingen 

van de studie. De CREG heeft ook eenmaal met Elia samengezeten om de conclusies van de 

eerste analyses te bepreken, waarna zoveel mogelijk met de reacties van Elia rekening gehouden 

werd. Deze studie moet bekeken worden als een eerste vaststelling van een aantal fenomenen 

voor het jaar 2009. De CREG zal de analyses verder uitbreiden naar andere jaren en meer 

parameters in rekening brengen. De CREG heeft daartoe reeds de nodige gegevens opgevraagd 

bij Elia. 
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DEEL I INLEIDING 

 

7. De Belgische regelzone heeft twee interconnecties met het buitenland: één met Nederland 

(noordgrens) en één met Frankrijk (zuidgrens). Elektrische stroom kan in de twee richtingen 

stromen (import en export); de Belgische regelzone heeft dus vier interconnectierichtingen. De 

netbeheerder Elia hanteert de conventie dat exportstromen positief zijn; de CREG neemt deze 

conventie over. 

 

8. Een interconnectie met het buitenland bestaat fysisch uit meerdere luchtlijnen, die elk een 

bepaalde capaciteit hebben om energie te transporteren. Er wordt voor de markt echter slechts 

één beschikbare interconnectiecapaciteit berekend: de volledige interconnectie.1  

 

9. De totale fysische capaciteit van de interconnectie is voor de twee richtingen van één 

interconnectie gelijk en wordt bepaald door de som van de fysische capaciteit van de afzonderlijke 

luchtlijnen2. De fysische capaciteit verandert in principe niet, tenzij er netelementen (zoals een 

luchtlijn of een transformator) uit dienst zijn. De fysische capaciteit varieert in de praktijk echter 

met de weersomstandigheden: temperatuur, bewolking, neerslag, windsnelheid  en windrichting 

beïnvloeden de maximaal toegelaten fysische belasting. Tussen winter- en zomerseizoenslimieten 

resulteert dit in een verschil van 12% op de totaal beschikbare fysische capaciteit, waarbij in de 

winter de hogere capaciteit beschikbaar is. Onderstaande tabel geeft de verschillende luchtlijnen 

die de twee interconnecties van de Belgische regelzone vormen, evenals hun fysische capaciteit3. 

Voor de grens met Frankrijk is er een fysische interconnectiecapaciteit van 5.000 MVA, voor 

Nederland is dat 6.000 MVA. 

 

10. Om de veiligheid van de Belgische regelzone te vrijwaren, moeten de interconnecties in 

staat zijn om een belangrijke onverwachte gebeurtenis te kunnen opvangen, het zogenaamde N-

1-criterium. Deze gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld de onverwachte uitval van een grote 

productiecentrale of het onverwacht uitvallen van één van de luchtlijnen die de interconnecties 

vormen, of elders in het net. In de praktijk betekent dit dat steeds een reservecapaciteit op de 

interconnectie aanwezig moet zijn zodat de interconnectie de fysische stroom ook in een N-1 

situatie nog steeds kan transporteren. Daarbij wordt het scenario gehanteerd dat de grootste 

luchtlijn van de interconnectie zou uitvallen. Als er dus rekening gehouden wordt met het N-1-

                                                 
1
 Op dit ogenblik zijn alle interconnectielijnen AC-lijnen. In de toekomst zal België echter ook 

geïnterconnecteerd worden via HVDC-lijnen en dan moet dit principe herbekeken worden. 
2
 De werkelijke fysisch bruikbare capaciteit is in de praktijk normaal gezien lager, omdat de belasting van de 

verschillende luchtlijnen die de interconnectie vormen niet volledig gelijkmatig gaat: sommige luchtlijnen zijn 
sneller gesatureerd dan andere, waardoor de totale capaciteit van de interconnectie beperkt wordt. 
3
 Alle gegevens die in deze nota gebruikt worden, komen van Elia. 
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criterium, verlaagt de beschikbare capaciteit van de interconnectie. Voor de Belgische regelzone 

verlaagt de capaciteit met de Franse grens zo tot 3.500 MVA; voor de Nederlandse grens is dat 

4.420 MVA. 

Voor de Nederlandse grens is dit echter een overschatting van de reële interconnectiecapaciteit, 

omdat de werkelijke capaciteit bepaald wordt door de dwarsregeltransformator in Zandvliet en 

Van Eyck met een vermogen van 1.400 MVA. De twee interconnecties Zandvliet-Borssele en 

Zandvliet-Geertruidenberg (grijs in onderstaande tabel) moeten bijgevolg samen genomen worden 

en worden zo herleid tot een capaciteit van 1.400 MVA. De reële N-1 capaciteit op de 

Nederlandse grens is daardoor 2.750 MVA. 

 

Grens met kV Van Naar 
Pmax 
(MVA) 

Frankrijk 

380 Achêne Lonny 1.316 

380 Avelgem Avelin 1.350 

380 Avelgem Avelin 1.528 

220 Monceau Chooz 405 

220 Aubange Moulaine 426 

Totaal FR       5.026 

Theoretisch Totaal 
FR N-1     3.497 

Nederland 

380 Maasbracht Van Eyck 1.420 

380 Maasbracht Van Eyck 1.350 

380 Zandvliet Borssele 1.650 

380 Zandvliet Geertruidenberg 1.650 

Totaal NL       6.070 

Totaal NL N-1     4.420 

Theoretisch Totaal 
NL N-1 

  
2.750 

Tabel 1 : Capaciteit interconnectielijnen op Belgische grenzen. De cijfers gelden enkel bij een volledig 

beschikbaar intern Belgisch netwerk (bron: Elia + eigen berekeningen) 

 

11. Op het eerste gezicht zou de fysische capaciteit die rekening houdt met het N-1-criterium in 

principe ter beschikking gesteld kunnen worden aan de marktspelers (de ‘theoretische fysische 

capaciteit’). De commerciële capaciteit verschilt echter van de fysische capaciteit om de volgende 

redenen:  

 De maximale fysische capaciteit zoals bepaald in §10 is een zuiver theoretisch gegeven. De 

verdeling van de stromen over de verschillende interconnectielijnen die een grens vormen, 

is nooit perfect en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de verdeling van verbruiks- 

en productiecentra in de nabijheid van de grens4. Deze verdeling is ook sterk afhankelijk van 

de richting van de uitwisseling (import  export). Vandaar dat de beschikbare commerciële 

capaciteit sterk kan verschillen afhankelijk van de richting van de stroom. 

                                                 
4
 Via Power Transfer Distribution Factors (PTDF’s) kan hiermee rekening gehouden worden. 
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 Er kunnen elementen van het net onbeschikbaar zijn, die een impact hebben op de 

beschikbare capaciteit op de grens. Indien een interconnectielijn onbeschikbaar is, dan is de 

impact op de grenscapaciteit duidelijk. Maar ook indien interne netelementen onbeschikbaar 

zijn, kan dit een effect hebben op de interconnectiecapaciteit van de grenzen. 

 De netbeheerder reserveert een marge van 250 MW op de interconnecties (de TRM of 

‘Transmission Reliability Margin’). 

 De aanliggende netten doen in principe ook een capaciteitsberekening. Op de grens met 

Frankrijk wordt door RTE, de Franse transmissienetbeheerder, ook een 

capaciteitsberekening uitgevoerd en wordt de minimale waarde van RTE en Elia aan de 

markt ter beschikking gesteld. De limiterende toestand kan dus even goed in het Franse 

elektriciteitsnet liggen.  

 De interconnectiecapaciteit met Nederland wordt bepaald door de Nederlandse Grid Code, 

die resulteert in een maximale capaciteit van 1.401 MW in beide richtingen. Voor de CREG 

is het niet duidelijk welke technische of economische redenen aan de basis liggen van deze 

beperking.  

 

12. De onderstaande tabel geeft de werkelijke beschikbare commerciële capaciteit. De tabel 

geeft per jaar de gemiddelde beschikbare commerciële capaciteit op de vier 

interconnectierichtingen voor de periode 2006-2010; de laatste rij van de tabel geeft het totale 

gemiddelde voor deze periode (alle waarden zijn in MW). Vervolgens wordt dit vergeleken met de 

theoretische fysische capaciteit. De tabel toont drie opvallende zaken: 

 De beschikbare commerciële capaciteit is veel kleiner dan de reële fysische capaciteit 

volgens het N-1-criterium (zie tabel 1): op drie van de vier interconnectierichtingen is de ratio 

commerciële capaciteit ten opzichte van de fysische capaciteit minder dan 50%. Enkel voor 

de importrichting op de zuidgrens is deze ratio meer dan 70%. 

 Op de zuidgrens is de beschikbare commerciële capaciteit voor import 2,5 keer groter dan 

voor export. 

 De gemiddelde beschikbare commerciële capaciteit per jaar varieert slechts weinig, behalve 

voor de exportrichting op de zuidgrens: op deze grens kan de variatie oplopen tot 30% (jaar 

2006 in vergelijking met jaar 2008). 
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gemiddelde beschikbare commerciële capaciteit - per jaar (MW) 

  Franse grens Nederlandse grens 

  export import export import 

2006 1.286 2.593 1.264 1.323 

2007 1.003 2.578 1.317 1.333 

2008 899 2.532 1.344 1.350 

2009 1.089 2.507 1.373 1.376 

2010 1.189 2.702 1.370 1.324 

2006-2010 1.093 2.582 1.334 1.341 

theoretische 
fysische capaciteit 

3.497 3.497 2.750 2.750 

% 31% 74% 48% 49% 

Tabel 2 : gemiddelde beschikbare commerciële capaciteit (bron: Elia + eigen berekeningen) 

 

13. De onderstaande tabel geeft ook het gemiddelde per seizoensperiode, waarbij de maanden 

november-februari (winter) en mei-augustus (zomer) met elkaar vergeleken worden voor de 

periode 2006-2010. Wat opvalt, is dat er effectief een hogere commerciële capaciteit beschikbaar 

is in de winter op de grens met Frankrijk. De verschillen zijn afhankelijk van de richting: 34% 

(import) en 17% (export). Deze verschillen zijn veel groter dan de seizoenslimietverschillen van 

12% (zie supra). Echter, er is nauwelijks variatie te zien in de capaciteit met de Nederlandse 

grens. Zoals eerder gezegd, is dit te verklaren door het feit dat de interconnectiecapaciteit met 

Nederland bepaald wordt door de Nederlandse Grid Code. Die wettelijke limiet zorgt ervoor dat 

zelfs de seizoensvariaties, die kunnen oplopen tot 12%, niet te zien zijn in de hoeveelheid 

commerciële interconnectiecapaciteit die ter beschikking gesteld wordt. 

 

 
Franse grens Nederlandse grens 

 
export import export import 

gemiddelde 1.093 2.582 1.334 1.341 

winter 1.187 3.065 1.358 1.339 

zomer 1.004 2.184 1.309 1.345 

verschil winter-zomer 183 880 49 -6 

%verschil 17% 34% 4% 0% 

Tabel 3 : gemiddelde commerciële capaciteit op de interconnecties op Belgische grenzen (bron: Elia + eigen 

berekeningen) 

 

  



  8/37 

DEEL II   DE INVLOED VAN LOOP FLOWS OP DE 

COMMERCIËLE INTERCONNECTIE-CAPACITEIT 

14. In het voorgaande deel werden een aantal redenen gegeven voor het verschil tussen de 

theoretische fysische capaciteit en de capaciteit die ter beschikking wordt gesteld aan de markt 

(de ‘commerciële capaciteit’). De verschillen tussen de fysische en de commerciële capaciteit 

kunnen erg groot zijn. In dit deel wordt een bijkomende reden voor dit verschil onderzocht, 

namelijk het feit dat er in het net zogenaamde loop flows aanwezig zijn.  

 

15. Loop flows worden veroorzaakt doordat elektrische stroom de weg van de laagste 

impedantie (weerstand) volgt. Ter illustratie: indien een Belgische marktspeler 100 MW wil 

importeren vanuit Nederland, dan nomineert deze speler 100 MW van Nederland naar België. 

Deze nominatie stelt de commerciële stroom voor. De fysische stroom zal in de praktijk echter 

volgens meerdere paden van Nederland naar België vloeien: een (groot) deel van deze fysische 

stroom van 100 MW zal inderdaad het rechtstreekse traject volgen, namelijk over de 

interconnectie van Nederland naar België; een (klein) deel zal echter onbedoeld het 

onrechtstreekse traject volgen, namelijk via Duitsland en Frankrijk, om zo naar België te stromen 

(en eventueel via Polen, Zwitserland, Italië,…). Dat geldt ook voor andere marktspelers in andere 

regelzones. De commerciële stroom is een genomineerde stroom op een bepaalde grens; de 

onbedoelde fysische stromen zijn niet genomineerd op de desbetreffende grens en noemt men 

dan ook niet-genomineerde stromen of loop flows.  

 

16. Deze loop flows kunnen van verschillende bronnen komen en elkaar compenseren of 

versterken. Voor elke interconnectie kan men de loop flow per grens als volgt berekenen: 

loop flow = fysische stroom – commerciële stroom5 

De fysische stroom is de werkelijke stroom die op de interconnectie gemeten wordt; de 

commerciële stroom is de netto stroom die door marktspelers genomineerd is op de 

interconnectie. In onderhavige studie wordt de conventie gehanteerd dat een loop flow positief is 

indien deze van noord naar zuid loopt. 

 

17. De manier waarop loop flows de discrepantie tussen de beschikbare fysische en 

commerciële interconnectiecapaciteit kunnen verklaren is de volgende. Stel dat voor de 

interconnectiecapaciteit in de richting van België naar Frankrijk voor uur x het volgende geldt: 

 

                                                 
5
 In de praktijk moet de berekening van een loop flow rekening houden met de PTDF’s, wat de berekening 

een stuk complexer maakt. Aangezien deze studie enkel het principe en de impact van loop flows wil 
illustreren wordt abstractie gemaakt van deze complexiteit via deze benadering. 
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MW BE=>FR FR=>BE 

fysische capaciteit 3.500 -3.500 

voorspelde loop flow BE=>FR 2.000 2.000 

Tabel 4 : Voorbeeld van fysische capaciteit met voorspelde loop flow 

 

De netbeheerder kan nu geen 3.500 MW commerciële capaciteit aan de markt ter beschikking 

stellen op de interconnectie van België naar Frankrijk: immers, indien de netbeheerder wel 3.500 

MW aan de markt ter beschikking zou stellen en de marktspelers deze 3.500 MW effectief zouden 

nomineren, dan zou de effectieve fysische stroom van België naar Frankrijk 3.500 + 2.000 = 5.500 

MW bedragen, waardoor het N-1-criterium geschonden zou worden. De netbeheerder kan op de 

interconnectie BE=>FR slechts 3.500 – 2000 = 1.500 MW commerciële capaciteit ter beschikking 

stellen. Als de marktspelers al deze beschikbare capaciteit effectief zouden gebruiken, dan zou de 

fysische stroom 3.500 MW bedragen, binnen het N-1-criterium dus. Let wel, in de tegengestelde 

richting zou de netbeheerder in principe – 3.500 – 2.000 = – 5.500 MW aan de markt ter 

beschikking kunnen stellen, omdat de loop flow in tegengestelde richting stroomt. 

 

18. Figuur 1 geeft voor de periode van 2006-2010 de evolutie op de Franse interconnectie van 

de maandelijkse gemiddelde, fysische stroom, evenals de maximale stroom in export- (positief) en 

import-richting (negatief) (respectievelijk blauwe, rode en groene lijn). Figuur 2 geeft dezelfde 

informatie, maar dan voor de interconnectie met Nederland. 

 

19. Uit figuur 1 (Franse grens) blijkt dat de maandelijkse maximale fysische importstroom 

(groene lijn – negatief) slechts gedurende 1 maand van de 60 maanden extremer is dan -3.500 

MW. De maximale stroom in exportrichting (rode lijn – positief) is nooit meer dan 3.500 MW. Uit 

figuur 2 (Nederlandse grens) blijkt dat de maandelijkse maximale fysische importstroom (groene 

lijn – negatief) gedurende 11 maanden (van de 60) extremer is dan -2.750 MW. De maximale 

fyische exportstroom (rode lijn – positief) is nooit meer dan 2.750 MW.  
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Figuur 1 : Fysische stromen op grens België-Frankrijk in vergelijking met fysische capaciteit volgens N-1 

criterium 

 

Figuur 2 : Fysische stromen op grens België-Nederland in vergelijking met fysische capaciteit volgens N-1 

criterium 

PST in gebruik 
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20. De onderstaande tabel geeft de gemiddelde stroom in de vier richtingen, evenals de 

gemiddelde stroom in absolute waarde. De gemiddelde stroom in absolute waarde op de 

zuidgrens is 941 MW6 gedurende 2006-2010. Rekening houdend met een theoretisch beschikbare 

fysische capaciteit van 3.500 MW is dit een benuttingsgraad van 27%. De gemiddelde stroom in 

absolute waarde op de Nederlandse grens is 930 MW gedurende 2006-2009. Rekening houdend 

met een theoretisch beschikbare fysische capaciteit van 2.750 MW is dit een benuttingsgraad van 

34%. 

    BE-FR BE-NL 

export 
Gemiddelde als > 0 753 823 

Aantal als > 0 75.090 74.832 

import 
Gemiddelde als > 0 -1.082 -1.010 

Aantal als > 0 100.186 100.440 

totaal Total gemiddelde 941 930 

% 
% theoretische 
FysCap N-1 27% 34% 

Tabel 5 : gemiddelde fysische stroom per grens en per richting (bron: Elia + eigen berekeningen) 

 

21. Enkel op basis van deze benuttingsgraad van 27% en 34% kan echter niet besloten worden 

dat deze interconnectie onderbenut is (en dat er dus te weinig commerciële capaciteit ter 

beschikking werd gesteld). Het kan immers ook zijn dat er veel commerciële capaciteit ter 

beschikking werd gesteld, maar dat deze simpelweg niet door de marktspelers genomineerd 

werd. Om dit te illustreren, beschouw het fictieve voorbeeld in tabel 3 voor de richting van België 

naar Frankrijk: er wordt 2 dagen op voorhand (D-2) een loop flow van 2.000 MW voorspeld van 

België naar Frankrijk. Bijgevolg kan men in principe in de richting van België naar Frankrijk slechts 

1.500 MW capaciteit aan de markt ter beschikking stellen (‘commerciële capaciteit’). In de andere 

richting, van Frankrijk naar België kan men 2.000 MW méér aanbieden: 5.500 MW. Op D-1 blijken 

de marktspelers in dit voorbeeld slechts 100 MW van de 1.500 MW te nomineren. In reële tijd 

wordt er slechts 1.100 MW fysische stroom gemeten, wat betekent dat de loop flow slechts 1.000 

MW is, in plaats van de voorspelde 2.000 MW. Dit alles resulteert in een benuttingsgraad voor dit 

fictieve uur van 31%, terwijl de netbeheerder toch zoveel mogelijk commerciële capaciteit aan de 

markt ter beschikking had gesteld, gegeven de aanwezige informatie in D-2. 

                                                 
6
 Deze gemiddelde absolute waarde wordt berekend door voor elk kwartier de absolute waarde van de 

fysische stroom te beschouwen en vervolgens het gemiddelde te nemen. Voor deze berekening is rekening 
gehouden met alle kwartieren van 2006 tot 2009. 
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voorbeeld BE=>FR FR=>BE 

fysische capaciteit 3.500 -3.500 

voorspelde loop flow BE=>FR (D-2) 2.000 2.000 

commerciële capaciteit (D-2) 1.500 -5.500 

genomineerde capaciteit (D-1) 100 -100 

effectieve loop flow BE=>FR (D) 1.000 -1.000 

fysische stroom (D) 1.100 -1.100 

benuttingspercentage (%) 31% 31% 

Tabel 6 : cijfervoorbeeld voor het berekenen van het benuttingspercentage 

 

22. Het is echter niet de fysische gerealiseerde benuttingsgraad die belangrijk is, maar wel wat 

deze geweest kon zijn indien de markspelers alle beschikbare commerciële capaciteit hadden 

genomineerd. Daarom wordt een theoretische potentiële benuttingsgraad berekend op basis van 

de commerciële capaciteit die ter beschikking werd gesteld, berekend als de commerciële 

capaciteit die ter beschikking werd gesteld, gedeeld door de fysische capaciteit die ter beschikking 

kon worden gesteld. Deze laatste capaciteit, namelijk de potentiële fysische capaciteit, wordt voor 

de vier interconnectierichtingen in de volgende tabel weergegeven. 

MW 

zuidgrens noordgrens 

export import export import 

BE=>FR FR=>BE BE=>NL NL=>BE 

fysische capaciteit 3500 -3500 2750 -2750 

voorspelde loop flow van noord naar zuid X X X X 

potentiële commerciële capaciteit 3500-X -3500-X 2750+X -2750+X 

theoretische  potentiële benuttingsgraad 100% 100% 

Tabel 7 : illustratie theoretische potentiële benuttingsgraad 

 

23. Uit deze tabel blijkt dat de commerciële capaciteit die ter beschikking gesteld kan worden, 

moet worden aangepast aan de voorspelde loop flow X, maar wel in beide richtingen. Met andere 

woorden, in de ene richting moet de capaciteit verminderd worden met X, in de andere richting 

vermeerderd met X. 

 

24. Een belangrijk gevolg is dat indien we de loop flows exact kunnen voorspellen, de 

theoretische potentiële benuttingsgraad 100% moet zijn. Inderdaad, de voorspelde loop flow X 

vermindert immers in de ene richting de beschikbare commerciële capaciteit met X, maar 

verhoogt deze ook in de andere met eenzelfde bedrag X. Formeel wordt dit als volgt afgeleid: 

 

FysCapExport is de fysische capaciteit op de exportrichting. Deze is tegengesteld aan 

FysCapImport, namelijk de  fysische capaciteit op de importrichting. 
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25. De theoretische potentiële benuttingsgraad op de zuidgrens en de noordgrens is 

respectievelijk slechts 52% en 49%, zoals vermeld in de laatste lijn van de volgende tabel. Dat is 

veel minder dan de theoretische potentiële benuttingsgraad van 100%. 

 

(MW) 
zuidgrens (FR) noordgrens (NL) 

export import export import 

gemiddelde 
beschikbare 
commerciële 

capaciteit 

2006 1.286 -2.593 1.264 -1.323 

2007 1.003 -2.578 1.316 -1.333 

2008 899 -2.532 1.344 -1.350 

2009 1.089 -2.507 1.373 -1.376 

2006-2009 1.069 -2.553 1.324 -1.345 

potentiële capaciteit 3.500 -3.500 2.750 -2.750 

benuttingsgraad 51,7% 48,5% 

Tabel 8 : theoretische potentiële benuttingsgraad voor de periode 2006-2009 (bron: Elia + eigenberekeningen) 

 

26. Maar ook nu kan enkel op basis van deze benuttingsgraden van 52% en 49% niet besloten 

worden dat de interconnecties onderbenut zijn, en dat er dus te weinig commerciële capaciteit ter 

beschikking werd gesteld. Deze theoretische potentiële benuttingsgraad gaat er immers van uit 

dat de loop flows exact te voorspellen zijn. Dat is geenszins het geval. Loop flows worden 

veroorzaakt door de consumptie- en productiepatronen in het eigen net en in alle andere netten 

van het geïnterconnecteerde netwerk. Dit patroon is op zich al enigszins onvoorspelbaar; 

daarenboven is de productie van energie de laatste jaren onvoorspelbaarder geworden doordat 

het aandeel van windenergie de afgelopen jaren sterk gestegen is, voornamelijk in Denemarken 

en het noorden van Duitsland. Bijgevolg kan men verwachten dat ook de loop flows 

onvoorspelbaarder geworden zijn. 

 

27. Er moet dus rekening gehouden worden met de onvoorspelbaarheid van de loop flows. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een onzekerheidsfactor Δ (delta). De voorspelbare loop flow 

is nu X ± Δ. De loop flow is bijgevolg gemiddeld X, maar deze kan variëren, waarbij de loop flow 

met een bepaalde betrouwbaarheid (bijvoorbeeld 99%) zich binnen het interval (X-Δ; X+Δ) 

bevindt. Tabel 9 herneemt tabel 7 met de introductie van een onzekerheidsfactor Δ (delta).  
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MW 

Zuidgrens noordgrens 

export import export import 

BE=>FR FR=>BE BE=>NL NL=>BE 

fysische capaciteit 3500 -3500 2750 -2750 

voorspelde loop flow van noord naar zuid X ± Δ X ± Δ X ± Δ X ± Δ 

potentiële commerciële capaciteit 3500-X - Δ -3500-X + Δ 2750+X-Δ -2750-X + Δ 

potentiële benuttingsgraad Δ = 500 MW 86% 82% 

potentiële benuttingsgraad Δ = 1000 MW 71% 64% 

potentiële benuttingsgraad Δ = 1500 MW 57% 45% 

Tabel 9 : potentiële benuttingsgraad met verschillende niveaus van onzekerheid 

 

Indien er rekening gehouden wordt met de onvoorspelbaarheid van loop flows, dan vermindert de 

potentiële benuttingsgraad; deze is dan niet meer 100%, maar zakt naargelang de 

onvoorspelbaarheid groter wordt.  

 

28. Het is duidelijk dat de (eventueel impliciet) gehanteerde onzekerheidsmarge van de loop 

flows erg belangrijk is.  

 

29. Het is echter niet nodig om de grootte van de onzekerheidsmarge te kennen om na te gaan 

of er op een adequate manier rekening wordt gehouden met de loop flows. Zoals hierboven 

uiteengezet, geldt het volgende: 

 Een effectieve loop flow X van noord naar zuid vermindert de interconnectiecapaciteit van 

noord naar zuid met X, maar vermeerdert de interconnectiecapaciteit in de tegengestelde 

richting (van zuid naar noord) met X, als we uitgaan van een gelijke belasting van de 

interconnectielijnen. 

 Een onzekerheidsfactor Δ vermindert de interconnectiecapaciteit in beide richtingen met 

telkens Δ. 

 

30. Dit betekent dat de totale commerciële capaciteit op een grens (= som van de commerciële 

import- en exportcapaciteit) de volgende relatie volgt:  

 

Totale Commerciële Capaciteit = 2 * fysische capaciteit – 2 * onzekerheidsfactor Δ 

 

Of concreet, rekening houdend met de TRM (250 MW), maar zonder seizoenseffecten (i.v.m. de 

fysische capaciteit) en uitgaande van een gelijke belasting van de interconnectielijnen: 

 Franse grens:   Commerciële FR import+export = 2*3250 – 2 * Δ = 6500 – 2*Δ 

 Nederlandse grens:  Commerciële NL import+export = 2*2500 – 2 * Δ = 5000 – 2*Δ 
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31. Dat leidt ons tot de volgende principes, uitgaande van een gelijke belasting van de 

interconnectielijnen:  

a. indien de onzekerheidsfactor Δ constant is, moet de som van de commerciële import- en 

exportcapaciteit op één grens constant zijn over de tijd, en moet het verschil tussen de 

som op de Franse grens en de som op de Nederlandse grens constant zijn en gelijk aan 

1.500 MW 

b. indien de onzekerheidsfactor Δ niet constant is, moet de som van de commerciële import- 

en exportcapaciteit op de Nederlandse en Franse grens een gelijk patroon volgen over de 

tijd, omdat de loop flows, en dus hun onzekerheidsfactoren, gelijk zijn voor de beide 

grenzen, en moet het verschil tussen de som op de Franse grens en de som op de 

Nederlandse grens constant zijn en gelijk zijn aan 1.500 MW 

Indien we wel rekening houden met seizoenseffecten, zou er een verschil moeten zijn tussen 

winter en zomer van ongeveer 10%. Het verschil tussen de som op de Franse grens en de som 

op de Nederlandse grens mag dan ook met 10% variëren over zomer of winter. 

 

32. De onderstaande figuur geeft de maandelijkse gemiddelde totale commerciële capaciteit op 

de Franse grens (blauwe lijn) en Nederlandse grens (rode lijn). De gegevens zijn in MW. De grijze 

gebieden tonen de wintermaanden aan (gedefinieerd als de periode november-februari). Voor 

deze analyse is niet de absolute hoogte belangrijk, maar wel het verloop in de tijd en het verschil 

tussen de Franse en Nederlandse grens. Uit de figuur blijkt dat de som van de commerciële 

capaciteit op de Franse grens (blauwe lijn) sterk varieert, terwijl de som van de commerciële 

capaciteit op de Nederlandse grens (rode lijn) bijna niet varieert. Het verloop van de commerciële 

interconnectiecapaciteit tussen beide grenzen verschilt aanzienlijk. 
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Figuur 3 : Totale beschikbare commerciële capaciteit van de Belgische interconnecties per grens. 

 

33. De totale commerciële capaciteit op de Franse grens (blauwe lijn) is tijdens de winter 26% 

hoger in vergelijking met de zomerperiode. Ongeveer 10%punt daarvan kan verklaard worden 

door de atmosferische omstandigheden die verschillend zijn in zomer en winter. De rest, 

16%punt, kan in principe verklaard worden doordat de onzekerheidsfactor Δ varieert. Deze 

variërende onzekerheidsfactor Δ in verband met de loop flows is gelijk voor de twee grenzen. Dat 

impliceert bijgevolg dat hetzelfde patroon te zien zou moeten zijn op de Nederlandse grens (rode 

lijn). Dat is duidelijk niet het geval: de variatie is 1%, minder dan de seizoensvariatie van ongeveer 

10%. De onderstaande tabel geeft de gemiddelde capaciteit voor de winter- en zomerperiode. 

 

2006-201108 FR tot NL tot 

winter (nov-feb) 4.295 2.699 

zomer (mei-aug) 3.309 2.668 

verschil 986 31 

%verschil 26% 1% 

Tabel 10 : gemiddelde totale commerciële capaciteit voor de winter- en zomerperiode (bron: Elia + eigen 

berekeningen) 

 

34. Het bovenstaande patroon kan niet door de onzekerheidsfactor Δ verklaard worden, noch 

door de seizoenseffecten. Meer nog, er zijn aanwijzingen dat de onzekerheidsfactor Δ over loop 
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flows vrij stabiel is doorheen de tijd: op de bovenstaande figuur wordt ook nog de maandelijkse 

standaarddeviatie van de loop flow weergegeven: dit is een maat voor de variabiliteit van de loop 

flow voor de betrokken maand. Deze blijkt min of meer constant te zijn doorheen de tijd (de 

correlatie met de totale commerciële capaciteit op de Franse grens is zelfs licht negatief). De 

standaarddeviatie is niet hetzelfde als de voorspelbaarheid, maar het is een aanwijzing voor de 

aanname dat de onzekerheidsfactor Δ niet significant varieert. 

 

35. Er is echter nog een mogelijke verklaring voor het verschillende patroon van de totale 

commerciële capaciteit op de Nederlandse en Franse grens, namelijk een ongelijke belasting van 

de interconnectielijnen die doorheen het jaar verandert. Een ongelijke belasting van de 

interconnectielijnen kan tot gevolg hebben dat er in de ene richting meer capaciteit gegeven kan 

worden dan in de andere. Als deze ongelijke belasting bovendien seizoensafhankelijk is, dan 

kunnen er seizoenseffecten optreden in de totale commerciële capaciteit. Een ongelijke belasting 

van de interconnectielijnen is volgens Elia essentieel voor de richting van België naar Frankrijk, 

waarbij de 220 kV lijnen via Aubange en de lijn Gramme-Achène-Lonny reeds maximaal belast 

zullen zijn terwijl de lijnen uit Avelgem nog veel marge hebben. Dit is een gevolg van de lokalisatie 

van grote productie-sites en belastingen langs beide zijden van de grens. De capaciteit van België 

naar Frankrijk is hierdoor beduidend lager dan van Frankrijk naar België, aldus Elia.  

 

36. Maar dat is geen verklaring voor het feit dat de totale commerciële capaciteit (som van 

export en import) varieert doorheen de tijd. Om dit te verklaren moet de ongelijke verdeling van de 

interconnectielijnen dus veranderen doorheen het jaar, namelijk (on)gelijker in de winter dan in de 

zomer.   

 

37. Beide fenomenen, de ongelijke belasting en het seizoensgebonden aspect ervan, worden 

hieronder empirisch onderzocht voor wat betreft de Franse grens. De lijnen die geanalyseerd 

worden zijn de volgende: 

  ‘Avelgem’: heeft twee lijnen, waarbij de meeste belaste lijn beschouwd wordt. 

  ‘Achène’: heeft één lijn die in aanmerking wordt genomen. 

 

38. De figuur hieronder geeft een scatter plot van het procentuele fysische gebruik van 

‘Avelgem’ versus ‘Achène’ voor het jaar 2009, waarbij een onderscheid gemaakt is tussen de 

winterperiode (rood) en de zomerperiode (blauw). De zwarte volle lijn en de zwarte onderbroken 

lijn geven respectievelijk voor winter en zomer de trend weer (enkelvoudige regressielijn). Op 

basis van de ligging van de trendlijnen wordt in bijlage berekend dat de exportcapaciteit in realiteit 

lager is dan de importcapaciteit, zoals ook effectief kan worden vastgesteld wat betreft de 

commerciële capaciteit. Men kan ook zien dat de trend seizoensgebonden is, met een lagere 
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capaciteit in de zomer dan in de winter (zomer-trend is vlakker, wat tot lagere capaciteit leidt – zie 

bijlage voor een formele afleiding). Echter, als het effect gekwantificeerd wordt, dan impliceren de 

trendlijnen een procentueel verschil tussen de zomer en wintercapaciteit van 15%, waarvan 

11%punt verklaard wordt door de atmosferische omstandigheden en slechts 4 %punt door de 

asymmetrie van het net. Het berekende verschil van 15% ligt merkelijk lager dan het vastgestelde 

verschil van 26%.  

 

39. Het gebruik van de ene lijn is echter niet perfect gecorreleerd met het gebruik van de andere 

lijn: in werkelijkheid is er veel variatie in de relatie tussen het fysische gebruik van de twee 

interconnectielijnen: de correlatie is verre van perfect. De R² is 56% voor de winterperiode en 61% 

voor de zomerperiode. De werkelijkheid wijkt dus af van de theoretische situatie die in bijlage 

onderzocht is. Het is echter belangrijk te weten dat deze variatie zwak seizoensgebonden is, en 

dan nog eerder in het voordeel van de zomerperiode (aangezien de R² dan hoger is). Met andere 

woorden, dat de werkelijke situatie afwijkt van de theorie uit bijlage kan niet gebruikt worden om te 

verklaren dat de totale commerciële capaciteit in de zomer 26% lager ligt dan in de winter.  

 

Figuur 4 : fysisch gebruik van twee transmissielijnen 

 

40. De bovenstaande figuur toont dat Achène vaker de beperkende lijn is in de winter dan in de 

zomer. Dat wordt bevestigd door onderstaande tabel waarin aangegeven wordt gedurende welk 
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percentage van de tijd Avelgem en Achène meer dan 60% belast worden. In de richting van 

Frankrijk naar België, blijkt Achène meer belast te worden tot boven 60%.  

 

41. In de andere richting, van België naar Frankrijk, worden geen van beide lijnen meer belast 

dan 60%, ook niet als er rekening gehouden wordt met de verminderde fysische capaciteit van de 

lijnen in de zomerperiode (drempel op 54% relatieve belasting in plaats van 60%)7. Op de figuur is 

te zien dat Achène in de richting van België naar Frankrijk zelfs nooit meer belast wordt dan 22%. 

Achène is in deze richting dus nooit de beperkende factor.  

 

  
fysische belasting > 60% 

 
  Avelgem Achène Avelg+Achène 

 
  zomer winter zomer winter zomer winter 

(FR=>BE) 1,2% 0,0% 2,7% 5,7% 3,5% 5,7% 

(BE=>FR) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabel 11 : Procent van de tijd waarop bepaalde lijnen een fysische belasting hebben hoger dan 60% 

 

42. De verklaring voor de evolutie van de commerciële import- en exportcapaciteit op de 

Nederlandse grens is de volgende: het is de Nederlandse Grid Code die resulteert in een 

maximale capaciteit van 1.401 MW. De CREG wil meer begrip krijgen wat betreft de visie van Elia 

op de beperkingen van commerciële capaciteit op de Belgische interconnecties. De CREG stelt 

zich onder meer de volgende concrete vragen: wat is het resultaat van de door Elia gemaakte 

berekening voor de commerciële interconnectiecapaciteit voor de Nederlandse grens? Wat is de 

impact van de Nederlandse wettelijke beperking van 1.401 MW op deze berekening? Is het 

correct te stellen dat deze ”wettelijke beperking“ door Nederland de voornaamste beperking is 

voor de commerciële interconnectiecapaciteit op deze grens? Zou de commerciële 

interconnectiecapaciteit zonder deze wettelijke beperking gedurende een significant aantal uren 

groter zijn? De CREG heeft nog geen afdoend antwoord gekregen op deze vragen. 

 

43. Wat betreft de Franse grens vraagt de CREG zich af of Elia beschouwt dat de beperking 

van de exportcapaciteit op de Franse grens voornamelijk veroorzaakt wordt door beperkingen in 

het Franse net. Zou de commerciële interconnectiecapaciteit zonder deze beperkingen in het 

Franse net gedurende een meerderheid van de tijd groter zijn (en hoeveel?)? Welk(e) 

investeringsplan(nen) heeft RTE ter zake? 

  

                                                 
7
 Voor de volledigheid : bij cutoff van 54% wordt Avelgem gedurende 0.1% van de tijd meer belast dan 54%. 
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DEEL III  DE BENUTTING VAN INTERCONNECTIE-

CAPACITEIT – LIJN PER LIJN 

44. In dit deel wordt de benutting van de interconnectiecapaciteit onderzocht op basis van 

gegevens per transmissielijn. Op die manier sluit de analyse beter aan bij de fysieke werkelijkheid 

van het gebruik van het elektriciteitsnetwerk. 

 

45. De gegevens slaan op 2009 en zijn verkregen van Elia. Het betreft alle interne lijnen op 380 

kV, evenals de interconnectielijnen op 380 kV en op 220 kV. In deze analyse wordt gebruik 

gemaakt van gegevens per uur, wat betekent dat er per uur een gemiddelde berekend is van de 

gegevens per kwartier. In 2009 waren de dwarsregeltransformatoren (PST’s) reeds in gebruik 

genomen. 

 

46. Uit de gegevens blijkt dat slechts drie lijnen een maximale benutting hadden van 90% of 

meer (waaronder geen enkele interconnectielijn). Negen andere lijnen hadden een maximale 

belasting van 80% of meer, waaronder drie interconnectielijnen. Het gemiddelde van de maxima 

per uur is 62,5%. 

 

47. Uit de gegevens blijkt dat slechts twee lijnen een gemiddelde benutting hadden van 50% of 

meer (waaronder geen enkele interconnectielijn). De gemiddelde benutting is minder belangrijk in 

dit kader en wordt hier enkel ter illustratie gegeven. Twee andere lijnen hadden een gemiddelde 

belasting van 40% of meer, waaronder geen enkele interconnectielijn. Het gemiddelde van de 

gemiddeldes van alle lijnen is 20%.  

 

48. Hierna wordt een redenering ontwikkeld om te kunnen nagaan of, en in welke mate het 

gehele Belgische netwerk efficiënt wordt gebruikt en in welke mate het commerciële gebruik van 

de interconnectiecapaciteit een impact heeft op het fysische gebruik van het Belgische 

transmissienet. Daarbij gaan we uit van de volgende principes: 

a. Een netwerk is zo sterk als de zwakste schakel. Of een netwerk aan zijn limiet zit of niet, 

wordt dus bepaald op basis van die lijn die het dichtste bij haar maximale capaciteit wordt 

gebruikt. Daartoe wordt per uur het maximum genomen van de benuttingsgraden van alle 

lijnen; dit maximum is dan het ‘netwerkmaximum op basis van de zwakste lijn’. Het 

maximale fysische gebruik van het Belgische transmissienetwerk tijdens uur x is 

gedefinieerd als het gebruik van de relatief zwaarstbelaste lijn tijdens uur x (uitgedrukt in 

%). Dus als er één lijn 90% gebruikt wordt en de andere slechts 50% dan wordt het 

maximale fysische netwerkgebruik beschouwd als 90%. 
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b. Er wordt een analyse gemaakt van het fysische gebruik van de netwerk volgens de 

verschillende intervallen van commercieel gebruik van de interconnectierichtingen.  

 

49. De CREG heeft een analyse van de relatie tussen enerzijds het commerciële gebruik van de 

interconnecties (de “nominaties”) en anderzijds het fysisch gebruik van het netwerk, waarbij op elk 

uur naar die fysische lijn gekeken wordt die maximaal belast is. Deze analyse behelst drie delen, 

waarbij de relatie van de nominaties op de interconnecties met het gebruik van drie verschillende 

deelverzamelingen van het netwerk onderzocht wordt. Deze drie deelverzamelingen zijn de 

volgende:  

1.  het ‘totale netwerk’ (alle lijnen op 380 kV + de interconnecties op 220 kV).  

2.  de ‘interconnectielijnen’  

3.  de ‘kritische lijnen’: de interconnectielijnen + 9 interne lijnen (advies Elia) 

De laatste deelverzameling is er na advies van Elia gekomen: zij meldden dat we noch het 

volledige netwerk, noch enkel de interconnecties mochten gebruiken voor de beoogde analyse. 

Elia heeft de CREG vervolgens een lijst van 9 lijnen gegeven die samen met de interconnecties 

moeten bekeken worden. Deze lijst van 9 lijnen, samen met de interconnecties worden dan 

beschouwd als de ‘kritische lijnen’ en vormt dus het derde deel van de analyse. 

 

50. De analyse gebeurt voor de drie deelverzamelingen van het netwerk volgens hetzelfde 

stramien: uur per uur wordt het commerciële gebruik op de vier interconnectierichtingen (de 

“nominaties”) vergeleken met het fysische gebruik van het beschouwde netwerk. Het doel is om 

na te gaan wat de impact is van het commerciële gebruik op de het fysische gebruik:  

 gaat een hoger commercieel gebruik van de interconnecties samen met een hoger fysisch 

gebruik van het netwerk? 

 in welke mate wordt het fysische gebruik van netwerk bepaald (verklaard) door het 

commercieel gebruik? 

 

51. Om de eerste vraag te beantwoorden, worden de nominaties (het commercieel gebruik) per 

interconnectierichting opgedeeld in intervallen: van matig commercieel gebruik (een nominatie van 

0-60% van de beschikbare capaciteit) tot een maximaal commercieel gebruik ((quasi)-congestie 

99-100%). Per interval wordt telkens het fysisch gebruik van de het netwerk berekend op basis 

van het gemiddelde maximale netwerkgebruik. Op die manier kan er een kwantitatieve relatie 

vastgesteld worden tussen het commerciële gebruik van de interconnecties en het fysische 

gebruik van het netwerk. 
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52. Om de tweede vraag te beantwoorden, wordt voor elke interconnectierichting een 

eenvoudige regressie uitgevoerd met als verklarende variabele de commerciële nominatie en als 

verklaarde variabele het fysische gebruik. Vervolgens wordt de R² (de determinatiecoëfficiënt) 

berekend. Deze R² geeft dan de proportie van de variabiliteit in het fysisch gebruik van het 

netwerk dat verklaard wordt door het commerciële gebruik. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker 

het commerciële gebruik van de interconnecties het fysische gebruik van het netwerk bepaalt. Als 

de R² echter laag is, dan zijn er andere factoren die (samen of apart) een veel belangrijkere 

invloed hebben op het fysische gebruik van het netwerk. 

 

53. De bovenstaande analyse geeft enkel betrouwbare resultaten indien er per 

interconnectierichting en per interval voldoende gegevens zijn (in dit geval: voldoende uren). De 

tabel hieronder geeft het aantal uren per interconnectierichting en per nominatie-interval. Alle 

interconnectierichtingen blijken voldoende uren te bevatten, behalve de importrichting op de 

Franse grens (‘FR import’) voor de intervallen met een hoog commercieel gebruik (70-80%, 80-

90%, 90-99% en 99-100%). De cijfers voor deze intervallen op de Franse importrichting zijn dan 

ook statistisch minder betrouwbaar. 

 
# uren FR export FR import NL export NL import 

commercieel 
gebruik 

(nominatie) 
ten opzichte 

van 
commerciële 

capaciteit 

0-60% 2157 2315 2437 2582 

60-70% 443 104 391 380 

70-80% 442 51 300 317 

80-90% 560 27 270 285 

90-99% 691 18 212 261 

99-100% 1927 25 751 574 

 
total 6220 2540 4361 4399 

Tabel 12 : aantal uren commercieel gebruik per interconnectierichting en per nominatie-interval 

 

 

1. Totale netwerk 

 

54. De tabel hieronder geeft per interconnectierichting het gemiddelde maximaal fysische 

gebruik van het ‘totale netwerk’ volgens de verschillende nominatie-intervallen. De laatste rij geeft 

het verschil (in procentpunten) tussen laag commercieel gebruik (0-60%) en congestie (99-100%).  

 

 
fysisch gebruik 'totaal netwerk' volgens commercieel gebruik 

 
  FR export FR import NL export NL import 

commercieel 
gebruik 

(nominatie) 
ten opzichte 

0-60% 62% 62% 60% 63% 

60-70% 63% 64% 60% 64% 

70-80% 63% 63% 61% 66% 

80-90% 63% 66% 61% 67% 
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van 
commerciële 

capaciteit 

90-99% 63% 67% 61% 66% 

99-100% 63% 69% 64% 67% 

 
cong-geen cong 1% 7% 4% 4% 

Tabel 13 : fysisch gebruik 'totaal netwerk' volgens commercieel gebruik 

 
55. Uit de tabel blijkt dat het maximaal fysische gebruik van het netwerk voor alle 

interconnectierichtingen hoger is bij hoog commercieel gebruik dan bij laag commercieel gebruik. 

Het verschil is het grootste, 7%punt, voor de importrichting op de Franse grens. Let wel: deze 

grens heeft slechts 25 uren met hoog commercieel gebruik (zie ook §53), waardoor dit cijfer 

statistisch minder betrouwbaar is. Het verschil is het kleinst voor de exportrichting op de Franse 

grens, namelijk slechts 1%punt.  

 

56. Het absolute niveau van het gemiddelde maximale fysische gebruik van het ‘totale netwerk’ 

ligt tussen 60% en 69%.  

 

57. De onderstaande figuur geeft de informatie weer uit de tabel, en dit voor het laagste en het 

hoogste commercieel gebruik, evenals het aantal uren dat een bepaalde situatie zich voorgedaan 

heeft (grijze/zwarte smalle balkjes, op de rechteras).  

 

Figuur 5 : Fysisch gebruik ‘totaal netwerk’ 

 

58. Zowel uit de tabel als uit de figuur blijkt dat de relatie tussen het gebruik van het ‘totale 

netwerk’ en de commerciële capaciteit zeer zwak is, zeker als de minder statistisch betrouwbare  

richting ‘FR import’ niet mee gerekend wordt: indien het commerciële gebruik gaat van laag (0-
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60%) naar maximaal (99-100%), verhoogt het fysische gebruik slechts zeer licht. Met andere 

woorden, het fysische gebruik van het ‘totale netwerk’ is weinig gevoelig voor veranderingen in het 

vastgestelde commercieel gebruik van de interconnecties. 

 

59. Dat wordt ook bevestigd door de lineaire regressie en de verklaringskracht (R²) van het 

commerciële gebruik met betrekking tot de variatie van het fysische gebruik. Dat geeft de 

volgende tabel.  

totaal netwerk R² 

FR export 0,1% 

FR import  0,1% 

NL export 0,9% 

NL import 3,2% 

gewogen gem. 1,1% 

Tabel 13 : Verklaringskracht van commerciële gebruik met betrekking tot de variatie van het fysische gebruik 

voor ‘totaal netwerk’ 

 
60. De R² is bijzonder laag, nooit meer dan 4%, en gemiddeld 1,1%. Dit komt erop neer dat de 

commerciële capaciteit geen enkele significante invloed heeft op de variatie in het fysische 

gebruik van het totale netwerk. Dit is zeer opmerkelijk. 

 

2.  Interconnectielijnen 

 

61. De tabel hieronder geeft per interconnectierichting het gemiddelde maximale fysische 

gebruik van de ‘interconnectielijnen’ en dat volgens de verschillende nominatie-intervallen. De 

laatste rij geeft het verschil (in procentpunten) tussen laag commercieel gebruik (0-60%) en 

congestie (99-100%).  

 

fysisch gebruik 'interconnectielijnen' volgens commercieel 
gebruik 

 
  FR export FR import NL export NL import 

commercieel 
gebruik 

(nominatie) 
ten opzichte 

van 
commerciële 

capaciteit 

0-60% 42% 40% 41% 43% 

60-70% 45% 47% 45% 46% 

70-80% 46% 43% 46% 46% 

80-90% 47% 45% 46% 47% 

90-99% 48% 43% 46% 47% 

99-100% 49% 52% 50% 50% 

 
cong - geen cong 8% 12% 8% 7% 

Tabel 14 : fysisch gebruik ‘interconnectielijnen’ volgens commercieel gebruik 

 
62. Uit de tabel blijkt dat het maximale fysische gebruik van de interconnectielijnen voor alle 

interconnectierichtingen hoger is bij hoog commercieel gebruik dan bij laag commercieel gebruik. 
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Het verschil is het grootste, 12%punt, voor de importrichting op de Franse grens (let wel: deze 

grens heeft slechts 25 uren met hoog commercieel gebruik – zie ook §53). Het verschil is het 

kleinst voor de importrichting op de Nederlandse grens, namelijk 7%punt.  

 

63. Het absolute niveau van het maximale fysische gebruik van de ‘interconnectielijnen’ ligt 

tussen de 40% en de 52%, wat veel lager is dan wanneer het ‘totale netwerk’ beschouwd werd.  

 

64. De onderstaande figuur geeft de informatie weer uit de tabel, en dit voor het laagste en het 

hoogste commercieel gebruik, evenals het aantal uren dat een bepaalde situatie zich voorgedaan 

heeft (grijze/zwarte smalle balkjes, op de rechteras).  

 

Figuur 6 : Fysisch gebruik ‘interconnectielijnen’ 

 

65. Zowel uit de tabel als uit de figuur blijkt dat de relatie tussen het gebruik van de 

‘interconnectielijnen’ en de commerciële capaciteit sterker is dan indien vergeleken wordt met het 

‘totale netwerk’, maar niettemin is de relatie nog steeds zwak is: indien het commerciële gebruik 

gaat van laag (0-60%) naar maximaal (99-100%), verhoogt het fysische gebruik slechts licht. Met 

andere woorden, het fysische gebruik van de ‘interconnectielijnen’ is weinig gevoelig voor 

veranderingen in het commercieel gebruik van de interconnecties. 
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66. Dat wordt ook bevestigd door de lineaire regressie en de verklaringskracht (R²) van het 

commerciële gebruik met betrekking tot de variatie van het fysische gebruik. Dat geeft de 

volgende tabel.  

interconnectielijnen R² 

FR export 7,6% 

FR import  2,9% 

NL export 5,8% 

NL import 6,3% 

gewogen gem. 6,1% 

Tabel 15 : Verklaringskracht van commerciële gebruik met betrekking tot de variatie van het fysische gebruik 

voor ‘interconnectielijnen’ 

 
67. De R² is zeer laag, nooit meer dan 8% en gemiddeld 6,1%, wat erop neerkomt dat de 

commerciële capaciteit zeer weinig invloed heeft op de variatie in het fysische gebruik van de 

‘interconnectielijnen’. Dit is zeer opmerkelijk. 

 

3. De ‘kritische lijnen’ (“deelnetwerk” door Elia voorgesteld) 

 

68. Het maximale fysische gebruik van het totale netwerk kan bepaald worden door een 

transmissielijn die zeer weinig impact ondervindt van het commerciële gebruik van de 

interconnecties. Daarom wordt in deze sectie, op advies van Elia, enkel de interconnectielijnen 

beschouwd, tezamen met 9 kritische lijnen. Uit de analyse blijkt dat de resultaten voor dit 

deelnetwerk sterk gelijkend zijn aan de resultaten wanneer het ‘totale netwerk’ wordt beschouwd. 

 

69. De tabel hieronder geeft per interconnectierichting het gemiddelde maximaal fysische 

gebruik van de ‘kritische lijnen’ volgens de verschillende nominatie-intervallen. De laatste rij geeft 

het verschil (in procentpunten) tussen laag commercieel gebruik (0-60%) en congestie (99-100%).  

 
fysisch gebruik 'kritische lijnen' volgens commercieel gebruik 

 
  FR export FR import NL export NL import 

commercieel 
gebruik 

(nominatie) 
ten opzichte 

van 
commerciële 

capaciteit 

0-60% 61% 61% 60% 62% 

60-70% 62% 64% 59% 63% 

70-80% 62% 63% 61% 65% 

80-90% 63% 66% 61% 66% 

90-99% 63% 67% 60% 64% 

99-100% 63% 69% 64% 65% 

 
cong-geencong 1% 8% 4% 4% 

Tabel 16 : fysisch gebruik 'kritische lijnen' volgens commercieel gebruik 

 
70. Uit de tabel blijkt dat het maximale fysische gebruik van de ‘kritische lijnen’ voor alle 

interconnectierichtingen hoger is bij hoog commercieel gebruik dan bij laag commercieel gebruik. 
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Het verschil is het grootste, 8%punt, voor de importrichting op de Franse grens. Let wel: deze 

grens heeft slechts 25 uren met hoog commercieel gebruik (zie ook §53), waardoor dit cijfer niet 

zo betrouwbaar is. Het verschil is het kleinst voor de exportrichting op de Franse grens, namelijk 

slechts 1%punt.  

 

71. Het absolute niveau van het maximale fysische gebruik van de ‘kritische lijnen’ ligt tussen de 

60% en de 69%, wat in de lijn is met wanneer het ‘totale netwerk’ beschouwd werd, maar gevoelig 

hoger dan wanneer enkel de ‘interconnectielijnen’ bekeken werden.  

 

72. De onderstaande figuur geeft de informatie weer uit de tabel, en dit voor het laagste en het 

hoogste commercieel gebruik, evenals het aantal uren dat een bepaalde situatie zich voorgedaan 

heeft (grijze/zwarte smalle balkjes, op de rechteras).  

 

 

Figuur 7 : Fysisch gebruik ‘kritische lijnen’ 

 

73. Zowel uit de tabel als uit de figuur blijkt dat de relatie tussen het gebruik van de ‘kritische 

lijnen’ en de commerciële capaciteit zeer zwak is: indien het commerciële gebruik gaat van laag 

(0-60%) naar maximaal (99-100%), verhoogt het fysische gebruik slechts zeer licht. Met andere 

woorden, het fysische gebruik van de ‘kritische lijnen’ is weinig gevoelig voor veranderingen in het 

commercieel gebruik van de interconnecties.  
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74. Dat wordt ook bevestigd door de lineaire regressie en de verklaringskracht (R²) van het 

commerciële gebruik met betrekking tot de variatie van het fysische gebruik. Dat geeft de 

volgende tabel.  

Kritische lijnen R² 

FR export 0,3% 

FR import  0,4% 

NL export 1,2% 

NL import 2,2% 

gewogen gem. 1,0% 

Tabel 17 Verklaringskracht van commerciële gebruik met betrekking tot de variatie van het fysische gebruik 

voor ‘kritische lijnen’ 

 
75. De R² is bijzonder laag, nooit meer dan 3% en gemiddeld 1,0%. Dit komt erop neer dat de 

commerciële capaciteit geen enkele significante invloed heeft op de variatie in het fysische 

gebruik van de ‘kritische lijnen’. 

 

4.  Bijkomende analyses 

 

76. De tabel hieronder geeft voor de verschillende beschouwde netwerken de gemiddelde 

maximale belasting voor twee situaties: 

- ‘nom < 50%’: dit zijn de uren met een laag commercieel gebruik op de beide grenzen, 

namelijk de uren wanneer de commerciële nominaties op beide grenzen lager is dan 50% 

van de beschikbare commerciële capaciteit. In 2009 komt deze situatie gedurende 2158 

uren voor (25% van de tijd). 

- ‘nom > 90%’: dit zijn de uren met een hoog commercieel gebruik op de beide grenzen, 

namelijk de uren wanneer de commerciële nominaties op beide grenzen hoger is dan 90% 

van de beschikbare commerciële capaciteit. In 2009 komt deze situatie gedurende 808 

uren voor (9% van de tijd). 

 

gemiddelde maximale belasting volgens commercieel gebruik op beide 
grenzen samen - 2009 

  #uren Total netwerk kritische lijnen interconnecties 

nom < 50% 2158 61% 60% 38% 

nom > 90% 808 65% 65% 51% 

verschil   4% 4% 13% 

Tabel 18 : gemiddelde maximale belasting volgens commercieel gebruik op beide grenzen samen 

 
Uit de tabel blijkt dat wat betreft het ‘totaal netwerk’ en het ‘kritische netwerk’ (door Elia 

voorgesteld) een laag commercieel verbruik van maximaal 50% op beide grenzen naar een hoog 
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commercieel verbruik van minimaal 90% op beide grenzen een verhoging van slechts 4%punt met 

zich meebrengt van het fysische gebruik. Dit verschil geeft een maat voor de gemiddelde 

gevoeligheid van het fysische gebruik ten opzichte van het commerciële gebruik. 

 

Wat betreft de interconnecties is de gevoeligheid veel groter: daar wordt een stijging van het 

fysisch netwerkgebruik vastgesteld van 13%punt. Maar het algemene niveau van gebruik is veel 

lager, namelijk gemiddeld 51% bij een hoge commerciële belasting. 

 

77. De volgende twee tabellen geven dezelfde informatie, maar opgedeeld volgens twee 

tijdsperiodes in 2009: winter en zomer8.  

gemiddelde maximale belasting volgens commercieel gebruik op beide 
grenzen samen - WINTER 2009 

  #uren totaalNetwerk kritischNetwerk interconnecties 

nom < 50% 843 64% 62% 41% 

nom > 90% 404 65% 64% 49% 

verschil   2% 2% 8% 

Tabel 19 : gemiddelde maximale belasting volgens commercieel gebruik op beide grenzen samen, winter 2009 

gemiddelde maximale belasting volgens commercieel gebruik op beide 
grenzen samen - ZOMER 2009 

  #uren totaalNetwerk kritischNetwerk interconnecties 

nom < 50% 472 58% 57% 37% 

nom > 90% 176 66% 65% 56% 

verschil   8% 8% 19% 

Tabel 20 : gemiddelde maximale belasting volgens commercieel gebruik op beide grenzen samen, zomer 2009 

 
Wat opvalt tussen de winter- en zomerperiode, is de mate waarin het fysisch gebruik verschilt 

naar gelang van een laag of hoog commercieel gebruik. In de winter is deze gevoeligheid voor het 

commercieel gebruik veel lager: 2%punt voor het ‘totale’ en het ‘kritische’ netwerk, en 8%punt 

voor de ‘interconnecties’. Echter, in de zomerperiode is dit respectievelijk 8%punt en 19%punt. Dit 

verschil in gevoeligheid is daarenboven nog meer uitgesproken als er rekening zou gehouden 

worden met de lagere fysieke netwerkcapaciteit tijdens de zomer, ten opzichte van de winter. 

 

                                                 
8
 ‘winter’ wordt gedefinieerd als de maanden november-februari ; ‘zomer’ als de maanden mei-augustus. 
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5. Conclusie 

 

78. Elia heeft aan de CREG een lijst met kritische lijnen voorgesteld. De resultaten van de 

analyse wanneer de ‘kritische lijnen' beschouwd worden, is sterk gelijkend op de resultaten 

wanneer het ‘totale netwerk’ beschouwd wordt: het commerciële gebruik van de 

interconnectiecapaciteit (‘nominaties’) heeft een zeer zwakke invloed op het maximale fysische 

gebruik van het netwerk. Deze invloed is iets hoger wanneer enkel de ‘interconnectielijnen’ 

worden beschouwd, maar de interconnectielijnen hebben dan weer een algemeen lagere 

maximale fysische belasting. 
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VERDER ONDERZOEK 

 

79. De bedoeling van de CREG is om de gemaakte vaststellingen te kunnen begrijpen in relatie 

met de berekening van de interconnectiecapaciteit door Elia, wat gebeurt op basis van 

netveiligheidsanalyses. De analyse door de CREG in onderhavige studie betreft het jaar 2009 en 

de CREG zal in de toekomst de analyse verder uitbreiden en verfijnen op volgende punten: 

 De studie zal uitgebreid worden naar 2010 en 2011.  

 Variabele fysische capaciteit van de lijnen: de fysische capaciteit van een lijn kan volgens 

Elia in de winter tot 12% hoger liggen dan in de zomer, afhankelijk van de atmosferische 

condities.  

 Onbeschikbaarheid van netelementen: niet alle netelementen zijn steeds beschikbaar. Dit 

moet in rekening genomen worden. 

 N-1 versus N-situatie: de N-1 situaties moeten onderscheiden worden van de N-situaties. 

 Dwarsregeltransformatoren (‘phase shifter transformers’ of PST’s). Het gebruik van de 

PST’s moet mee in rekening gebracht worden.  

 Loop flows en de voorspelling ervan: de berekening van de loop flows is complexer dan in 

deze studie aangenomen.  

De CREG heeft hiervoor reeds de nodige data opgevraagd bij Elia voor wat betreft 2009 en 2010. 
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BESLUIT  

 

80. Op basis van de analyse in onderhavige studie, doet de CREG de volgende vaststellingen: 

a. Paragraaf 33 toont aan dat de gemiddelde maandelijkse totale commerciële 

interconnectiecapaciteit9 op de Franse grens sterk varieert doorheen 2009, met een 

verschil tussen de gemiddelde zomer- en wintercapaciteit van 26%. Deze variatie wordt 

slechts gedeeltelijk verklaard door de seizoensgebonden karakter van de fysische 

capaciteit en de ongelijke verdeling van de belasting van de interconnectielijnen. 

b. Paragraaf 33 toont eveneens aan dat de gemiddelde maandelijkse totale commerciële 

interconnectiecapaciteit op de Nederlandse grens nagenoeg niet varieert doorheen 

2009, wat ingaat tegen het seizoensgebonden karakter van de fysische capaciteit van 

ongeveer 10%.  

c. Het verloop van de gemiddelde maandelijkse totale commerciële 

interconnectiecapaciteit op de Franse grens verschilt sterk van die op de Nederlandse 

grens (zie paragraaf 32).  

d. De relatie tussen het fysische gebruik van de ‘kritische lijnen’ van het Elia-

transmissienet en het commerciële gebruik van de interconnecties met Frankrijk en 

Nederland is zeer zwak: indien het commerciële gebruik op beide grenzen van laag (0-

50%) naar hoog (90-100%) gaat, verhoogt het fysische gebruik slechts zeer licht. Met 

andere woorden, het fysische gebruik van de ‘kritische lijnen’ is bijna niet gevoelig voor 

veranderingen in het commercieel gebruik van de interconnecties (zie Deel III.3+4).  

e. In de winter is de relatie tussen het fysisch gebruik en het commercieel gebruik zwakker 

dan tijdens de zomer (zie paragraaf 77). 

 

81. Om deze vaststellingen te kunnen begrijpen in relatie met de berekening van de 

interconnectiecapaciteit door Elia, blijft de CREG haar analyses uitbreiden en verfijnen, zoals 

beschreven in paragraaf 79.  

  

                                                 
9
 De totale commerciële interconnectiecapaciteit op een grens is de som van de import- en exportcapaciteit 

op die grens. 
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82. Tevens heeft de CREG bijkomende vragen gesteld aan Elia, nog steeds met als doel om 

de bovenstaande vaststellingen te kunnen begrijpen en interpreteren in relatie met de berekening 

van de interconnectiecapaciteit door Elia. In paragraaf 42 beschrijft te CREG haar vragen met 

betrekking tot de bepaling van de commerciële interconnectiecapaciteit voor de Nederlandse 

grens. Wat betreft de Franse grens, stelt de CREG bijkomende vragen in paragraaf 43. Het is de 

bedoeling van de CREG de visie van Elia op deze punten beter te begrijpen. De CREG heeft tot 

nu toe nog geen afdoend antwoord gekregen op deze vragen. 

 

 

 

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

 
 
 
 

     
Dominique WOITRIN 
Directeur 

 François POSSEMIERS 
Voorzitter van het Directiecomité 
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Bijlage  

 

Seizoensvariatie van de asymmetrie tussen import- en exportcapaciteit op de Franse grens 

 

Eerst worden vier eenvoudige theoretische situaties voorgesteld tussen het verbruik van de lijnen 

‘Avelgem’ en ‘Achène’. Daarna wordt het concrete gebruik het paar ‘Avelgem vs. Achène’ 

geanalyseerd.  

 

83. De vier gekleurde lijnen op de figuur hieronder geven vier mogelijke theoretische situaties 

van de relatie tussen het fysische verbruik van de lijn ‘Avelgem’ versus ‘Achène’: 

 ‘groene lijn’: dit is de ideale situatie, omdat de beide lijnen gelijk belast worden (1 op 1, 

of een richtingscoëfficiënt van 1). Als Avelgem 60% belast is, dan is Achène ook 60%. 

Het maximale vermogen dat door de twee lijnen kan is voor beide richtingen gelijk. 

Zowel voor export als voor import sommeert het maximale vermogen tot 2 keer 100% 

van de nominale capaciteit, in dit geval 1528 MW + 1316 MW = 2844 MW, of export + 

import = 5688 MW. 

 ‘blauwe lijn’: deze situatie is minder goed, omdat Achène altijd 20% meer belast is in 

de richting van Frankrijk naar België, en Avelgem 20% meer belast in de andere 

richting; de belasting op beide lijnen is echter nog steeds 1 op 1 (een 

richtingscoëfficiënt van 1). Als Avelgem 60% belast is, dan is Achène 80% belast. Het 

maximale vermogen dat door de twee lijnen kan is voor beide richtingen verschillend. 

Voor importrichting (FR=>BE) is dat 80% de capaciteit van Avelgem + 100% de 

capaciteit van Achène, of 80% * 1528 + 100% * 1316 = 2538 MW of 306 MW minder 

dan in de ideale situatie. Voor de exportrichting (BE=> FR) is dat 100% de capaciteit 

van Avelgem + 80% de capaciteit van Achène, of 100% * 1528 + 80% * 1316 = 2581 

MW of 263 MW minder dan in de ideale situatie. Export + Import is dit 5119 MW. 

 ‘rode lijn’: deze situatie is nog minder ideaal, omdat Achène initieel 20% meer belast is 

in de richting van Frankrijk naar België én omdat de belasting op beide lijnen niet meer 

1 op 1 is. Indien Avelgem 20% meer belast wordt, wordt Achène slechts 10% meer 

belast, dus 2 op 1 (een richtingscoëfficiënt van 0.5). Het maximale vermogen dat door 

de twee lijnen kan is voor beide richtingen verschillend. Voor de importrichting 

(FR=>BE) is dat 100% de capaciteit van Avelgem + 70% de capaciteit van Achène, of 

100% * 1528 + 70% * 1316 = 2449 MW of 395 MW minder dan in de ideale situatie. 

Voor de exportrichting (BE=> FR) is dat 100% de capaciteit van Avelgem + 30% de 

capaciteit van Achène, of 100% * 1528 + 30% * 1316 = 1923 MW of 921 MW minder 

dan in de ideale situatie, en de exportrichting heeft dus bijna 500 MW minder capaciteit 
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dan de importrichting. Export + Import is dit 4372 MW. De lijn Avelgem is steeds de 

beperkende factor. 

 ‘zwarte lijn’: dit is de minst ideale situatie van de vier: de lijn Achène wordt nu op een 

bijna constant niveau van 20% belast, waardoor alle variatie van de stromen door de 

lijn van Avelgem moet. Het maximale vermogen dat door de twee lijnen kan is voor 

beide richtingen verschillend. Voor importrichting (FR=>BE) is dat 100% de capaciteit 

van Avelgem + 20% de capaciteit van Achène, of 100% * 1528 + 20% * 1316 = 1791 

MW of 1053 MW minder dan in de ideale situatie. Voor de exportrichting (BE=> FR) is 

dat 100% de capaciteit van Avelgem + 0% de capaciteit van Achène, of 100% * 1528 + 

0% * 1316 = 1528 MW of 1316 MW minder dan in de ideale situatie. Export + Import is 

dit 3319 MW. De lijn Avelgem is steeds de beperkende factor.  

 

 

 

84. De relaties kunnen als volgt veralgemeend worden, waarbij verondersteld wordt dat 

Avelgem de beperkende lijn is: 

 

CapExport = CapAV + rico * CapAch - cutOff 

CapImport = CapAv + rico * CapAch + cutOff 
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‘CapExport’ is de exportcapaciteit op deze grens, ‘CapAv’ is de fysische capaciteit van de lijn 

‘Avelgem’, ‘rico’ is de richtingscoëfficiënt van de rechte die de relatie tussen het fysische gebruik 

van de lijnen ‘Avelgem’ en ‘Achène’ geeft, ‘CapAch’ is de fysische capaciteit van de lijn ‘Achène’ 

en ‘cutOff’ is de belasting van de lijn ‘Achène’ wanneer de lijn ‘Avelgem’ niet belast is. 

 

Om de seizoensgeboden variatie van de totale capaciteit (import+export) te kunnen verklaren, 

krijgen alle variabelen een seizoensgebonden karakter, aangeduid met het subscript ‘winter’ of 

‘zomer’. Vervolgens worden de totale fysische zomercapaciteit vergeleken met de 

wintercapaciteit. Dat geeft volgende tabel: 

 WINTER ZOMER 

CapExport CapAVwinter+ricowinter*CapAchwinter-cutOffwinter CapAVwinter+ricozomer*CapAchzomer-cutOffzomer 

CapImport CapAVwinter+ricowinter*CapAchwinter+cutOffwinter CapAVzomer+ricozomer*CapAchzomer+cutOffzomer 

TotCap 2 * (CapAVwinter+ricowinter*CapAchwinter) 2 * (CapAVzomer+ricozomer*CapAchzomer) 

TotCap 2 * (CapAVwinter - CapAVzomer) + 2 * (ricowinter*CapAchwinter - ricozomer*CapAchzomer) 

  

Hieruit kunnen we de volgende conclusies strekken:  

 hoe kleiner de richtingscoëfficiënt (rico) is, hoe lager de import en exportcapaciteit.  

 als de cutOff negatief is, dan wordt volgens deze conventie de importcapaciteit verminderd, 

en de exportcapaciteit vermeerderd 

 

Om rekening te houden met de atmosferische condities die verschillend zijn in winter en zomer, 

wordt aangenomen dat  

Capwinter = 100% * Cap 

Capzomer = 90% * Cap  

Dit geeft: 

TotCapwinter-zomer = 2 * 10% * CapAV + 2 * (ricowinter – 90% * ricozomer) * CapAch 

Om de procentuele seizoensvariatie te kennen (% TotCapwinter-zomer), moet nog gedeeld worden 

door totale gemiddelde capaciteit van de twee lijnen TotCap = (TotCapwinter + Capzomer)/2  

 

De onderstaande tabel berekent een aantal waarden voor % TotCap voor verschillende niveaus 

van de richtingscoëfficiënt (een seizoensafhankelijke cutOff heeft geen invloed) en met de 

gekende waarden voor CapAV en CapAch. De volgende vaststellingen kunnen gemaakt worden: 
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TotCap

  ricoZomer - CapZomer 

  1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

MW 5.119 4.882 4.645 4.409 4.172 3.935 

ri
co

W
in

te
r 

- 

C
ap

W
in

te
r 

1 5.688 11% 15% 20% 25% 31% 36% 

0,9 5.425 6% 11% 15% 21% 26% 32% 

0,8 5.162 1% 6% 11% 16% 21% 27% 

0,7 4.898 -4% 0% 5% 11% 16% 22% 

0,6 4.635 -10% -5% 0% 5% 11% 16% 

0,5 4.372 -16% -11% -6% -1% 5% 11% 
 

85. De richtingscoëfficiënt in de zomer en de winter voor de lijnen Avelgem en Achène die in de 

studie bestudeerd worden zijn respectievelijk 0,60 en 0,68. Dat impliceert een procentueel verschil 

tussen de zomer en wintercapaciteit van 15%, waarvan 11%punt verklaard wordt door de 

atmosferische omstandigheden. Het berekende verschil van 15% ligt merkelijk lager dan het 

vastgestelde verschil van 26%. 

 

 


