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EXECUTIVE SUMMARY 

1. Eind maart 2014 werden onverwachts 2 nucleaire reactoren, namelijk Doel 3 en 

Tihange 2, stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen. Daarnaast werd op 5 augustus 2014 de 

kerncentrale Doel 4 automatisch uitgeschakeld ten gevolge van een verlies van smeerolie 

van de stoomturbine. Hierdoor bestaat er de komende winter, en wellicht ook de 

daaropvolgende winters, een verhoogd risico voor de bevoorradingszekerheid van 

elektriciteit in België. 

2. De CREG heeft geen expliciete bevoegdheid om maatregelen te nemen die 

rechtstreeks bedoeld zijn om de bevoorradingszekerheid van België te garanderen. Deze ligt 

bij de politieke overheid. De CREG is ondermeer bevoegd voor het toezicht en controle van 

de netbeheerders van het transmissienet en voor de marktwerking. Deze studie, die vooral 

focust op de winters 2014/2015 en 2015/2016, moet dan ook in dit kader gezien worden: de 

netbeheerder en de marktspelers spelen een belangrijke rol in het behoud van het evenwicht 

van het net. Er is een sterke overlapping met marktwerking en de rol van de netbeheerder. 

Een goed functionerende markt en een efficiënt netbeheer kunnen minstens voor een groot 

deel de oplossing bieden bij problemen van bevoorradingszekerheid. Voor een goede 

werking van de markt is het belangrijk dat alle partijen1 hun bijdrage leveren. Het uiteindelijk 

vrijwaren van de bevoorradingszekerheid hangt uiteraard af van hoe alle verantwoordelijke 

partijen hun taken uitvoeren. Ten slotte is er de overheid, die verantwoordelijk is voor het 

afstemmen van het productiepark met de belasting. 

3. Het doel van deze studie is de markt te informeren en aanbevelingen te doen opdat 

de markt zoveel mogelijk kan instaan voor de bevoorradingszekerheid. De CREG zal de 

ervaringen van de komende winter analyseren en waar nodig haar aanbevelingen bijsturen.  

4. Deze studie kan niet los gezien worden van andere initiatieven die in België lopen, 

zoals deze die door de transmissienetbeheerder (TNB) Elia2 worden genomen of het plan 

Wathelet (Wathelet, 2012). Het plan Wathelet is een uitgebreid plan met het oog op het 

verzekeren van de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit en voorziet maatregelen op 

korte en lange termijn. Op korte termijn omvat het plan het creëren van een strategische 

                                                
1
 Dit zijn o.a. de leveranciers, evenwichtsverantwoordelijken, de politieke overheid, regulatoren, 

transmissienetbeheerders, consumenten en distributienetbeheerders. 
2
 Binnen Elia is een werkgroep be.ready ingevoerd. 
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reserve, een duidelijk kader voor de kernuitstap en een offerteaanvraag voor nieuwe 

gasgestookte productiecapaciteit. Op lange termijn voorziet het plan onder andere het 

ontwikkelen van de interconnectiecapaciteit, het vraagbeheer, het ontwikkelen en gebruik 

van opslagcapaciteit en de integratie van hernieuwbare energiebronnen en niet-

reduceerbare eenheden in het netwerk. 

5. Een goede marktwerking betekent onder meer dat marktspelers steeds de juiste 

prijsprikkels krijgen. Dat is op het ogenblik niet altijd het geval: als het systeem onder stress 

komt en een black-out dreigt, moet de netbeheerder tussenkomen om een relatief beperkt 

deel van de consumenten onvrijwillig, soms slechts kortstondig, van het net af te schakelen. 

Die onvrijwillige afschakeling3 heeft een economische (opportuniteits)kost, waarvan de 

gemiddelde waarde van de economische component wordt geschat op 8.300 € per MWh die 

afgeschakeld wordt (Federaal Planbureau, 2014)4. Die kost wordt echter niet betaald door de 

veroorzaker van de onvrijwillige afschakeling maar wordt impliciet betaald door de 

afgeschakelde klanten. Een onvrijwillige afschakeling van een belasting is een 

noodmaatregel die genomen wordt om het resterende negatieve verschil tussen het aanbod 

(productiecapaciteit en netto import) en de belasting te compenseren, nádat alle andere 

voorziene maatregelen werden genomen. Dit negatieve verschil is een rechtstreeks gevolg 

van de som van de onevenwichten van de evenwichtsverantwoordelijken. In eerste instantie 

dragen de evenwichtsverantwoordelijken dus de (gedeelde) verantwoordelijkheid van het 

onevenwicht van de regelzone, dat in bepaalde gevallen tot de onvrijwillige afschakeling 

leidt. Vanzelfsprekend kan de werkelijke oorzaak van het onevenwicht bij de 

evenwichtsverantwoordelijke ook bij andere partijen liggen (bv de uitval van een productie-

eenheid of een belasting). Er is bijgevolg nood aan een verduidelijking van de 

verantwoordelijkheden bij een onvrijwillige afschakeling. Deze verduidelijking kan leiden tot 

een definitie van overmacht en het in kaart brengen van eventuele onevenwichten in de 

contractuele relaties tussen de verschillende marktspelers. 

6. Het is een essentieel onderdeel van een goed werkende markt dat 

groothandelsprijzen correct reageren op de omstandigheden, zoals een schaarste. De 

groothandelsprijzen geven dan de noodzakelijke prikkels aan marktactoren om meer 

                                                
3
 De onvrijwillige afschakeling heeft als gevolg dat de betrokken consumenten geconfronteerd worden 

met een stroomonderbreking buiten de contractuele context om. Met een vrijwillige afschakeling 
daarentegen wordt een contractuele basis verondersteld waarbinnen deze afschakeling gebeurt 
waarbij de parameters (vergoeding, notificatietermijn, duur en frequentie van de afschakelingen, …) in 
het contract werden vastgelegd.  
4
 De exacte waarde van 8.300 €/MWh kan nog verder verfijnd worden. Het is vooral het concept van 

introductie van een kost voor afschakelen dat belangrijk is. 
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piekvermogen, zij het productie of afschakelbare consumptie, te voorzien en hiervoor 

vergoed te worden. De CREG zal de groothandelsprijzen blijven monitoren om na te gaan of 

deze correct tot stand gekomen zijn. 

7. Als de markt niet volstaat voor een evenwicht tussen vraag en aanbod, dan worden 

de strategische reserves geactiveerd. In het geval van activering van strategische reserves 

en indien er in reële tijd een structureel tekort bestaat, dan geldt het onevenwichtstarief van 

4.500 €/MWh: een evenwichtsverantwoordelijke met een negatief onevenwicht moet 

4.500 €/MWh betalen voor zijn tekort aan energie; een evenwichtsverantwoordelijke met een 

positief onevenwicht krijgt 4.500 €/MWh betaald voor zijn surplus (zie sectie III.3.1.3).  

8. Indien de strategische reserves niet volstaan en er moet overgegaan worden tot een 

onvrijwillige afschakeling, dan zal de evenwichtsverantwoordelijke met een negatief 

onevenwicht onder de huidige omstandigheden, 4.500 €/MWh moeten blijven betalen . De 

werkelijke kost van niet geleverde elektriciteit wordt dan afgewenteld op de onvrijwillig 

afgeschakelde verbruiker. Deze verbruikers bevinden zich onder de huidige omstandigheden 

niet noodzakelijk in de portefeuille van de evenwichtsverantwoordelijke die aanleiding geeft 

tot een afschakeling. Met andere woorden, verbruikers die in de perimeter van een 

evenwichtsverantwoordelijke zitten die geen tekort aan energie heeft, kunnen even goed 

afgeschakeld worden: er is momenteel geen verband tussen het afschakelen van verbruikers 

en de evenwichtsverantwoordelijken die aan de basis liggen van de nood tot afschakelen.  

9. Om tot een betere marktwerking te komen moet elke evenwichtsverantwoordelijke 

die mee aan de basis ligt van een tekort dat leidt tot een onvrijwillige afschakeling 

geconfronteerd worden met de kosten die hieraan verbonden zijn. Terzelfdertijd moeten 

evenwichtsverantwoordelijken die oorspronkelijk in evenwicht waren, of zelfs het systeem 

hielpen met een surplus, correct vergoed worden voor het feit dat ze het systeem hielpen 

en/of voor het feit dat ook klanten van hen afgeschakeld werden. 

10. De CREG pleit voor een graduele aanpak zodat de marktspelers enige tijd hebben 

om zich aan deze nieuwe context aan te passen. De volgende maatregelen, geordend 

volgens oplopend niveau van stroomtekort, zijn volgens de CREG nodig om de goede 

marktwerking te ondersteunen. De maatregelen zijn gericht op de 

evenwichtsverantwoordelijken. Afhankelijk van de contractuele bepalingen die de 

evenwichtsverantwoordelijke heeft met andere marktspelers, kan deze bepaalde kosten of 

opbrengsten van deze maatregel doorrekenen naar die marktspelers. 

a) Aanwenden van strategische reserves:  

Vanaf 1 november 2014: in het kader van de strategische reserves is beslist dat 
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wanneer het elektriciteitsnet een structureel tekort heeft en de strategische 

reserves moeten geactiveerd worden, de veroorzakers van dit structureel tekort 

een onevenwichtstarief betalen van 4.500 €/MWh voor dat onevenwicht, terwijl zij 

die een surplus hebben tegen deze prijs vergoed worden voor dat surplus. Dit 

geeft een prikkel om te investeren in piekcapaciteit, zij het productie of 

afschakelbaar vermogen. De CREG sluit niet uit dat het onevenwichtstarief bij 

activatie van de strategische reserve in de toekomst nog verhoogd wordt.  

Deze maatregel is reeds van kracht voor de winter 2014-2015.  

b) Deels vrijwillige en selectieve afschakeling:  

Een tijdelijke en beperkte afschakeling die de netbeheerder moet uitvoeren om 

een totale black-out te vermijden is onvrijwillig en niet-selectief. Dit moet zoveel 

mogelijk evolueren naar een vrijwillige (of contractuele) en selectieve 

afschakeling. Dat kan mogelijk gemaakt worden door eerst de “niet-prioritaire” 

sectoren af te schakelen van de evenwichtsverantwoordelijke die mee aan de 

basis ligt van een tekort dat leidt tot een onvrijwillige afschakeling; dit principe is 

nu reeds van toepassing in de gasmarkt, maar nog niet in de elektriciteitsmarkt. 

De afschakeling kan volgens een volgorde die de evenwichtsverantwoordelijke 

met zijn klanten op een transparante wijze heeft overeengekomen. Hiervoor is 

het nodig dat Elia in reële tijd een goede inschatting kan maken van het 

onevenwicht van elke individuele evenwichtsverantwoordelijke.  

c) Crisismanagement; onvrijwillige en niet-selectieve afschakeling:  

Diegene die een onvrijwillige afschakeling veroorzaakt zonder dat er sprake is 

van overmacht zou alle kosten moeten betalen die door deze afschakeling 

veroorzaakt worden, eventueel ook niet-economische kosten. Dit moet op een zo 

efficiënt en zo correct mogelijke manier uitgevoerd worden.  

De CREG zal de maatregelen die voorgesteld worden in de punten b en c onderzoeken en 

voorstellen formuleren, met bevraging van alle stakeholders. 

11. Met de juiste prijsprikkels zal de “energy only” markt een zeer belangrijke bijdrage 

leveren aan de bevoorradingszekerheid van België. Echter, zoals bijna elke andere markt, 

zijn er ook op de elektriciteitsmarkt bepaalde inefficiënties of imperfecties. Het is niet 

uitgesloten dat deze inefficiënties de marktspelers onvoldoende aansporen om hun 

evenwicht te behouden, zelfs bij correcte prijsprikkels. Deze marktimperfecties moeten 

zoveel mogelijk weggewerkt worden; de maatregelen die hierboven beschreven zijn, zijn 

daarbij essentieel. In tussentijd zorgt de aanleg van de strategische reserves ervoor dat de 

bevoorradingszekerheid beter gegarandeerd wordt. Doordat deze strategische reserve uit de 
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markt wordt gehouden is de verstoring van de prijsprikkel voor de markt zo laag mogelijk 

gehouden, maar heeft ze wel een positieve impact op de bevoorradingszekerheid. Op die 

manier wordt voor België gekozen voor een gemengd model, waarbij enerzijds de werking 

van de “energy only” markt zo efficiënt mogelijk wordt gemaakt en waarbij er anderzijds 

jaarlijks wordt geëvalueerd of en hoeveel strategische reserves, een vorm van 

capaciteitsvergoeding, er nodig zijn om de bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen.  

12. In het kader van de marktwerking zijn er naast de verantwoordelijkheden van de 

marktspelers ook de verantwoordelijkheden van de netbeheerder: deze moet zoveel mogelijk 

transmissiecapaciteit ter beschikking stellen aan de markt, met in het bijzonder 

interconnectiecapaciteit met het buitenland. In deze studie is dieper ingegaan op de 

3500 MW importcapaciteit die de netbeheerder naar voren schuift om tijdens de winter aan 

de day ahead markt ter beschikking te stellen. Voor de CREG kan het in sommige 

marktsituaties aanvaardbaar zijn dat Elia de importcapaciteit voor de day ahead markt 

beperkt tot 3500 MW, maar de netbeheerder moet deze beperking rechtvaardigen.  

Tevens moet de netbeheerder elke dag de afweging maken of en hoeveel extra capaciteit er 

aan de intra-day markt kan gegeven worden; daarbij moet ze gebruik maken van de meest 

recente informatie die beschikbaar is, zoals betere voorspellingen van vraag en productie en 

de informatie die volgt uit de clearing van de day ahead markt. Ook de positieve invloed van 

lagere temperaturen op de interconnectiecapaciteit moet zoveel mogelijk mee in rekening 

gebracht worden. 

De CREG wenst in dit kader aan te stippen dat fysische stromen op een interconnectie die 

overeenstemmen met de bedrijfsveilige fysische maxima op deze interconnectie geen 

voldoende garantie bieden op een optimaal gebruik van de interconnectie. 

13. Het huidige wettelijk kader voorziet dat de transmissienetbeheerder om de vier jaar 

een ontwikkelingsplan aanpast en dit ten laatste twaalf maanden na de publicatie van de 

prospectieve studie. De CREG meent dat het opportuun is dit wettelijk kader aan te passen 

en te voorzien in een tweejaarlijkse aanpassing van het ontwikkelingsplan, waarbij rekening 

wordt gehouden met de meest recent gepubliceerde prospectieve studie en waarbij op 

voldoende transparante wijze de verschillende opties worden afgewogen. Het tijdstip van 

opstelling van dit ontwikkelingsplan dient bovendien afgestemd te worden met de publicatie 

van het TYNDP5, dat eveneens tweejaarlijks wordt gepubliceerd. 

                                                
5
 Ten Year Network Development Plan opgesteld door ENTSO-E. 
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14. De CREG wil ook wijzen op de positieve rol die innovatie kan spelen voor de 

bevoorradingszekerheid, zoals smart grids en vraagbeheer, mini en micro-WKKs die 

inspelen op prijssignalen en alle vormen van elektriciteitsopslag, zowel op het transmissie- 

als op het distributienet. Het vlot toelaten van submetering is daarbij een belangrijke 

voorwaarde voor de ontwikkelingen van deze innovatieve producten. 

15. In de trend van dalende productiecapaciteit leidt de onverwachte onbeschikbaarheid 

van 2.000 tot 3.000 MW nucleaire capaciteit tot een reële kans dat er op de 

groothandelsmarkt zeer hoge elektriciteitsprijzen worden genoteerd tijdens de komende 

winters. Het is belangrijk dat de marktactoren dit ten volle beseffen en hierop inspelen. 

Consumenten die op die momenten aan kosten lager dan deze zeer hoge prijzen hun 

geplande consumptie kunnen verminderen, worden tegen deze zeer hoge prijzen hiervoor 

vergoed. Ook marktactoren die (dure) productiecapaciteit kunnen aanbieden aan de markt, 

kunnen hier voordeel uit halen. Marktactoren die aankijken tegen een potentieel negatief 

onevenwicht tijdens de komende winter moeten rekening houden met een mogelijke zeer 

hoge kost als te betalen onevenwichtstarief. 
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I. Inleiding 

I.1 Aanleiding van de studie 

16. Eind maart 2014 werden onverwachts 2 nucleaire reactoren, namelijk Doel 3 en 

Tihange 2, stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen. Daarnaast werd op 5 augustus 2014 de 

kerncentrale Doel 4 automatisch uitgeschakeld ten gevolge van een verlies van smeerolie 

van de stoomturbine. Hierdoor bestaat er de komende winter, en wellicht ook de 

daaropvolgende winters, een verhoogd risico voor de bevoorradingszekerheid van 

elektriciteit in België. 

I.2 Rol van de CREG 

17. De CREG heeft geen expliciete bevoegdheid om directe maatregelen te nemen die 

rechtstreeks bedoeld zijn om de bevoorradingszekerheid van België te garanderen. Deze ligt 

bij de politieke overheid. De CREG is ondermeer bevoegd voor het toezicht en controle van 

de netbeheerders van het transmissienet en voor de marktwerking. Deze studie moet dan 

ook in dit kader gezien worden: de netbeheerder en de marktspelers spelen een belangrijke 

rol in het behoud van het evenwicht van het net. Er is een sterke overlapping met 

marktwerking en de rol van de netbeheerder. Een goed functionerende markt en een efficiënt 

netbeheer kunnen minstens voor een groot deel de oplossing bieden bij problemen van 

bevoorradingszekerheid. Voor een goede werking van de markt is het belangrijk dat alle 

partijen6 hun bijdrage leveren. Het uiteindelijk vrijwaren van de bevoorradingszekerheid 

hangt uiteraard af van hoe alle verantwoordelijke partijen hun taken uitvoeren. Ten slotte is 

er de overheid, die verantwoordelijk is voor het afstemmen van het productiepark met de 

belasting. 

18. De CREG had het werk voor deze studie al eerder aangevat maar heeft dit versneld 

afgewerkt met het nieuws dat Doel 3 en Tihange 2 voor onbepaalde tijd onbeschikbaar 

zouden blijven. Het bijkomend incident met het tijdelijk wegvallen van Doel 4 in augustus 

2014 maakt de situatie nog dwingender.  

                                                
6
 Dit zijn o.a. de leveranciers, evenwichtsverantwoordelijken, de politieke overheid, regulatoren, 

transmissienetbeheerders, klanten en distributienetbeheerders. 
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19. De periode waarop de CREG zich voor deze studie focust is de winter 2014-2015 

en de winter 2015-2016. Tijdens de winterperiodes zijn het hoofdzakelijk de mogelijke 

koudegolven die voor problemen van stroomschaarste of zelfs stroomtekort kunnen zorgen.  

I.3 Doel van de studie 

20. Het doel van de studie is om enerzijds mogelijke problemen met de marktwerking bij 

periodes van gespannen verhoudingen tussen elektriciteitsproductie en –vraag in kaart te 

brengen en anderzijds aanbevelingen te doen of oplossingen aan te reiken opdat de markt 

zoveel mogelijk kan instaan voor de bevoorradingszekerheid. De CREG zal de ervaringen 

van de komende winter analyseren en waar nodig haar aanbevelingen bijsturen.  

21. Deze studie kan niet los gezien worden van andere initiatieven die in België lopen, 

zoals deze die door de transmissienetbeheerder (TNB) Elia7 worden genomen of het plan 

Wathelet (Wathelet, 2012). Het plan Wathelet is een uitgebreid plan met het oog op het 

verzekeren van de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit en voorziet maatregelen op 

korte en lange termijn. Op korte termijn omvat het plan het creëren van een strategische 

reserve, een duidelijk kader voor de kernuitstap8 en een offerteaanvraag voor nieuwe 

gasgestookte productiecapaciteit. Op lange termijn voorziet het plan onder andere het 

ontwikkelen van de interconnectiecapaciteit, het vraagbeheer, het ontwikkelen en gebruik 

van opslagcapaciteit en de integratie van hernieuwbare energiebronnen en niet-

reduceerbare eenheden in het netwerk. 

I.4 Structuur van de studie 

22. De studie is opgedeeld in vier delen. Het eerste deel omvat de inleiding. Hierna 

wordt een context van het Belgisch elektriciteitssysteem gegeven. In deel drie wordt 

ingegaan op de markt bij stroomschaarste. Hoofdstuk IV, tenslotte, bespreekt de markt bij 

stroomtekort. 

23. Voor een goed begrip van de gebruikte termen wordt het verschil tussen 

stroomschaarste, stroomtekort en black-out voor deze studie uitgelegd. Er is sprake van 

stroomschaarste (“rareté”) wanneer de productie moeilijker de stroomvraag kan volgen. De 

markt kan in deze context nog oplossingen bieden, maar mogelijk aan hoge kosten. Bij 

                                                
7
 Binnen Elia is een werkgroep be.ready ingevoerd. 

8
 Verlenging levensduur Tihange 1 met 10 jaar 
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stroomschaarste vindt geen gedwongen afschakeling plaats. Stroomtekort (pénurie) verwijst 

naar een situatie waarbij de normale werking van de mark geen soelaas meer kan bieden. In 

het geval van stroomtekort kan de markt (en de strategische reserve) zelf niet voor 

voldoende stroomproductie zorgen om de vraag te dekken. Er moet dan overgegaan worden 

tot het afschakelen van klanten door Elia. Het is belangrijk voor ogen te houden dat noch 

stroomschaarste, noch stroomtekort gelijkstaan met black-out. Een black-out is een algehele 

plotse en onverwachte stoomuitval in een groot gedeelte van het net. Dergelijke stroomuitval 

wordt meestal veroorzaakt door een cascade van incidenten. 

24. Doorheen de studie worden de standpunten van of de te nemen acties door de 

CREG weergegeven in blauwe kaders. 

25. Deze studie werd goedgekeurd door het directiecomité van de CREG bij schriftelijke 

procedure die liep van 5 september 2014 tot en met 8 september 2014. 
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II. Het Belgisch elektriciteitssysteem 

26. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Belgische systeem voor 

elektriciteitsproductie en –vraag. De wisselwerking tussen vraag en aanbod beïnvloedt de 

bevoorradingszekerheid van het Belgisch elektriciteitssysteem. Het Belgisch systeem is een 

energy only systeem, waarbij de werking van de markt (vraag en aanbod) zo efficiënt 

mogelijk wordt gemaakt. Om de bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen wordt dit 

aangevuld met het systeem van strategische reserves9, een vorm van capaciteitsvergoeding.  

27. Dit hoofdstuk is onderverdeeld in vijf secties. Een eerste deel gaat in op het 

beschikbaar productiepark in het Belgisch systeem. Hierna volgt een sectie over de 

onbeschikbaarheden van productiecapaciteit. In een derde deel worden de wintercondities 

besproken. Vervolgens komt de offerteaanvraag voor nieuwe installaties uit het plan 

Wathelet aan bod. Ten slotte wordt ook ingegaan op de vraagzijde van de elektriciteitsmarkt. 

II.1 Beschikbaar productiepark 

28. De geïnstalleerde productiecapaciteit in het centrale productiepark neemt de 

komende jaren sterk af. Hieronder wordt deze evolutie toegelicht. 

29. De CREG stelt vast dat er voor 2014 en de daarop volgende jaren een groot aantal 

tijdelijke of definitieve uitdienstnemingen van onder meer verouderde productiecentrales 

werd aangekondigd. De reden hiervoor is de sterk dalende gebruiksduur van deze centrales. 

Deze is toe te schrijven aan de dalende elektriciteitsbehoefte die door het centralepark dient 

gedekt te worden ten gevolge van de economische crisis en van de toename van lokale 

productie, aan de toename in productie uit hernieuwbare energie en aan de relatief lage 

elektriciteitsprijs ten opzichte van de kost voor aardgas. Bovendien zijn er voor sommige 

verouderde eenheden vervangingsinvesteringen of grote onderhoudswerkzaamheden nodig, 

welke niet gerealiseerd worden wegens de hoge kosten die ermee gepaard gaan die, in de 

huidige context, niet terugverdiend kunnen worden (m.a.w. negatieve business cases). 

30. Naast de vele aangekondigde uitdienstnemingen, bereiken de kerncentrales van 

Doel 1 en Doel 2 de ouderdom van 40 jaar op respectievelijk 15 februari en 1 december in 

2015. Overeenkomstig de wet van 31 januari 2003 (Wet van 31 januari 2003 houdende de 

                                                
9
 Dit wordt besproken in sectie III.4 
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geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, 2003), dienen deze 

eenheden uit dienst genomen te worden op de vermelde data.  

31. Wat betreft de projecten voor de realisatie van nieuwe productie-eenheden werden 

de voorbije jaren tal van individuele productievergunningen uitgereikt. Het ongunstige 

investeringsklimaat voor gasgestookte eenheden maakt dat de definitieve 

investeringsbeslissingen niet werden genomen. Onderstaande tabel geeft de niet 

gerealiseerde projecten weer waarvoor een individuele vergunning werd toegekend. 

Benaming Type Capaciteit (MW) 

Manage – ENI STEG 450 

Navagne – SPE/EDF 2 x STEG 2 x 460 

DILS-Energy – APH&SJV 2 x STEG 2 x 460 

NEST-Energy – EDF 2 x STEG 2 x 460 

BerinGEN – ENECO 2 x STEG 2 x 465 

BerinGEN – ENECO GT 100 

Amercoeur2 – EBL/GDF-Suez STEG 420 

GENK – Essent/RWE STEG 465 

TOTAAL 5.125 

Tabel 1: Projecten voor de bouw van nieuwe productie-eenheden met een individuele vergunning 

32. Gezien de tijd nodig voor de bouw van nieuwe eenheden, verwacht de CREG in de 

eerstkomende jaren geen nieuwe bijkomende fossiele eenheden in het centrale 

productiepark (met uitzondering van de eventuele aansluiting van bestaande buitenlandse 

centrales zoals de Clauscentrale eenheid C, gelegen te Maasbracht in Nederland). 

33. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat het geïnstalleerd vermogen aan 

offshore windturbineparken in de eerste helft van 2014 nog toenam met 141 MW (realisatie 

van het Northwind offshore park) en dat er in 2015 nog een toename van 171 MW wordt 

verwacht (tweede fase van het Belwind offshore park). 

34. Onderstaande figuur geeft naast de evolutie van de geïnstalleerde 

productiecapaciteit eveneens de beschikbare capaciteit (voor de markt, dus exclusief 

strategische reserve), aangesloten op het Elia-net, weer op 31 december van elk jaar tussen 

2010 en 2016. 
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Figuur 1: Voorziene evolutie van de productiecapaciteit in België tussen 2010 en 2016 

35. De figuur toont duidelijk aan dat er, effectief of aangekondigd, tussen eind 2013 en 

eind 2015 ongeveer 2000 MW STEG-eenheden uit dienst zullen worden genomen. 

Gecombineerd met enkele uitdienstnemingen van andere eenheden en de uitdienstneming 

van Doel 1 en 2 in 2015, is de daling van de geïnstalleerde capaciteit zorgwekkend te 

noemen. Hiervoor verwijst de CREG naar de analyse die door Elia werd uitgevoerd met het 

oog op het bepalen van de hoeveelheid strategische reserves (Elia, 2014a). 

36. Bovendien zijn de kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 sedert 25 maart 2014 

terug onbeschikbaar ten gevolge van de testresultaten die niet conform de verwachtingen 

bleken te zijn. Deze centrales worden afzonderlijk weergegeven in bovenstaande figuur 

(bovenste rode balken D3 & Ti2). Momenteel is er geen duidelijkheid of deze centrales nog 

terug beschikbaar zullen worden voor de Belgische markt. Op 5 augustus 2014 viel 

bovendien Doel 4 onverwacht uit door een incident met de stoomturbine. Op het moment van 

schrijven wordt geschat dat Doel 4 tot eind 2014 onbeschikbaar zal zijn, maar dat deze 

eenheid in de loop van 2015 terug in dienst kan worden genomen10. De lijn die de 

beschikbare capaciteit weergeeft houdt rekening met het al dan niet beschikbaar zijn van 

Doel 3, Doel 4 en Tihange 2. In de figuur wordt voor de bepaling van de beschikbare 

capaciteit uitgegaan van een langdurige onbeschikbaarheid van de kerneenheden Doel 3 en 

                                                
10

 Zie persmededeling Electrabel van 14 augustus 2014. 
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Tihange 2. Geplande en ongeplande buitenwerkingstelingen worden hier niet in rekening 

gebracht. 

II.1.1 Vergelijking situatie 2012-2013 met 2014-2015 

37. In de winter 2012-2013 waren de nucleaire centrales Doel 3 en Tihange 2 eveneens 

onbeschikbaar (van juni 2012 tot juni 2013). Indien we deze twee nucleaire centrales buiten 

beschouwing laten (voor de komende winter bestaat immers ook de kans dat deze twee 

eenheden niet beschikbaar zullen zijn) dan kan een verdere afname van de beschikbare 

productiecapaciteit vastgesteld worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

eenheden die definitief of tijdelijk uit dienst genomen werden (negatieve capaciteit) en de 

stuurbare eenheden die in dienst genomen werden in de periode vanaf 1 november 2012 tot 

heden. De tabel is gebaseerd op ontvangen notificaties van uitdienstnemingen en op basis 

van gegevens van Elia met betrekking tot de beschikbare productiecapaciteit. 

Datum Eenheid Type Vermogen 
(MW) 

Opmerking
11

 

2012Q4 Sleco Andere 15 vermogensverhoging 

2012Q4 IVBO Andere 16  

2012Q4 Thumaide Andere 32  

2013 Amercoeur 1 STEG 31 vermogensverhoging 

2013 BP Chembel 
Geel 

WKK -43 DUDN 

2013 Drogenbos OCGT -30 vermogensvermindering 

2013 Knippegroen aardgas/ 
hoogovengas 

10 vermogensverhoging 

2013 Zandvliet Power STEG -11  

2013 Awirs 5 Andere -294 DUDN 

2013 Ruien 5 Andere -190 DUDN 

2013 
Ruien 5 
Repowering Andere -43 DUDN 

2013 Ruien 6 Andere -294 DUDN 

2013 Eurosilo Andere 12.9  

2013 Monsin OCGT -70 Technisch 
onbeschikbaar 

2014 Vilvoorde STEG -385 TUDN 1.01.2014 

Totaal   -1243  

Tabel 2:Veranderingen in productiecapaciteit tussen november 2012 en heden 

38. Bij deze vergelijking werden de indienstnemingen van de (hoofdzakelijk offshore) 

windturbines niet hernomen. Verder heeft EDF-Luminus ook nog de tijdelijke uitdienstneming 
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 TUDN = Tijdelijke uitdienstneming ; DUDN = Definitieve uitdienstneming 
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van de eenheid te Seraing (485 MW) aangekondigd voor de zomer van 2014. Vanuit het 

oogpunt van de marktwerking zal er, indien Doel 4, met een capaciteit van 1.038 MW, tot 

dan uit dienst blijft, aan het begin van de komende winter (2014-2015) maar liefst 2.766 MW 

minder beschikbaar zijn dan aan de start van de winter 2012-2013. Om de 

capaciteitsvermindering vanuit bevoorradingszekerheid te bekijken, dient echter rekening 

gehouden te worden met de invoering van de strategische reserve (+850 MW; zie III.4); dus 

een totale capaciteitsvermindering van 1.916 MW. Een overzicht van het verschil in 

beschikbare productiecapaciteit vanuit het standpunt van de markt en van de 

bevoorradingszekerheid wordt gegeven in Tabel 3. 

 
Minder capaciteit voor de  
markt [MW] 

Minder capaciteit voor de 
bevoorradingszekerheid [MW] 

Met Doel 4 1.728 878 

Zonder Doel 4 2.766 1.916 

Tabel 3: Vermindering in productiecapaciteit voor de winter 2014-2015 t.o.v. de winter 2012-2013 voor de 
markt en voor de bevoorradingszekerheid; met en zonder beschikbaarheid van Doel 4 

II.2 Onbeschikbaarheid van geïnstalleerde 
productiecapaciteit 

39. Hieronder worden twee door de CREG recent vastgestelde problemen met 

betrekking tot de onbeschikbaarheid van bestaande productiecentrales nader toegelicht  

II.2.1 Melding van tijdelijke en definitieve uitdienstnemingen 

40. Artikel 4bis van de elektriciteitswet (Wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt, 2014) voorziet in de verplichte melding van tijdelijke of 

definitieve uitdienstnemingen met inachtname van bepaalde termijnen. Ditzelfde artikel 

voorzag de mogelijkheid tot het nemen van een koninklijk besluit, met betrekking tot de vorm 

en modaliteiten van de meldingen. Het bedoelde uitvoeringsbesluit is echter tot op heden 

nog niet genomen. 

41. Op basis van de meldingen die de CREG de voorbije jaren ontving met betrekking 

tot tijdelijke en definitieve uitdienstenemingen, kan worden vastgesteld dat de doelstelling 

van artikel 4bis wordt uitgehold. De meldingen, bevatten veelal een voorbehoud met 

betrekking tot het effectief uit dienst nemen van de betrokken installaties afhankelijk van 

toekomstige economische omstandigheden en voorzien de mogelijkheid deze melding te 

herroepen. Sommige producenten pogen de meldingsplicht te ontlopen door de eenheid als 

beschikbaar aan te geven maar met een trage opstarttijd van meerdere weken. Een 
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dergelijke situatie wordt dan telkens verlengd, wat de facto neerkomt op een tijdelijke 

uitdienstneming zonder melding ervan.  

De CREG is van mening dat modaliteiten van de melding en de gevolgen die gepaard gaan 

met een melding van een uitdienstneming dienen verduidelijkt te worden in een 

uitvoeringsbesluit om te vermijden dat een aanmelding van een uitdienstneming als compleet 

vrijblijvend wordt beschouwd, dat er « onechte » aanmeldingen gebeuren of dat de 

meldingsplicht wordt ontlopen. 

II.2.2 Situaties waarbij een centrale geen uitbater heeft 

42. De hydro-elektrische pompcentrale van Platte Taille heeft begin 2014 gedurende 

een maand geen uitbater gehad en kon in die periode dus ook geen elektriciteit produceren 

of aan de markt aanbieden. Een dergelijke situatie is bij stroomschaarste absoluut te 

vermijden.  

43. De CREG is van mening dat situaties waarbij een bestaande elektriciteitscentrale 

geen uitbater heeft onmogelijk gemaakt moeten worden. 

II.3 Impact van de winteromstandigheden 

44. ENTSO-E publiceert jaarlijks haar Winter Outlook op basis van informatie die het 

van de Europese TNBs ontvangt. Deze schetst een beeld, algemeen en per land, over de 

adequaatheid van elektriciteitssystemen en mogelijke problemen tijdens de volgende winter 

in normale en strenge omstandigheden. Voor de winter 2014-2015 is deze Winter Outlook 

nog niet beschikbaar.  

45. Winterse condities hebben een belangrijke invloed op het netwerk en op de 

productie-eenheden. 

46. Ten eerste kunnen netelementen bij koudere temperaturen meer stroom 

transporteren dan onder normale omstandigheden. De thermische capaciteit wijzigt volgens 

het seizoen en dit zowel voor lijnen als voor transformatoren (Elia, 2013a). In de winter 

worden hoogspanningslijnen en transformatoren geacht respectievelijk 112% en 110% van 

de nominale capaciteit aan te kunnen.  

47. Ten tweede zal ook het rendement van centrales in de winter, bij koudere 

temperaturen, doorgaans hoger liggen dan tijdens de rest van het jaar. Bij zeer lage 
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temperaturen kan het rendement verlagen. In zulke situaties moet een deel van de 

elektriciteitsopwekking immers aangewend worden om onderdelen van de centrale warm te 

houden. 

48. Verder zijn er minder uren zonneschijn tijdens de winter dan de rest van het jaar. 

Dit, gekoppeld aan mogelijke sneeuwtapijten op zonnepanelen, zorgt voor een mindere 

productie aan zonne-energie tijdens de wintermaanden. Vooral op de (donkere) piekuren in 

de avond kan het gebrek aan productie uit zonnepanelen een verschil uitmaken.  

49. In strenge wintercondities wordt bovendien uitgegaan van een toename van de 

ongeplande uitvallen van centrales (Forced Outage – FO). Op basis van historische 

gegevens rekent Elia met een FO van tussen 0,1% en 22,9% voor centrales onder normale 

omstandigheden. Deze waarden variëren per maand maar over het algemeen hebben 

kerncentrales een lage FO en gasturbines aanzienlijk hogere FO waarden. Voor strenge 

wintertoestanden wordt 5 procentpunt opgeteld bij de normale FO waarden. De maatregelen 

om uitval van de centrales bij strenge winterse omstandigheden te minderen (aandacht voor 

het vorstvrij en operationeel houden van pompen, kranen en kleppen, overdrukbeveiligingen, 

…) behoren tot de verantwoordelijkheid van de producenten zelf. Een mogelijk 

onevenwichtstarief van 4.500 €/MWh bij stroomschaarste (zie secties III.3.1 en III.4) is 

wellicht reeds een voldoende prikkel om de producenten aan te sporen de nodige 

maatregelen te nemen. 

50. De winterse condities zelf, of ze nu het systeem helpen of niet, kunnen niet 

gemanipuleerd worden. Het is echter belangrijk om de negatieve gevolgen van deze 

winterse condities zo goed mogelijk te verminderen. 

51. Tijdens de periodes van extreme koude in januari 2009 en januari 2013 werd Elia 

geconfronteerd met meerdere bijna gelijktijdige uitschakelingen van productie-eenheden (zie 

BIJLAGE 1: Historische situaties). Net als elke complexe technische installatie moet een 

productie-eenheid correct worden voorbereid om het hoofd te bieden aan een koudegolf. 

Ook al wordt de uitschakeling in dergelijke omstandigheden vaak veroorzaakt door een 

"detail", toch kan de impact op het Belgische net bijzonder veel schade toebrengen 

aangezien de belasting bij grote koude over het algemeen hoog is. Een optimale 

voorbereiding van de eenheden vóór de winter is dus van essentieel belang voor de 

veiligheid van het systeem. De CREG heeft de aandacht van alle producenten die in België 

actief zijn, gevestigd op dit aspect en hen ondervraagd over hun onderhoudsbeleid. 

52. De CREG is van mening dat het onevenwichtstarief van 4.500 €/MWh dat geldig is 

bij het activeren van de strategische reserves een voldoende prikkel kan zijn voor de 
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producenten om de nodige maatregelen te nemen om het risico op een onverwachte panne 

tijdens een koudegolf zoveel mogelijk te verlagen. 

53. De CREG heeft Elia en de producenten er eveneens op gewezen dat het belangrijk 

is om de onderhoudsperioden zo veel mogelijk buiten de winter te plannen. Elia heeft 

bovendien de mogelijkheid om een wijziging van de onderhoudsplanning te weigeren of te 

vragen. De CREG spoort Elia aan om een optimaal onderhoudsplan voor de 

productiecentrales te coördineren. Een mogelijke piste ligt in het veilen, door Elia, van 

mogelijke onderhoudsmomenten. 

54. De CREG steunt het initiatief van Elia om na te gaan op hoeveel vermogen aan 

warmtekrachtkoppeling (WKK) kan gerekend worden op momenten van stroomschaarste. 

Het is belangrijk een zicht te hebben op het aandeel van WKK’s bij strenge omstandigheden 

en op hoe deze beschikbaarheid kan verbeterd worden. 

 De CREG is van mening dat - om stroomschaarste te vermijden - centrales in de mate 

van het mogelijke hun onderhoud moeten krijgen buiten de winterperiode om een 

maximale beschikbaarheid tijdens de winter te garanderen.  

 De CREG is van mening dat voor wat betreft de toename van de niet-geplande 

onbeschikbaarheden (met 5 procentpunt) gepaste maatregelen dienen genomen te 

worden om deze toename (of op zijn minst het risico op deze toename) te beperken.  

II.4 Offerteaanvraag voor nieuwe installaties voor 
elektriciteitsproductie 

55. Om de bevoorradingszekerheid te verzekeren heeft België een offerteaanvraag 

opgestart voor de bouw van nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit van het 

type open cyclus of het type stoom- en gascyclus. De offerteaanvraag en het bestek dat dit 

regelt, volgen op het ministerieel besluit van 18 november 2013 (Ministerieel besluit van 18 

november 2013 over het beroep op de aanbestedingsprocedure krachtens artikel 5, § 2, van 

de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 2013). Dit 

ministerieel besluit heeft vastgesteld dat de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in 

België niet meer kan worden verzekerd door de bestaande productiecapaciteit, deze in 

aanbouw, door de inspanningen inzake beheersing van de vraag/energie-efficiëntie en door 

de ontwikkeling van interconnecties. De uiterste datum waarop offertes konden worden 

ingediend was 22 juli 2014 tot 18u00. Na het bepalen van de winnaars van de 

offerteaanvraag moet rekening gehouden worden met de nodige tijd voor de eventuele bouw 
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van nieuwe centrales: indien nieuw te bouwen centrales de offerteaanvraag winnen, zullen 

deze hoogstwaarschijnlijk niet in de winters 2014-2015 en 2015-2016 beschikbaar zijn. 

56. De offerteaanvraag voor nieuwe centrales kadert binnen het plan Wathelet. 

II.4.1  Uit dienst genomen centrales in België 

57. Een piste die kan bekeken worden (als onderdeel van de offertes of naast de 

offerteaanvraag) is het heropstarten van centrales die reeds uit dienst genomen zijn maar die 

aan een redelijke kost terug operationeel kunnen gebracht worden.  

II.4.2 Bestaande centrales in Nederland 

58. In Nederland staan verschillende centrales stil of hebben zeer weinig draaiuren. 

Deze kunnen technisch gezien aangesloten worden op de Belgische regelzone. Hiervoor 

dient een kabel getrokken te worden tussen de centrale en het Elia-netwerk. De totale tijd, 

nodig voor de conceptie, verkrijgen van vergunningen en bouw van zulke kabel is, onder 

huidige regulatoire omstandigheden, een werk dat meerdere jaren in beslag kan nemen.  

59. Een andere mogelijkheid is, zonder extra investering in kabels, een naburige 

centrale virtueel in de Belgische regelzone te integreren. Dit behoort, na een eerste analyse, 

echter niet tot de mogelijkheden aangezien hierdoor een discriminatie zou kunnen optreden 

met andere marktspelers en bovendien de bevoorradingszekerheid niet zou verbeteren.  

II.5 Beschrijving van de vraagzijde 

60. De piekafname is relevant voor de analyse van situaties van stroomschaarste. Het 

is immers vooral op deze momenten van hoge afname, dat de aanbodzijde op de proef wordt 

gesteld. De eerste vraag in adequaatheid (adequacy) analyses is of het geïnstalleerde 

vermogen, de mogelijke import, reserves en flexibele diensten voldoende zijn om momenten 

van hoge afname te dekken12.  

61. De analyse van de afname in het Elia-net wordt bestudeerd in de studie van de 

CREG betreffende de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt 

                                                
12

 De adequaatheid van het systeem is de mogelijkheid van het systeem om de vraagbehoeftes te 
dekken onder alle omstandigheden, hierbij rekening houdend met mogelijke uitvallen van 
systeemcomponenten. 
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voor elektriciteit – monitoringrapport 2013 (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 

en het Gas (CREG), 2014c). In dit deel worden er enkele punten van besproken.  

II.5.1 Evolutie van de vraag 

62. Het verbruik13 in het Elia-net bedraagt 80,6 TWh in 2013, oftewel het laagste niveau 

voor de periode 2007-2013. Gemiddeld is het maximale afgenomen vermogen tijdens deze 

zeven jaren lichtjes hoger dan 13.500 MW. De hoogste piek bedroeg 14.033 MW en werd in 

2007 vastgesteld. Het maximale gevraagde vermogen bedraagt 13.446 MW in 2013. De 

minimale elektriciteitsafname in 2013 bedraagt 5.922 MW. Het maximale afgenomen 

vermogen bepaalt de nood aan beschikbaar vermogen in de regelzone. Dit vermogen kan 

worden geproduceerd in de zone zelf of worden ingevoerd. 

63. Het gemiddelde afgenomen elektriciteitsvermogen daalt met ongeveer 1,4% per jaar 

sinds 2007, met een dieptepunt in 2013. Tussen 2007 en 2013 volgt het maximale 

afgenomen elektriciteitsvermogen ook een dalende trend (ongeveer -0,8% per jaar). Het 

maximale afgenomen vermogen in 2013, dat een lichte stijging meemaakte sinds 2011 - een 

jaar waarin het laagste niveau werd opgemeten - is nog 4,2% lager dan het vermogen in 

2007. 

64. In 2013 stopte de trend van het dalend piekverbruik. Er was ook geen significante 

stijging vast te stellen. Het gemiddeld verbruik nam nog licht af. De CREG heeft in deze 

studie geen diepgaande analyse gedaan van de mogelijke verklaringen voor de evolutie van 

het elektriciteitsverbruik, maar stelt wel dat bij het inschatten van het toekomstig verbruik 

rekening zou moeten gehouden worden met de mogelijkheid van een dalend of op zijn minst 

stagnerend elektriciteitsverbruik in België. 

                                                
13

 Meer precies betreft dit de elektriciteitsafname en niet het elektriciteitsverbruik. Zie ook de website 
van Elia voor een precieze omschrijving: http://www.elia.be/en/grid-data/consumption-grid-forecasts 
(Elia, 2014b) 

http://www.elia.be/en/grid-data/consumption-grid-forecasts
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65. Het elektriciteitsverbruik evolueert niet enkel in functie van de seizoenen, maar 

eveneens in functie van meer plaatselijke weersomstandigheden, zoals hittegolven of zeer 

koude periodes. Tabel 4 geeft voor elk jaar het jaarverbruik in de Elia-regelzone weer en de 

gemiddelde jaartemperatuur in België van 2007 tot 2013 (Commissie voor de Regulering van 

de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2014c). De tabel toont aan dat de temperatuur niet het 

enige verklarende element is binnen de elektriciteitsvraag en dat de afname niet noodzakelijk 

opwaarts evolueert jaar na jaar. 

 

Tabel 4: jaarverbruik binnen de Elia-regelzone tussen 2007 en 2013 en gemiddelde jaartemperatuur 
tussen 2007 en 2013 (Elia, 2014b; “IRM - KMI website,” 2014) 

66. Er kunnen verschillende verklaringen gevonden worden voor dalend verloop van de 

elektriciteitsafname. Twee van deze verklaringen zijn een toename aan geïnstalleerd 

vermogen van hernieuwbare energie (die in mindering gebracht wordt bij de afname van het 

Elia-net) en de economische crisis. Momenteel is het nog onduidelijk hoe de 

elektriciteitsafname zal evolueren in de toekomst. 

II.5.2 Vraagvermindering 

67. Bij demand side management laten verbruikers vrijwillig afschakeling onder 

bepaalde voorwaarden toe. Voor deze afschakeling kunnen de verbruikers, naargelang de 

stroomschaarste, een vergoeding ontvangen om het net te ondersteunen.  

68. Vraagvermindering14 kan op verschillende manieren tot stand komen: via de 

leverancier, via aggregatoren of via contracten voor afschakelbare klanten bij de TNB (zie 

hiervoor sectie III.3.4). In situaties van stroomschaarste kunnen consumenten die vrijwillig 

deelnemen aan vraagvermindering bijdragen aan het behouden van het evenwicht. 

Belangrijk voor de deelnemers hieraan is dat in zulke situaties de elektriciteitsprijzen hoog 

zullen liggen, waardoor aanzienlijke compensaties kunnen gegeven worden voor het vrijwillig 

afschakelen of verminderen van de elektriciteitsafname. 

69. De CREG steunt de initiatieven voor het technisch mogelijk maken van een 

efficiënte demand side management en zal nagaan hoe demand side management op het 

niveau van het transmissienet en van het distributienet wettelijk en praktisch mogelijk kan 

                                                
14

 Correcter slaat het hier op vermindering van de afname. 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal jaarverbruik (TWh) 88,6 87,8 81,6 86,5 83,3 81,7 80,6

Gemiddelde jaartemperatuur (°c) 11,52 10,88 11,02 9,66 11,62 10,59 10,11
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gemaakt worden (via aanpassingen aan contracten,…). Hierbij moet Elia ook de vraagzijde 

betrekken op het niveau van de distributienetten door submetering toe te laten. Dat laatste 

gebeurt idealiter in overleg met de distributienetbeheerders.  

 De CREG wil, onder andere via deze studie, alle mogelijke deelnemers aan demand side 

management attent maken van de mogelijkheden hierrond. Hoe meer verbruikers actief 

deelnemen, hoe groter het potentieel voor vraagvermindering. 

II.5.3 Load Forecast Elia 

70. In wat volgt in deze sectie wordt een vergelijking gemaakt tussen de reële afname 

en de door Elia voorspelde afname in day-ahead. Deze analyse is gebaseerd op een CREG 

studie uit 2012 (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), 

2012b). 

71. Vijf verschillende periodes van telkens vijf zeer koude dagen worden geanalyseerd. 

Daarbij wordt gefocust op weekdagen, wanneer de afname hoger ligt, wat relevanter is voor 

analyses over stroomschaarste. De beschouwde dagen zijn de volgende: 

- Dinsdag 6 tot zaterdag 10 januari 2009  

- Maandag 4 tot vrijdag 8 januari 2010 

- Dinsdag 30 november tot zaterdag 4 december 2010 

- Maandag 6 tot vrijdag 10 februari 2012 

- Maandag 14 tot vrijdag 18 januari 2013 

De onderstaande figuur geeft de reële afname per kwartier tijdens de beschouwde 

koudeperiodes. De figuur toont dat piekvragen boven 13 GW tijdens periodes van koude niet 

abnormaal zijn. De maximale afname tijdens de strengste koudegolf (februari 2012) bedroeg 

13.369 MW, en ligt daarmee lager dan de maxima tijdens de minder strenge koudegolven 

van januari 2009 (13.513 MW), januari 2010 (13.625 MW), november-december 2010 

(13.845 MW) en januari 2013 (13446 MW). Aangezien het hier gaat om de afnames op het 

Elia-net, speelt de toegenomen decentrale productie mee in de daling van de maximale 

afname. 
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Figuur 2: Reële afname in de Elia-regelzone tijdens vier koudeperiodes [in MW] (“CREG database,” 2014) 

72. Elia maakt dagelijks een voorspelling van de afname in de regelzone voor elk half 

uur van de volgende dag. Op basis van deze voorspelde waarden en de reële waarden, kan 

de accuraatheid van de voorspelling worden nagegaan. De onderstaande figuur toont de 

afwijking tussen de voorspelde en de reële afname per kwartier tijdens de vijf beschouwde 

koudeperiodes. Deze waarden zijn negatief indien er te weinig voorspeld is, en positief indien 

teveel voorspeld. Uit de figuur blijkt dat de afwijkingen bijna altijd negatief zijn (te weinig 

voorspeld). 
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Figuur 3: Voorspellingsafwijking in de Elia-regelzone tijdens vier koudeperiodes (in MW) (“CREG 

database,” 2014) 

73. De gemiddelde en maximale voorspellingsafwijking voor de vijf koudegolven wordt 

gegeven in onderstaande tabel, evenals de voorspellingsafwijking wanneer de afname het 

hoogst is (17u30-19u30). De tabel leert dat extreme voorspellingsfouten, zoals deze van 

3.601 MW in 2009, recenter niet meer voorkomen tijdens koudeperiodes. Er worden echter 

nog steeds voorspellingsfouten hoger dan 1.500 MW genoteerd voor de laatste twee 

koudeperiodes. Bovendien blijft het steeds gaan om een onderschatting van de afname. 

  Voorspellingsafwijking [MW] 

 

6-10 Jan 

2009 

4-8 Jan 

2010 

30 Nov – 

4 Dec 2010 

6-10 Feb 

2012 

14-18 Jan 

2013 

Gemiddeld - alle uren -1.805 -1.276 -294 -549 -542 

Gemiddeld 17u30-19u30 -2.066 -1.494 -220 -713 -495 

Maximum -3.601 -2.769 -1.045 -2.147 -1.567 

Tabel 5: Verschillende indicatoren voor de voorspellingsafwijking. Een negatieve waarde duidt een 
voorspelling aan die lager lag dan de feitelijke afname. 

74. Deze grote voorspellingsafwijkingen tijdens koudegolven zou volgens de CREG 

kunnen verklaard worden doordat Elia de gevoeligheid van de consumptie voor de 

temperatuur onderschat. De extra piekconsumptie in strenge omstandigheden ten opzichte 

van normale omstandigheden wordt door Elia in haar wintervooruitzicht 2011-2012 geschat 

op gemiddeld 357 MW. Voor haar wintervooruitzicht 2013-2014 bedraagt het verschil tussen 
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normale en strenge condities op het absolute geschatte piekmoment 570 MW. Deze evolutie 

toont aan dat Elia de koude temperaturen nu sterker inschat dan vroeger voor wat betreft de 

impact op de afname. Dit komt dichter in de buurt van de analyses van de CREG over de 

invloed van extreme koude op de afnamen (Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas (CREG), 2012b). Uit deze CREG-analyses blijkt immers dat de extra 

consumptie sterk toeneemt indien het echt koud wordt. Maar uit deze analyse blijkt ook dat 

temperatuur slechts een beperkt deel van de totale consumptie kan verklaren: er spelen dus 

veel andere factoren mee en een meer verfijnde analyse is nodig.  

75. Het correct voorspellen van de afname in periodes van hevige koude en navenant 

hoger risico voor stroomschaarste, is een belangrijk gegeven om stroomschaarste het hoofd 

te bieden. Een te lage voorspelling waardoor bijv. in realiteit 1000 MW afname meer dan 

verwacht moet worden gedekt, kan significante gevolgen hebben.  

76. Elia heeft reeds aangegeven de nodige instrumenten te ontwikkelen die de 

voorspellingsfouten aanzienlijk zullen reduceren. 

 De vraagvoorspelling moet accuraat genoeg zijn om zo goed mogelijk te kunnen 

anticiperen op mogelijke problemen. De CREG wenst een beter begrip te krijgen voor 

wat betreft de vraagvoorspelling van Elia, zeker tijdens periodes van koude.  
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III. De markt bij stroomschaarste 

77. Stroomschaarste is in principe gekoppeld aan voorzienbare situaties. Het gaat om 

situaties waarbij de vraag naar elektriciteit hoger is dan het aanbod ervan. Situaties van 

stroomschaarste hebben plaats binnen de normale werking van de elektriciteitsmarkt. Als de 

stroomschaarste correct wordt aangepakt met de uit de normale marktwerking beschikbare 

instrumenten, wordt een toestand van stroomtekort vermeden. De CREG onderzoekt in dit 

hoofdstuk hoe het gebruik van deze instrumenten kan aangepast of uitgebreid worden om 

het hoofd te bieden aan problemen van stroomschaarste. 

78. Elia voorziet om, in het kader van de invoering van een mechanisme van 

strategische reserves, een real time indicator te gebruiken om de situatie op het vlak van de 

bevoorradingszekerheid van het land te beschrijven voor de specifieke behoefte om het 

onevenwichtstarief te bepalen: de Structural Shortage Indicator15 (Elia, 2014e). 

79. Het evenwicht van productie- en vraagzijde is de eindverantwoordelijkheid van de 

Access Responsible Parties (ARPs) / evenwichtsverantwoordelijken. Artikel 157 van het 

Technisch Reglement (Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch 

reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, 

2002) stelt dat de evenwichtsverantwoordelijke of toegangsverantwoordelijke zich ertoe 

verbindt alle redelijke middelen te voorzien en in werking te stellen teneinde het evenwicht 

op kwartierbasis te behouden tussen enerzijds de injecties van actief vermogen en 

anderzijds de afnames van actief vermogen in de regelzone verhoogd met de actieve 

verliezen die hij zelf compenseert, waartoe hij op grond van zijn contract van 

toegangsverantwoordelijke gehouden is. 

80. Er is een duidelijk verband tussen de ARPs en de leveranciers. Vaak zijn ARPs ook 

leverancier, met een portefeuille aan klanten / verbruikers. Ook kunnen leveranciers 

rechtstreekse contracten hebben met een of meerdere ARPs om hen te voorzien van de 

nodige energie. 

81. De rol van de netwerkbeheerder in de bevoorradingszekerheid staat beschreven in 

hetzelfde artikel van het Technisch Reglement. Paragraaf 2 van artikel 157 van het 

Technisch Reglement bepaalt: De netbeheerder bewaakt, handhaaft dan wel herstelt op elk 

                                                
15

 De Structural Shortage Indicator wordt als positief beschouwd als het onevenwicht van de zone niet 
weggenomen kan worden door de marge van niet-gecontracteerd opregelvermogen die de ARPs per 
kwartier ter beschikking van ELIA stellen tijdens de laatste 2 kwartieren. 
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moment het evenwicht tussen aanbod en vraag van elektrisch vermogen in de regelzone, 

onder meer veroorzaakt door de eventuele individuele onevenwichten van de verschillende 

toegangsverantwoordelijken. Ten dien einde schakelt de netbeheerder tijdens de uitbating 

van het net, in volgorde de hem ter beschikking zijnde middelen in, […].  

82. Een goede marktwerking betekent onder meer dat de ARPs de juiste prijsprikkels 

krijgen om in evenwicht te blijven. In wat volgt zal aangetoond worden dat er op sommige 

plaatsen nog ruimte voor verbetering is op dit vlak. 

83. Dit hoofdstuk is in grote mate toegespitst op de hierboven beschreven rol van de 

evenwichtsverantwoordelijke (of ARP) en van de transmissienetwerkbeheerder (TNB). 

Beiden hebben belangrijke verantwoordelijkheden in het vrijwaren van de 

bevoorradingszekerheid. Hiernaast wordt in dit hoofdstuk ook besproken hoe de 

marktwerking bepalend is voor het aanpakken van problemen van stroomschaarste. Ten 

slotte wordt het principe van de strategische reserve uitgelegd. 

III.1 Verantwoordelijkheid van de 
toegangsverantwoordelijken (ARPs) 

84. Zoals hierboven aangehaald is het evenwicht van productie- en vraagzijde de 

verantwoordelijkheid van de ARPs. Een goede marktwerking betekent onder meer dat deze 

ARPs de juiste informatie en de juiste prijsprikkels krijgen om in evenwicht te blijven.  

III.1.1 Transparantie in het ogenblikkelijk onevenwicht en ARP als deelnemer 
aan “reactieve balancing”  

85. Op 24 oktober 2013 keurde de CREG een voorstel van Elia goed om de algemene 

voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke16 (hierna « ARP ») te wijzigen 

(Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2013b). Een van de 

voorgestelde wijzigingen had betrekking op de mogelijkheid voor een ARP om in real time 

deel te nemen aan de algemene doelstelling om het evenwicht in de Belgische regelzone te 

handhaven, door tijdens de invoering van de regelmiddelen die hem ter beschikking worden 

gesteld, af te wijken van het evenwicht van zijn evenwichtsperimeter, in de mate dat deze in 

staat is om in real time en te allen tijde terug het evenwicht van zijn evenwichtsperimeter te 

bereiken. Bovendien verduidelijkt het contract dat deze deelname in real time aan het 

                                                
16

 Zie de website van Elia Contract ARP - Elia (Elia, 2014b) 

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/evenwicht/arp-contract
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behoud van het evenwicht van de Belgische regelzone, door desgevallend af te wijken van 

het evenwicht van zijn evenwichtsperimeter, in geen geval de verplichting van de ARP 

afschaft om in evenwicht te zijn wanneer hij zijn dag- (day ahead) en intraday nominaties 

betreffende zijn evenwichtsperimeter voorlegt. 

86. Deze contractuele evolutie is belangrijk, aangezien ze het voor de ARP mogelijk 

maakt om - op eigen verantwoordelijkheid en met inachtname van zijn contractuele 

verplichtingen inzake de naleving van het evenwicht van zijn portefeuille - actief deel te 

nemen aan de regeling van het evenwicht in de zone, door zich zodoende te kaderen binnen 

de zogenaamde « reactieve » balancing. Het voordeel voor het systeem is dat er gebruik kan 

worden gemaakt van de mogelijkheid waarover de ARP beschikt om sneller te reageren dan 

de TNB wanneer het gaat om manuele activeringen, wat de deur openzet voor een reactie 

op korte termijn die bijdraagt tot het herstel van het evenwicht in de regelzone. Het voordeel 

voor de ARP is dat hij gebruik kan maken van de opportuniteiten die zich voordoen om in 

real time zijn nog niet gecontracteerde flexibiliteit te valoriseren. 

87. In termen van reactie en dus van dynamische regeling van het evenwicht in de zone 

vormt deze actiemogelijkheid van de ARP de essentiële component die toegang geeft tot de 

« reactieve » balancing. Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat het basisprincipe 

van het begrip ARP het behoud van het evenwicht van zijn portefeuille blijft. Hiervoor is het 

van essentieel belang dat de ARP over degelijke informatie in (quasi) real time beschikt over 

alle injecties en afnames van zijn portefeuille, anders gezegd over de evenwichtspositie van 

zijn portefeuille. Ook al is deze informatie (relatief) vlot toegankelijk voor de verbruikssites 

met telemeting, toch is ze veel moeilijker op een snelle en precieze manier te bekomen voor 

de sites waarvan de meting niet wordt overgemaakt aan een gegevensverwerkingscentrum 

waar de ARP toegang tot kan hebben, en in het bijzonder voor de sites waarvan de opnames 

enkel het voorwerp uitmaken van een periodieke - bijvoorbeeld jaarlijkse - telling, zoals 

momenteel onder meer het geval is voor de meeste residentiële klanten.  

88. In termen van transparantie kan de mogelijkheid om deel te nemen aan de reactieve 

balancing de aan de ARP in (quasi) real time gegeven kwantitatieve informatie over de 

evenwichtspositie van zijn eigen portefeuille niet vervangen en biedt dus geen enkele 

oplossing voor het huidige gebrek aan informatie dat ter beschikking wordt gesteld van de 

ARP. Een dergelijke oplossing zou hem echter de mogelijkheid bieden om met voldoende 

nauwkeurigheid de positie van zijn eigen portefeuille te kennen, en op basis daarvan, zijn 

onevenwicht weg te werken en eventueel te beslissen om af te wijken van zijn evenwicht 

door te kunnen meten welk risico hij neemt. De uitvoering van een dergelijke oplossing zou 
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zich onder meer kunnen inspireren op wat van toepassing is inzake de berekening van het 

individuele uuronevenwicht in de gasnetten in België.  

III.1.2 Ex post uitwisselen van onevenwichten tussen ARPs 

89. De Intraday hub van Elia is een platform waarmee de ARPs op een bilaterale 

manier hun onevenwichten in tegengestelde zin17, tussen de real time en de volgende dag 

om 14.00 u.18. Deze mogelijkheid bracht een aanzienlijke meerwaarde toen het balancing 

tarief gebaseerd was op de principes van een dual pricing 19 tegen de gemiddelde prijs. 

Sinds januari 2012 is het onevenwichtstarief gebaseerd op het principe van een single 

pricing 20 tegen de marginale prijs. Enkel een correctiecoëfficiënt laat toe om in welbepaalde 

gevallen het tarief voor het positief onevenwicht te onderscheiden van dat voor het negatief 

onevenwicht21.  

De ex-post hub van Elia biedt dus geen reële waarde op financieel vlak wanneer de waarde 

van de spread significatief verschillend van nul is, wat enkel gebeurt wanneer het 

onevenwicht van het systeem hoger is dan de gecontracteerde secundaire reservecapaciteit 

(die momenteel 140 MW bedraagt). In dat geval is de waarde van de spread vaak veel lager 

dan de waarde van dezelfde spread vóór januari 2012. Deze elementen maken het vanuit 

financieel oogpunt sinds januari 2012 minder interessant om een beroep te doen op de ex-

post hub. 

III.1.3 ARPs in negatief onevenwicht 

90. Een ARP die in negatief onevenwicht is moet hiervoor een onevenwichtsprijs 

betalen. Als zijn onevenwicht echter bijdraagt tot de nood aan het onvrijwillig afschakelen 

van consumenten, is het niet rechtstreeks de ARP zelf of zijn klanten die hiervan de 

gevolgen dragen. Dit kan opgelost worden door, bij afschakeling van consumenten door de 

TNB, de niet-SLP-klanten22 in de perimeter van ARPs die het onevenwicht veroorzaken te 

beschouwen. Op die manier wordt de niet-selectieve afschakeling via het afschakelplan, 

                                                
17

 Dit stemt overeen met een netting van de onevenwichten van de twee portefeuilles. 
18

 De Intraday Hub is tevens noodzakelijk in het intraday cross-border verhandelingsprocedure en voor 
de continue intraday handel in het algemeen. 
19

 Structureel verschillende tarieven voor de lange onevenwichten en de korte onevenwichten. 
20

 Structureel identieke tarieven voor de lange onevenwichten en de korte onevenwichten. 
21

 De waarde van deze correctiecoëfficiënt is dus de spread tussen het tarief voor het korte 
onevenwicht en dat voor het lange onevenwicht. 
22

 SLP = synthetic load profile 
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voorafgegaan door een selectieve afschakeling van de klanten van de ARPs die in gebreke 

blijven. De CREG zal deze mogelijkheid onderzoeken en de markt hierover bevragen. De 

strategische reserve kan dan (deels) beschouwd worden als een compensatie voor het niet 

selectief kunnen afschakelen van SLP-klanten. SLP-klanten die er bewust voor opteren om 

toch afschakelbaar te zijn, zouden dit moeten kunnen doen. Zie hiervoor ook sectie IV.1. 

91. In het gasnetwerk van Fluxys bestaat vandaag reeds de mogelijkheid, onder 

bepaalde omstandigheden, tot onderbreking of reductie van de aardgastoevoer voor 

transmissienetklanten van aardgasleveranciers die in onevenwicht zijn. Dit staat beschreven 

in art. 132 van de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de 

toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas (Koninklijk besluit van 

23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het 

aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging 

van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene v, 2010). 

92. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet Elia in reële tijd het onevenwicht van elke 

individuele evenwichtsverantwoordelijke kunnen bepalen. Dit gebeurt reeds bij 

gasnetwerkbeheerder Fluxys, waar dit voor rechtstreeks gemeten klanten via de gemeten 

waarden gebeurt en voor de klanten op distributieniveau via de portefeuille aan types klanten 

per shipper en de Synthetic Load Profiles (SLP) die gelden voor deze klanten23. 

 De CREG zal de mogelijkheid onderzoeken, met bevraging van de markt, om, ter 

responsabilisering van de evenwichtsverantwoordelijken, de transmissienetklanten in de 

portefeuille van ARPs die short (negatief onevenwicht) zijn, eerst af te schakelen. 

Hierdoor wordt de last niet meer gesocialiseerd maar ondervinden de klanten van de 

leverancier zelf de gevolgen. De klanten kunnen dan hun leverancier responsabiliseren. 

Op die manier wordt de niet-selectieve afschakeling van het afschakelplan voorafgegaan 

door een selectieve afschakeling. Hiervoor dient het Technisch Reglement aangepast te 

worden. Deze verandering van het algemeen kader dient in samenspraak te gebeuren 

met alle betrokken actoren. 

                                                

23 Dit staat beschreven in de Fluxys “Toegangsreglement voor Vervoer” (“Fluxys website,” 

2014) 
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III.1.4 Relatie tussen ARP / leverancier en klanten 

93. In sommige contracten tussen ARPs (als leverancier) en hun klanten, worden 

exclusiviteitsclausules opgenomen die bepalen dat de klant met geen andere speler op de 

elektriciteitsmarkt diensten mag uitwisselen. Dit houdt ook in dat een consument geen 

diensten kan aanbieden aan Elia. 

94. Wat de elektriciteitslevering betreft, stelt artikel 15, §3 van de elektriciteitswet dat de 

niet-huishoudelijke afnemers die op het transmissienet zijn aangesloten, het recht hebben 

om met verschillende leveranciers tegelijk contracten af te sluiten. Een dergelijke 

mogelijkheid wordt echter wettelijk niet voorzien voor de andere klanten. 

95. Wat de flexibiliteit betreft, zou het raadzaam zijn om de contractuele bepalingen die 

de verkoop van flexibiliteit aan derden verbiedt of ontmoedigt aan de leverancier, wettelijk te 

schrappen. 

III.2 Verantwoordelijkheid van de 
transmissienetbeheerder: importcapaciteit voor de 
markt 

96. De rol van de netbeheerder, in België is dit Elia, in het voorkomen van 

stroomtekorten (in de bevoorradingszekerheid) is erg belangrijk. Elia moet zoveel mogelijk 

transmissiecapaciteit ter beschikking stellen aan de markt, met in het bijzonder 

interconnectiecapaciteit met het buitenland.  

97. In een gekoppeld Europees netwerk zal elektriciteit, al naargelang vraag en aanbod 

en beschikbare transportcapaciteit, in- en uitgevoerd worden. In de context van een 

schaarste aan productiemiddelen binnen het land, zal België relatief meer invoeren. In 

strenge wintercondities is België zelfs structureel afhankelijk van import (ENTSO-E, 2013). In 

België is Elia verantwoordelijk voor de toegang tot het net en voor verbindingen met 

buitenlandse netten (Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch 

reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, 2002, 

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 2014). 

98. De mogelijkheden tot in- en uitvoer zijn sterk afhankelijk van de beschikbare 

interconnectiecapaciteit. Van belang voor de markt is de beschikbare commerciële 

interconnectiecapaciteit. Deze wordt door Elia bepaald vertrekkende van de fysiek 

aanwezige capaciteit en de verwachtingen naar hoe het net zal gebruikt worden, daarbij de 
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netveilige uitbating in het oog houdend. Het verschil tussen commerciële en fysische 

capaciteit wordt door de CREG uitvoerig belicht in een van haar studies (Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2011c).  

99. Er zijn drie aspecten verbonden aan een optimale interconnectie. Ten eerste is er 

het aanwezige fysieke netwerk. Meer investeringen in het netwerk, binnen een bepaalde 

regelzone en op de interconnecties tussen twee zones, zullen doorgaans leiden tot een 

grotere interconnectiecapaciteit. Ten tweede is er de manier waarop de commerciële 

interconnectiecapaciteit berekend wordt. Dit is de capaciteit die aan de markt wordt gegeven. 

Ten derde is er het gebruik van de beschikbare interconnectiecapaciteit. Momenteel wordt 

het geheel aan interconnectiecapaciteit die beschikbaar is voor de day ahead markt in de 

Multi-Regional Coupling (MRC) gekoppelde markt24 via impliciet prijskoppeling toebedeeld 

aan de energie-orders die zorgen voor de hoogste welvaart. 

III.2.1 Berekenen en gebruiken van de interconnectiecapaciteit  

100. Voor een goede marktwerking en bevoorradingszekerheid in de context van een 

Europees gekoppeld netwerk, is een goed gebruik nodig van de interconnectiecapaciteit die 

ons verbindt met de rest van Europa. Zie hiervoor onder andere de CREG beslissingen die 

handelen over capaciteitstoewijzing en capaciteitsberekening (Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2010, 2011a, 2013c). 

III.2.1.1 Fysische interconnectiecapaciteit 

101. Om de veiligheid van de Belgische regelzone en van het volledige synchrone gebied 

van continentaal Europa 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 waarbij de 

grootste luchtlijn van de interconnectie zou uitvallen.  

                                                
24

 Sinds mei 2014 is het Noordwest-Europese (NWE) marktkoppelingsmechanisme uitgebreid naar 
Spanje en Portugal. Er wordt nu naar verwezen als het Multi-Regional Coupling (MRC) 
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102. De onderstaande tabel geeft de beschikbare capaciteit van de netelementen voor 

de Franse en Nederlandse grens, rekening houdende met het N-1-criterium. Voor de 

Belgische regelzone verlaagt de totale capaciteit van de netelementen met de Franse grens 

zo tot 3.923 MVA; voor de Nederlandse grens is dat 4.420 MVA. Gezien de aanwezigheid 

van belangrijke loop flows25 door België, heeft Elia dwarsregeltransformatoren (phase shifting 

transformer of PST) geïnstalleerd aan de grens met Nederland om deze loop flows te 

kunnen controleren. Wanneer deze PSTs in gebruik zijn is 4.420 MVA voor de Nederlandse 

grens echter een overschatting van de reële interconnectiecapaciteit, omdat de werkelijke 

capaciteit bepaald wordt door de drie dwarsregeltransformator in Zandvliet en Van Eyck met 

elk 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 maximale stroom op de 

Nederlandse grens is daardoor 2.750 MVA. 

Grens met kV Van Naar 
Capaciteit 

(MVA) 

Frankrijk 

380 Achêne Lonny 1.316 

380 Avelgem Avelin 1.350 

380 Avelgem Avelin 1.528 

220 Monceau Chooz 405 

220 Aubange Moulaine 852 

Totaal FR       5.451 

Theoretisch Totaal 
FR N-1     3.923 

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 (met PST) 

  
2.750 

Tabel 6 : Fysische capaciteit van de interconnectielijnen op Belgische grenzen. De cijfers gelden enkel bij 
een volledig beschikbaar intern Belgisch netwerk (bron: Elia + eigen berekeningen) 

III.2.1.2 Commerciële interconnectiecapaciteit 

103. Elia is wettelijk verplicht om steeds, binnen de limieten van een netveilige uitbating 

van haar net, de maximale hoeveelheid commerciële interconnectiecapaciteit aan te bieden 

aan de markt. 

                                                
25

 zie sectie III.2.1.5 
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104. Momenteel is er op de Belgische grenzen een Net Transfer Capacity (NTC) 

gebaseerde capaciteitsberekening (ETSO, 2001). Deze geldt voor alle tijdshorizonten. De 

Available Transfer Capacity (ATC) is de commerciële capaciteit die nog beschikbaar is voor 

een specifieke tijdshorizont (en die uitwisselingen in vorige horizonten in rekening brengt). 

105. De commerciële capaciteit is deze die aan de markt gegeven wordt. Deze loopt niet 

gelijk met de fysische capaciteit. Hierop wordt dieper ingegaan in sectie III.2.1.3. 

106. Er zijn verschillende tijdshorizonten waarop elektriciteit verhandeld wordt, namelijk 

de lange termijn, de day ahead, de intraday en balancing markten. Voor elk van deze 

tijdshorizonten draagt een maximale beschikbare overdrachtcapaciteit bij tot de goede 

marktwerking. Bovendien zal er op momenten van stroomschaarste bij een maximale 

beschikbare capaciteit op de efficiëntste manier elektriciteit kunnen ingevoerd worden. De 

berekening en gebruik van deze commerciële interconnectiecapaciteit wordt hieronder kort 

uitgelegd. 

107. De CREG vindt het belangrijk om de beschikbare interconnectiecapaciteit zo snel 

mogelijk aan de markt kenbaar te maken. Dit geeft meer tijd aan de producenten om 

centrales tijdig te kunnen opstarten. Extra interconnectiecapaciteit die laat bekend gemaakt 

wordt kan voor sommige centrales niet meer nuttig in rekening gebracht worden. 

a) Commerciële interconnectiecapaciteit op lange termijn 

1) Berekening lange termijn NTC 

108. Het niveau van de capaciteit die voor deze tijdshorizonten wordt gereserveerd hangt 

af van de verdelingsregels voor interconnectiecapaciteit (Commissie voor de Regulering van 

de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2012a, 2014a).  

2) Gebruik lange termijn NTC 

109. Via veilingen wordt capaciteit op jaar- en maandbasis aan de markt toegedeeld. De 

geveilde jaar- en maandcapaciteit zijn fysieke transmissierechten die al dan niet kunnen 

genomineerd worden. Deze langetermijnnominaties voor transport van energie over de 

betrokken interconnecties hebben een invloed op de capaciteit die aan de day ahead markt 

wordt toegekend. Lange termijn capaciteit die in een bepaalde richting tussen twee landen 

wordt genomineerd, wordt afgetrokken van de dagcapaciteit in dezelfde richting en opgeteld 

bij de dagcapaciteit in de tegenovergestelde richting. Dit is de netting van 

interconnectiecapaciteit. 
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b) Commerciële interconnectiecapaciteit op day ahead 

1) Berekening NTC op day ahead 

110. De berekening van de day ahead capaciteit op voorstel door Elia, wordt voor de 

CREG ter goedkeuring voorgelegd (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het 

Gas (CREG), 2014b). De day ahead ATC wordt bepaald door van de Net Transfer Capacity 

(NTC) de genomineerde lange termijn capaciteit af te trekken of bij te tellen (naargelang de 

richting van de lange termijn nominaties). 

2) Gebruik NTC op day ahead 

111. De toewijzing van dagcapaciteit gebeurt via de MRC Day Ahead impliciete 

prijskoppeling die gebruik maakt van het Euphemia algoritme (Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2013c). De gekoppelde markten 

omvatten momenteel België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, 

Spanje en Zweden. 

112. Momenteel ontwikkelen de transmissienetbeheerders (TNBs) en 

elektriciteitsbeurzen in de Centraalwest-Europese (CWE) regio een Flowbased 

marktkoppeling die de berekening en toewijzing van day ahead capaciteit tegelijk zal 

regelen26. 

c) Commerciële interconnectiecapaciteit op intraday 

1) Berekening NTC op intraday 

113. In intraday, wat dichter bij de reële tijd ligt, beschikt de netbeheerder over meer 

informatie over de verwachte evolutie van commerciële uitwisselingen en andere parameters 

zoals de vraag of de productie van windturbines. Dit moet de TNB toelaten om bijkomende 

commerciële capaciteit aan te bieden ten opzichte van de berekening voor day ahead. In 

periodes van stroomschaarste kan verwacht worden dat de day-ahead capaciteit volledig zal 

benut worden. Bijkomende capaciteit in intraday zal normaal gezien een belangrijke 

toegevoegde waarde hebben voor de markt en meer import toelaten. 

                                                
26

 Zie ook sectie III.2.1.8 
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114. Momenteel wordt op intraday nog geen door de CREG goedgekeurde 

berekeningsmethode van de interconnectiecapaciteit toegepast. Elia past een netting van 

capaciteit met de nominaties in day ahead toe, waarbij het ook een veiligheidscontrole 

uitoefent en indien nodig de intraday capaciteit herziet. Voor de interconnectie België-

Nederland kan de NTC op intraday momenteel oplopen tot 1.701 MW. 

115. Elia is verplicht om alle mogelijke beschikbare informatie bij het berekenen van de 

intraday capaciteit in rekening te brengen om een volwaardige berekeningsmethode uit te 

voeren. De CREG constateert ook dat TenneT een systeem heeft geïmplementeerd dat de 

intraday capaciteit tijdens de dag zelf kan herberekenen, daarbij de laatste informatie in acht 

nemend. Indien de intraday capaciteit op Dag-1 niet werd vastgelegd op 1.701 MW, kan dit 

via het TenneT systeem nog tijdens de dag zelf gebeuren via “rolling updates”. Aangezien 

een ATC op een grens steeds het minimum neemt van beide TNBs en aangezien Elia 

momenteel niet zulk systeem gebruikt, zal een verhoging van de intraday capaciteit tijdens 

de dag mogelijk niet kunnen plaatsvinden op de grens België – Nederland. 

2) Gebruik NTC op intraday 

116. Wat de toewijzing van capaciteit in intraday betreft, is de situatie verschillend op de 

grenzen België – Nederland en België – Frankrijk. Op de Noordgrens vindt een impliciete 

koppeling plaats via het Elbas platform. Op de Zuidgrens is er een expliciete improved pro 

rata verdeling van de intraday capaciteit (Elia, 2014b). 

117. Elia, TenneT BV, Belpex en APX hebben een interim intraday systeem volgens 

impliciete marktkoppeling geïmplementeerd, waarbij interconnectiecapaciteit en energie 

simultaan worden verhandeld op het Elbas handelsplatform. Handel tussen verschillende 

biedzones kan plaatsvinden indien er voldoende interconnectiecapaciteit tussen de zones 

beschikbaar is. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit in intraday kunnen Belpex 

marktdeelnemers in intraday energie uitwisselen met marktdeelnemers in België, Nederland, 

Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Estland, Letland en Litouwen en Duitsland 

(“Nord Pool Spot,” 2014). Indien geen interconnectiecapaciteit beschikbaar is, kan enkel 

nationaal gehandeld worden. 

118. Op de koppelverbinding België – Frankrijk bepaalt een improved prorata 

mechanisme de verdeling van de intraday capaciteit. De capaciteit wordt expliciet verdeeld 

onder de aanvragers, hierbij kleinere aanvragen voorrang gevend (Elia, 2014b). 

119. Momenteel werkt de grensoverschrijdende intraday markt met gates (Elia, 2014b). 

Lokale transacties op de Belpex markt kunnen tot 5 minuten voor de leveringsperiode 
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plaatsvinden. Grensoverschrijdende transacties kunnen echter plaatsvinden tot slechts 1,5 of 

2,5 uren voor de leveringstijd voor de Belgisch-Nederlandse grens en 2 of 3 uren voor de 

Belgisch-Franse grens. Dit is gekoppeld aan het feit dat op beide grenzen 12 “gates” 

bestaan, waarvoor de grensoverschrijdende handel moet plaatsgevonden hebben. De eerste 

gate heeft plaats om 21u, op dag-1 en de laatste gate is om 19u op de dag zelf. 

120. De grensoverschrijdende intraday handel wordt momenteel binnen de context van 

de NWE regio verder ontwikkeld. Het uiteindelijke doel van deze ontwikkelingen is te komen 

tot een intraday markt volgens het target model, zoals beschreven in de ACER cross-

regional roadmaps (“ACER website,” 2014) en de Capacity Allocation and Congestion 

Management Framework Guidelines (CACM FG) (ACER, 2011). 

III.2.1.3 Waarom een totale commerciële importcapaciteit van 3.500 MW voor de 
dagmarkt? 

121. De fysische netveilige maximale stromen voor de Franse en Nederlandse grens 

bedragen respectievelijk ongeveer 3.900 MW en 2.750 MW (zie Tabel 6) voor een totale 

import van 6.650 MW voor België. Elia schuift niettemin voor de komende winter een totale 

beschikbare commerciële importcapaciteit van 3.500 MW naar voren. Dat is opmerkelijk 

lager dan de som van de twee fysische interconnecties. 

a) Situatieschets voor Belgische commerciële en fysische capaciteit 

122. Dat is te verklaren door een aantal fysische fenomenen, waarbij in deze context de 

verdeling van de fysische stromen over de twee grenzen de belangrijkste is. Om dit te 

illustreren wordt hieronder een figuur getoond met de fysische invoerstromen, voorgesteld 

door blauwe punten, op de Franse en Nederlandse grens tijdens elk uur van 2014 (tot 24 

augustus). De rode verticale en rode horizontale rechte geven de netveilige fysische 

interconnectie stromen voor respectievelijk de Nederlandse (2.750 MW) en Franse grens 

(3.900 MW). Alle punten binnen deze rode rechthoek zijn vanuit oogpunt van gevaar voor 

overbelasting van de interconnectielijnen in principe veilig27.  

De gele en bruine schuine rechte geven de combinatie van invoer uit Frankrijk en Nederland 

die sommeert tot respectievelijk 3.000 MW en 3.500 MW. Als er 3.500 MW wordt ingevoerd, 

                                                
27

Merk op dat bij de rechthoek die wordt afgebakend door de twee rode lijnen een N-1 
veiligheidsniveau op elke interconnectie van toepassing is. Dit laat de beschouwde importsituatie toe 
om het verlies van een netelement zowel aan de interconnectie België-Frankrijk als aan de 
interconnectie België-Nederland te kunnen opvangen.  
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bevindt de verdeling van de stromen zich ergens op de bruine rechte. Op die rechte zijn drie 

theoretische punten (A, B en C) aangeduid die dus alle drie overeenkomen met een totale 

commerciële invoer van 3.500 MW: 

 Punt A: in dit punt wordt 3.500 MW via de grens met Frankrijk geïmporteerd; dat komt 

overeen met 100% van de invoer; de Nederlandse grens wordt niet gebruikt. Deze 

situatie komt overeen met een netveilige uitbating, gezien de netveilige importlimieten 

van de beide grenzen gerespecteerd wordt. 

 Punt B: dit is de omgekeerde situatie: in dit punt wordt 3.500 MW via de grens met 

Nederland geïmporteerd; dat komt overeen met 100% van de invoer; de Franse 

grens wordt niet gebruikt. Deze situatie komt niet overeen met een netveilige 

uitbating, gezien de netveilige importlimiet van de Nederlandse grens niet 

gerespecteerd wordt. 

 Punt C: in dit punt wordt 2.750 MW via de grens met Nederland geïmporteerd; dat 

komt overeen met 78,5% van de invoer; de rest, 750 MW, komt via de Franse grens. 

Deze situatie komt nog net overeen met de veilige uitbating van de Nederlandse 

grens, aangezien de importlimiet van deze grens nog net gerespecteerd wordt. 

 

Figuur 4: Fysische import in België over de interconnecties Nederland-België en Frankrijk-België. Met 
aangeduide commerciële importbeperkingen en grenzen netveilige fysische uitbating 

123. Figuur 4 toont duidelijk dat éénzelfde importniveau, zij het meer of minder dan 

3.500 MW, op vele manieren fysisch naar België geïmporteerd kan worden en dit naargelang 
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de manier waarop deze stromen verdeeld worden over de twee grenzen. Zonder 

tussenkomst van de netbeheerder wordt de verdeling van de stromen bepaald door de 

topologie van het netwerk (onder meer gedefinieerd door de impedanties van de 

netelementen), de plaats waar de energie in het buitenland of in België geproduceerd en 

geconsumeerd wordt.  

124. De netbeheerders kunnen de verdeling van de stromen in de huidige context 

beïnvloeden door de locatie van productie te veranderen via (cross-border) redispatching; 

dat is een operatie die per definitie ingaat tegen de markt en in principe kosten genereert, die 

bovendien sterk kunnen oplopen. Elia heeft ook dwarsregeltransformatoren (phase shift 

transformers of PSTs) tot haar beschikking waarmee ze de impedantie van het net kan 

aanpassen om zo de stromen op de grenzen te beïnvloeden. Er staan drie PSTs op de grens 

met Nederland. Zo bijvoorbeeld kunnen de PSTs gebruikt worden indien de invoer zich in 

punt C zou bevinden: het gebruik van de PSTs zou een verschuiving naar punt B mogelijk 

kunnen maken. 

b) Elia day ahead invoercapaciteit van 3.500 MW 

125. Indien de markt de invoercapaciteit van 3.500 MW gebruikt en deze geïmporteerde 

energie volledig uit het noorden komt (Nederland, noordwest-Duitsland, delen van 

Scandinavië), dan is, wanneer de PST in een neutrale positie staat, de verwachting dat 

ongeveer 75% van deze energie via de Nederlandse grens naar België komt en de overige 

25% via de Franse grens. Dat betekent dat 2.625 MW via de Nederlandse grens loopt, dicht 

tegen de veilige limiet van 2.750 MW. De schuine zwarte rechte op de figuur geeft de te 

verwachten invoermogelijkheden wanneer de invoer volledig uit het noorden zou komen 

(deze rechte houdt rekening met een iets andere verdeling bij import uit het noorden, 

namelijk 78,5% via de Nederlandse grens en 21,5% via de Franse grens). Tijdens een koude 

winter wanneer Frankrijk zelf veel elektriciteit verbruikt en weinig of niets zal uitvoeren, is 

invoer uit het noorden een realistisch scenario.  

126. Dit is de reden dat Elia de totale commerciële importlimiet (over beide grenzen) van 

3.500 MW naar voor schuift voor de winter. Het kan volgens de CREG dan ook 

aanvaardbaar zijn dat Elia de importcapaciteit voor de day ahead markt beperkt tot 3.500 

MW indien Elia de kans “redelijk” acht dat de geïmporteerde energie bijna uitsluitend uit het 

noorden komt (Nederland, noordwest-Duitsland, delen van Scandinavië).  

127. Die “redelijke” kans van import uit het noorden moet echter aangetoond worden, 

door bijvoorbeeld te wijzen op het feit dat tijdens de vorige, gelijkaardige dagen er een 



Niet-vertrouwelijk  43/99 

dergelijke importpatroon was of omdat voorspellingen in deze richting wijzen (bijvoorbeeld 

veel voorspelde windproductie in het noorden van Duitsland). Het patroon hangt ook af van 

andere uitwisselingen in de regio of van de positie van de PSTs. 

128. De CREG zal via haar beslissingen op voorstel van Elia blijvend opvolgen of Elia de 

juiste methoden ontwikkelt om de capaciteit te berekenen28. Bovendien zal het blijvend de 

correcte toepassing van deze methodes monitoren. 

III.2.1.4 Importcapaciteit voor de intraday markt: extra informatie kan leiden tot extra 
capaciteit op de intraday horizon 

a) Principe van capaciteitsherziening voor de intraday markt 

129. Na de clearing van de day ahead markt hebben Elia en de andere netbeheerders 

veel meer informatie tot hun beschikking doordat (a) de netto import/export posities van de 

prijszones gekend zijn (toch wat betreft day ahead uitwisselingen) en (b) doordat we dichter 

bij de reële tijd zijn waardoor er exactere voorspellingen zijn van de verwachte 

intermitterende productie en van de verwachte vraag.  

130. Op basis van die nieuwe informatie voert Elia een nieuwe berekening uit van de te 

verwachten congesties voor de volgende dag (day-ahead congestion forecast of DACF). Het 

resultaat van die DACF, die Elia in de late namiddag of vroege avond ontvangt, moet Elia 

toelaten een schatting te maken van de verwachte fysische stroom op de noord- en de 

zuidgrens. Elia kan op basis van de DACF dus schatten waar de blauwe punten van Figuur 4 

zich zullen bevinden. 

131. Met andere woorden, stel dat de markt aangeeft dat ze de volgende dag de 

volledige beschikbare 3.500 MW voor de day ahead markt te zullen gebruiken voor import, 

dan kan Elia op basis van de DACF een voorspelling maken van wat de verdeling is van die 

invoer over de twee grenzen. Indien Elia vaststelt dat de verwachte fysische stroom op 

beide29 grenzen nog voldoende van de netveilige limiet verwijderd is, dan moet Elia, in 

samenspraak met de andere netbeheerders, bijkomende capaciteit geven aan de intraday 

markt.  

                                                
28

 Zie hiervoor bijvoorbeeld de recente ontwerpbeslissing 1296 over de capaciteitsberekening op de 
dagmarkt (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2014b) 
29

 Stel dat er enkel op de Franse grens nog fysische capaciteit beschikbaar is en dus op deze grens 
extra capaciteit aan de intra day markt zou gegeven worden, dan bestaat het gevaar dat er 
commercieel extra energie wordt geïmporteerd, maar dat deze fysisch via de noordgrens komt. 
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132. Gezien de DACF een voorspelling is die kan afwijken van de realiteit is het de 

verantwoordelijkheid van Elia om de afweging te maken in welke mate er effectief nog 

capaciteit aan de intra-day markt kan gegeven worden. De CREG wil hier vooral wijzen op 

de wettelijke plicht voor Elia om deze afweging daadwerkelijk te maken. De CREG zal alle 

nodige informatie bij Elia opvragen om te kunnen oordelen of de netbeheerder deze 

afweging gemaakt heeft, in de wetenschap dat Elia deze afweging in een omgeving van 

onzekerheid moet maken (zie ook infra).  

b) Illustratie van capaciteitsherziening voor de intraday markt  

133. Ter illustratie wordt hieronder Figuur 4 hernomen, maar nu met de focus op een 

specifiek uur, namelijk uur 22 op 25 mei 2014. Tijdens dit uur werd in totaal 3.193 MW 

geïmporteerd (rekening houdend met nominaties op day ahead en lange termijn). Hierdoor 

werd alle beschikbare commerciële day ahead capaciteit gebruikt (de markt kon dus niet 

meer energie invoeren dan dit). De verdeling van de invoer was 2.098 MW via de Franse 

grens en 1.095 MW via de Nederlandse grens. Dat betekent dat Elia nog extra 

importcapaciteit had kunnen geven aan de intraday markt (en misschien zelfs aan de day 

ahead markt). 

 

Figuur 5: Fysische import in België over de interconnecties Nederland-België en Frankrijk-België. 15 mei 
2014 in detail bekeken 
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134. De bovenstaande figuur betreft de gerealiseerde verdeling van de invoer: ex-post 

wordt vastgesteld hoe de stromen zich verdeelden over de twee grenzen. Het probleem is 

dat de extra capaciteit voor de intraday markt ex-ante moet gegeven worden. Het DACF-

resultaat is hiervoor belangrijk, maar is slechts een voorspelling die kan afwijken van de 

reële situatie. Het blijkt ook dat de verdeling van de stromen sterk kan variëren tijdens de 

dag.  

135. Dat was bijvoorbeeld effectief het geval voor de 24 uren van 15 mei 2014, zoals 

getoond in de onderstaande figuur. Het uur 22 is hetzelfde als in de bovenstaande figuur: 

een import van 3.193 MW, waarvan 2.098 MW via de Franse grens en 1.095 via de 

Nederlandse grens. Echter, tijdens uur 24, twee uur later dus, is de situatie helemaal anders: 

hoewel er ongeveer evenveel wordt ingevoerd (3.151 MW) wordt nu ruim 1.000 MW minder 

via de Franse grens ingevoerd en ruim 1.000 MW meer via de Nederlandse grens. 

136. Dit willekeurig gekozen voorbeeld toont dus dat de verdeling van de stromen over 

de twee grenzen sterk variabel kan zijn, met swings van 1.000 MW of meer tijdens dezelfde 

dag. 

137. Anderzijds is het zo dat variabiliteit niet hetzelfde is als onvoorspelbaarheid. Het is 

best mogelijk dat de grote variatie verklaard en op voorhand voorspeld kan worden, 

bijvoorbeeld door een goede voorspelling van windproductie in de CWE-regio en een goede 

informatie-uitwisseling met de andere Europese netbeheerders. Bovendien heeft Elia de 

dwarsregeltransformatoren (PSTs) tot haar beschikking om de verdeling van de stromen 

over de twee grenzen te beïnvloeden.  

138. Met het oog op de verbetering van de DACF, vraagt de CREG aan Elia om alles in 

het werk te stellen om de nominatieprocedures voor ARPs per productie-eenheid op het 

niveau van (minstens) de CWE regio te harmoniseren. Deze locationele informatie over de 

geproduceerde (en verbruikte) energie zullen toelaten om de kwaliteit van de DACF 

berekeningen te verbeteren en de gehanteerde veiligheidsmarges te verlagen. 
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Figuur 6: Fysische import in België over de interconnecties Nederland-België en Frankrijk-België. 
De 24 uren van 15 mei 2014. 

 Elia is wettelijk verplicht een zo hoog mogelijke beschikbare commerciële capaciteit op 

intraday niveau ter beschikking te stellen. Daarbij moet Elia alle beschikbare en relevante 

informatie in rekening brengen, zoals de informatie uit de day ahead clearing en betere 

voorspellingen van de productie en de vraag. 

 De CREG is van mening dat een goed werkende impliciete intraday markt nodig is en 

vraagt alle betrokken partijen, waaronder Elia en Belpex zo snel mogelijk het target 

model met slimme / gesofisticeerde producten te implementeren. 

III.2.1.5 Nagaan van het correct gebruik van interconnectiecapaciteit 

139. Om na te gaan of Elia de maximale interconnectiecapaciteit heeft aangeboden aan 

de markt zou men kunnen nagaan in welke mate één van de twee grenzen tot aan haar 

netveilige maximum gebruikt werd op momenten dat de markt de volledige importcapaciteit 

daadwerkelijk nomineerde. Zo zou men kunnen stellen dat indien de invoer zich in punt C 

(zie Figuur 4) bevindt, Elia voldoende capaciteit ter beschikking stelde. 

140. Dit is echter niet voldoende: het is mogelijk dat de fysische interconnectiecapaciteit 

volledig tot aan de netveilige limiet gebruikt werd en dat er toch onvoldoende commerciële 

interconnectiecapaciteit op de Belgische grenzen werd aangeboden. In het huidige 
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marktmodel, dat in de CWE-regio gebruikt wordt, is het immers mogelijk dat een deel van de 

Belgisch-Nederlandse of Belgisch-Franse fysische interconnectiecapaciteit gebruikt wordt 

door energie-uitwisselingen waarvan het netwerkgebruik niet in concurrentie gezet wordt met 

andere energie-uitwisselingen. Met andere woorden, sommige stromen krijgen prioritaire 

toegang tot de schaarse netwerkcapaciteit. Dat kan de Belgische importcapaciteit 

verminderen. 

141. Om dit te kunnen verklaren is het nodig dieper in te gaan op de manier waarop 

elektrische energie fysisch wordt uitgewisseld, en in welke mate dit verschilt van de 

commerciële uitwisselingen, zeker in de huidige CWE-marktkoppeling. Hiervoor dienen de 

concepten transit flow (TF) en loop flow (LF) uitgelegd te worden. 

a) Definitie van Transit Flow en Loop Flow 

142. De definitie van transit flow en loop flow wordt is als volgt (ACER, 2014; CWE Price 

Zone Study Taskforce, 2012; ENTSO-E, 2014b) 30:  

143. Transit flows:  fysische stromen door andere prijszones (landen) die voortvloeien uit 

de commerciële energie uitwisselingen tussen prijszones (landen).  

144. Loop flows: fysische stromen in andere prijszones (landen) die voortvloeien uit de 

commerciële energie uitwisselingen binnen één prijszone (land). Loop flows (LF) worden dus 

gezien als energiestromen die niet voortkomen uit capaciteitstoewijzing (zoals de impliciete 

marktkoppeling in MRC) (ENTSO-E, 2014b). De hoeveelheid loop flow hangt af van de 

fysieke eigenschappen van het net, van de configuratie van de biedzones en van de locatie 

van de consumptie en productie in het net. 

145. Beide concepten worden tevens weergegeven in Figuur 7. 

                                                
30

 De CREG hanteert in deze studie een definitie voor loop flows, zoals gebruikt door ACER of 
ENTSO-E (ACER, 2014; ENTSO-E, 2014b). Elia hanteert niet dezelfde definities voor loop flows. 
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Figuur 7: Transit flows (links) en loop flows (rechts) (Schavemaker & Beune, 2013) 

146. Fysisch is er alvast geen verschil tussen loop flows en transit flows: het zijn beide 

fysische stromen die onvermijdelijk het resultaat zijn van energie-uitwisselingen in een 

gemaasd net. Doordat het fysische stromen zijn, gebruiken ze ook een deel van de 

beschikbare fysische netwerkcapaciteit. Die netwerkcapaciteit is een schaars goed want kan 

verzadigd worden. 

b) Illustratie van een transit flow 

147. Stel dat er 3.500 MW commercieel wordt uitgewisseld van Nederland naar België. 

Zoals hierboven reeds gesteld verloopt deze power transfer van Nederland naar België dan 

slechts gedeeltelijk via de interconnectielijnen tussen Nederland en België: een deel gaat via 

een alternatief pad, voornamelijk via Duitsland en Frankrijk (maar ook deels via Polen, 

Tsjechië, Zwitserland,...) om zo via het zuiden van België geïmporteerd te worden. Dat niet 

alle uitgewisselde energie hetzelfde pad volgt als de commerciële uitwisseling is een 

fysische realiteit. Het deel dat een bepaald pad volgt kan door een getal weergegeven 

worden, namelijk de power transfer distribution factor of PTDF, geldig voor deze uitwisseling 

en voor dit pad. 

148. Deze PTDF ligt voor een uitwisseling tussen Nederland en België meestal tussen 

0,7 en 0,8. Hoe meer de PTDF tegen 1 ligt, hoe meer de fysische power transfer ook de 

commerciële transfer volgt (het rechtstreeks pad). Hoe meer de PTDF tegen 0 ligt, hoe meer 

de fysische power transfer het alternatieve pad volgt. 

149. Bij een PTDF van 0,785 van Nederland naar België zal een commerciële transactie 

om 3.500 MW te importeren vanuit Nederland naar België resulteren in een fysische 

energiestroom van 2.750 MW die via de interconnectielijnen van België en Nederland zal 

stromen. De overige 750 MW zal via het alternatieve pad stromen, voornamelijk via 

Duitsland en Frankrijk.  
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150. De 750 MW die via NederlandDuitslandFrankrijkBelgië stroomt wordt door 

ACER en ENTSOE-E gedefinieerd als transit flow (ACER, 2014; ENTSO-E, 2014b).  

c) Illustratie van een loop flow 

151. Stel dat er 10.000 MW commercieel wordt uitgewisseld van het noorden van 

Duitsland naar het zuiden van Duitsland. Deze power transfer binnen Duitsland verloopt dan 

slechts gedeeltelijk via de interconnectielijnen binnen Duitsland; een deel gaat via een 

alternatief pad, voornamelijk via Nederland, België en Frankrijk en via Polen en Tsjechië.  

152. Zoals bij transit flows bepalen ook bij loop flows de topologie van het hele netwerk 

en de plaats waar de energie geproduceerd en geconsumeerd wordt dat niet de volledige 

power transfer van 10.000 MW via het rechtstreekse pad binnen Duitsland stroomt. Ook nu 

kan dat door de power transfer distribution factor of PTDF weergegeven worden. 

153. Stel dat die PTDF gelijk is aan 0,6, dan volgt er 6.000 MW het rechtstreeks pad 

binnen Duitsland en 4.000 MW het alternatieve pad, via prijszones buiten Duitsland. Onder 

de assumptie dat de helft via prijszones ten oosten van Duitsland stroomt en de andere helft 

via het westen, zal er 2.000 MW van het noorden van Duitsland via Nederland, België en 

Frankrijk naar het zuiden van Duitsland stromen.  

154. Die 2.000 MW fysische stroom door België worden door ACER en ENTSO-E 

gedefinieerd als loop flow (ACER, 2014; ENTSO-E, 2014b). 

d) Verschil in impact van transit flows en loop flows op de marktwerking 

155. Om fysieke congestie te vermijden is niet enkel de bepaling van de 

transmissiecapaciteit zelf van belang. Ook de keuze van welke uitwisselingen binnen de 

marktwerking, m.a.w. de impliciete marktkoppeling, vallen en welke niet is bepalend. Onder 

de huidige omstandigheden vinden grote energie-uitwisselingen plaats ten gevolge van 

prioritaire toegang, niet onderhevig aan een allocatiemechanisme (CWE Price Zone Study 

Taskforce, 2012). Om een eerlijke behandeling van alle uitwisselingen te krijgen en om 

interconnectiecapaciteit vooraf niet nodeloos te moeten beperken moeten zoveel mogelijk 

energie-uitwisselingen binnen het marktmechanisme, zoals de impliciete marktkoppeling in 

MRC, gebeuren. In dit opzicht is het aanvaardbaar dat transit flows, die ontstaan binnen de 

marktwerking, interconnectiecapaciteit kunnen gebruiken. Loop flows, die ontstaan door 

prioritaire toegang tot het net, buiten de marktwerking om, mogen niet onnodig de 

interconnectiecapaciteit beperken. 
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156. Het grote verschil tussen de loop en transit flows is te vinden in de manier waarop 

ze toegang krijgen tot de netwerkcapaciteit. Loop flows zijn het resultaat van energie-

uitwisselingen binnen één prijszone en binnen één prijszone wordt verondersteld dat de 

beschikbare netwerkcapaciteit steeds voldoende is (men veronderstelt impliciet dat de 

netwerkcapaciteit onbeperkt is, waardoor de interne netwerkcapaciteit nooit beperkend kan 

optreden voor energie-uitwisselingen binnen één prijszone).  

157. Zoals hierboven gesteld, resulteren energie-uitwisselingen binnen één prijszone ook 

in een gebruik van de netwerkcapaciteit van andere prijszones, namelijk de loop flows. 

Doordat de energie-uitwisselingen binnen één prijszone steeds aanvaard worden, zullen de 

loop flows ook steeds aanvaard worden.  

158. Op zich is het niet verkeerd dat er externe netwerkcapaciteit ter beschikking gesteld 

wordt voor loop flows, omdat loop flows inherent verbonden zijn aan energie-uitwisselingen 

binnen één prijszone. Het specifieke karakter is dat er geen limiet kan gesteld worden aan de 

netwerkcapaciteit die de loop flows van de externe prijszones gebruiken: loop flows krijgen in 

principe immers steeds prioritaire toegang. 

159. Het verschil met transit flows is te vinden in het feit dat transit flows het resultaat zijn 

van energie-uitwisselingen tussen prijszones. Bij uitwisselingen tussen prijszones wordt wél 

gecontroleerd in hoeverre de interconnectiecapaciteit tussen de twee prijszones toelaat dat 

deze uitwisselingen plaatsvinden: als de netwerkcapaciteit verzadigd is, dan gaat de energie-

uitwisseling niet door. De uitwisselingen tussen prijszones is geoptimaliseerd door het 

systeem van marktkoppeling die een groot deel van Europa dekt (MRC). De transit flows die 

hieruit resulteren komen overeen met een efficiënt gebruik van de (beperkte) capaciteit van 

het netwerk. 

160. Natuurlijk gebruiken ook transit flows een deel van de externe netwerkcapaciteit 

(namelijk de netwerkcapaciteit in de prijszones die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de 

transactie die de transit flow genereert). Er zal dus ook voor transit flows een deel van de 

externe netwerkcapaciteit gereserveerd moeten worden. Echter, hier kan wel een limiet 

gesteld worden: indien transit flows te veel externe netwerkcapaciteit zouden gebruiken, dan 

kunnen de commerciële netwerkcapaciteiten aangepast worden. 

e) Loop flows en prijszones 

161. Grote prijszones hebben doorgaans meer interne energie-uitwisselingen dan kleine 

prijszones. Grote prijszones zullen dus ook grotere loop flows genereren dan kleinere 

prijszones. Deze grote prijszones hebben dus een voordeel, omdat stromen die gegenereerd 
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worden door de energie-uitwisselingen binnen hun grote prijszones steeds de nodige 

netwerkcapaciteit tot hun beschikking krijgen, en niet enkel voldoende netwerkcapaciteit 

binnen de eigen prijszone, maar ook voldoende netwerkcapaciteit in de andere prijszones 

waar de loop flows door moeten. 

162. Hoewel loop flows een fysisch verschijnsel zijn in een netwerk dat uit verschillende 

zones bestaat die meerdere netwerkpunten bevatten, kunnen ze een belangrijke beperking 

leggen op het gebruik van de interconnectoren en op de grensoverschrijdende handel in 

elektriciteit. Zo is het mogelijk dat, ook in momenten van stroomschaarste, een provisie wordt 

genomen om loop flows in de Noord-Zuid richting in rekening te brengen. Indien, 

bijvoorbeeld, de N-1 totale maximale stromen op de Noordgrens op dat moment 2.750 MW 

bedraagt, wordt hier eerst tot 1.200 MW31 van afgetrokken en is enkel de overblijvende 

capaciteit beschikbaar voor de capaciteitstoewijzing in de MRC marktkoppeling. De 

verwachte stromen die een provisie tot 1.200 MW noodzakelijk maken worden hierbij nooit 

afgewogen tegen de stromen die voortvloeien uit de marktkoppeling. De loop flows hebben 

met andere woorden voorrang op de stromen uit de marktkoppeling. Indien de prijzen in 

België die resulteren uit de marktkoppeling op dat moment stijgen naar 3.000 €/MWh, kan 

men zich terecht afvragen of die niet vermeden had kunnen worden door een vermindering 

van de loop flows en daardoor een verhoging van de effectieve commerciële 

interconnectiecapaciteit die aan de marktkoppeling wordt gegeven. 

f) Hoe loop flows reduceren 

163. Loop flows en hun effecten kunnen gemitigeerd worden door investeringen in 

transmissie infrastructuur, remedial actions en een adequate configuratie van de biedzones. 

Enkele voorbeelden van remedial actions die Elia ter beschikking heeft om loop flows te 

verminderen worden hier besproken.  

164. Elia beschikt over middelen om de effecten van loop flows te reduceren, zoals het 

gebruik van dwarsregeltransformatoren of phase shifting transformers (PST). Elia bevestigt 

dat het ongeveer 1.000 MW aan stromen kan rondsturen via coördinatie van het gebruik van 

de PSTs. 

165. Ook kan Elia met de Nederlandse, Duitse, Franse, Oostenrijkse en Zwitserse TNBs 

nagaan hoe redispatching in die landen kan helpen om de importsituatie in België te 

                                                
31

 Elia gebruikt een vork waar de geschatte loopflows zich binnen bevinden. De maximale waarde in 
de Noord-Zuid richting die daarbij gehanteerd wordt is 1200 MW. 
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bevorderen op momenten van stroomschaarste. Voor de Belgische markt is dure 

redispatching te verkiezen boven stroomschaarste, zolang de kosten van de maatregelen 

onder de kost van afschakelen blijven32. In zulke gevallen zullen goede afspraken tussen 

TNBs en een grondige monitoring van de redispatching belangrijk zijn. Hierbij moet er een 

onderscheid gemaakt worden tussen redispatch om loop flows te verminderen en redispatch 

om transit flows te verminderen. 

166. Een meer uitgebreide discussie over het verschil tussen loop flows en transit flows 

en de gevolgen ervan voor de werking van de markt kan teruggevonden worden in sectie 

3.4.2 van het monitoring rapport van ACER/ CEER dat in 2013 werd gepubliceerd (ACER & 

CEER, 2013). 

g) Impact van loop flows op de Belgische import 

167. Onder andere omwille van het probleem van de loop flows, dat gekoppeld is aan 

een probleem van discriminatie, heeft de CREG in het verleden geen door Elia voorgestelde 

capaciteitsberekeningsmethode goedgekeurd (Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas (CREG), 2010, 2011a). Recent heeft de CREG een 

ontwerpbeslissing genomen die het Elia voorstel van capaciteitsberekening onder 

voorwaarden, onder andere voor wat betreft loop flows en de berekeningsmethode van de 

intradaycapaciteit, voor een bepaalde tijd goedkeurt (Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas (CREG), 2014b). 

168. Ook Elia houdt rekening met ongeveer 1.000-1.200 MW fluxen op de Belgische 

grenzen die kan gebruikt worden door transit en loop flows. Voor de CREG is het van 

cruciaal belang dat de netwerkcapaciteit op de Belgische grenzen zo min mogelijk gebruikt 

wordt door loop flows indien deze de congestie van commerciële capaciteit verhoogt. 

Volgens de CREG is het onaanvaardbaar dat een groot deel van de Belgische 

interconnectiecapaciteit zou gebruikt / gereserveerd worden voor loop flows uit grote 

prijszones en dat dit zou leiden tot de situatie dat de Belgische marktspelers minder energie 

zouden kunnen importeren, zeker tijdens momenten dat de bevoorradingszekerheid onder 

druk staat. 

169. Een realistisch scenario voor de winter zou kunnen zijn dat Nederland maximaal 

energie exporteert naar België en dat Duitsland en Frankrijk nagenoeg in evenwicht zijn. Op 
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 Redispatching kosten kunnen hoog oplopen doordat er vaak veel meer moet redispatched worden 
dan de hoeveelheid congestie die men wenst te verlichten. 
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dat moment wordt er 3.500 MW getransfereerd van Nederland naar België, met 2.750 MW 

langs het rechtstreeks pad en 750 MW langs het alternatieve pad. Echter, als bijvoorbeeld de 

interne noord-zuid uitwisseling in Duitsland groot is, dan zal de hieruit resulterende loop 

flows ook een deel van de netwerkcapaciteit van Nederland naar België gebruiken.  

170. Hierdoor wordt het onmogelijk voor België om 3.500 MW te importeren, tenzij de 

loop flows worden omgeleid. Dat kan gebeuren door het gebruik van de 

dwarsregeltransformatoren (PSTs) die Elia geïnstalleerd heeft op de grens met Nederland en 

België, en wordt reeds door Elia effectief hiervoor gebruikt. De CREG begrijpt dat met de 

geïnstalleerde PSTs 1.000 tot 1.200 MW aan fysische stromen kunnen teruggestuurd 

worden naar de naburige netwerken in het kader van akkoorden met de buur-TNBs. De 

CREG wenst te weten wat het maximum aan stromen is dat kan teruggestuurd worden door 

deze PSTs.  

 De CREG wenst in dit kader aan te stippen dat fysische stromen op een interconnectie 

die overeenstemmen met de bedrijfsveilige fysische maxima op de interconnectie voor de 

CREG geen voldoende garantie bieden op een correct gebruik van de interconnectie. 

Met andere woorden: zelfs al kan aangetoond worden dat de fysische (N-1) importlimiet 

werd bereikt, dan nog kan de CREG na monitoring oordelen dat niet voldoende capaciteit 

werd toebedeeld aan de markt. Dit kan gebeuren wanneer de loop flows te hoog zijn. 

III.2.1.6 3.500 MW: een richtwaarde voor minimale importcapaciteit 

171. De CREG beschouwt de importlimiet van 3.500 MW als een richtwaarde voor de 

minimale importcapaciteit. Enkel als de geïmporteerde energie zich ten noorden van België 

(Nederland, delen van noord-Duitsland en Scandinavië) bevindt is deze importlimiet een 

maximum. In deze situatie kan men verwachten dat ongeveer 2.750 MW fysisch via de grens 

met Nederland wordt geïmporteerd en 750 MW via de grens met Frankrijk.  

172. Echter, als er ook vanuit Duitsland en Frankrijk kan geïmporteerd worden, dan kan 

de totale import via de grens met Frankrijk verhoogd worden, zonder dat de interconnectie 

met Nederland zwaarder belast hoeft te worden.  

173. Met betrekking tot Figuur 4 wordt opgemerkt dat in de mate dat enkel extreme 

fluxen (hoger dan 2.750 MW voor de grens België-Nederland en hoger dan 3.900 MW voor 

de grens België-Frankrijk) kunnen leiden tot risico’s voor de netveiligheid, er kon verwacht 

worden dat niet het driehoekig gebied dat afgebakend wordt door de oranje lijn maar het hele 
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rechthoekig gebied dat wordt afgebakend door de rode lijnen de punten omvat die de 

fysische import op beide interconnecties weergeeft. 

174. Er kunnen ook situaties zijn waarbij er minder dan 3.500 MW importcapaciteit wordt 

gegeven, bijvoorbeeld als België én Frankrijk energie importeren en dat deze energie enkel 

in het noorden van de CWE-regio wordt geproduceerd33: op dat moment genereert de 

energie-uitwisseling tussen het noorden van de CWE-regio en Frankrijk een transit flow door 

Nederland en België, bovenop de rechtstreekse energiestroom van Nederland naar België.  

175. De CREG wenst eraan te herinneren dat ze geen globale importlimiet aanvaardt, 

behalve voor uitzonderlijke situaties die op voorhand zullen gepreciseerd en gerechtvaardigd 

zijn. Deze uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een koudegolf) kunnen in geen 

geval als voorwendsel dienen tot een permanente beperking van importliemieten gedurende 

het hele jaar. 

 De CREG verwacht dat Elia al het mogelijke doet, binnen de limieten van de veilige 

uitbating van het net, om een maximale commerciële interconnectiecapaciteit te 

bewerkstelligen. Hierbij moeten wanneer nodig, de stromen, voortvloeiend uit prioritaire 

interne uitwisselingen in andere landen, beperkt worden. De CREG gaat ervan uit dat 

hiertoe de beschikbare dwarsregeltransformatoren gebruikt kunnen worden.  

 De CREG verwacht dat, om een maximale interconnectiecapaciteit aan te bieden, ook 

bestudeerd wordt in hoeverre remedial actions kunnen aangewend worden tijdens de 

capaciteitsberekeningsfase. De afweging tussen de kosten van deze remedial actions en 

een verhoogde welvaart voor de markt door hogere interconnectiecapaciteit, dient 

gemaakt te worden.  

 De CREG zal blijvend nagaan dat de aangeboden commerciële capaciteit wel degelijk de 

maximale capaciteit betreft. 

 De CREG verwacht dat Elia met de Nederlandse, Duitse, Franse, Oostenrijkse en 

Zwitserse TNBs analyseert hoe (cross-border) redispatching in die landen kan helpen om 

de importsituatie in België te bevorderen op momenten van stroomschaarste. Hiermee 

kan de effectieve importcapaciteit van België vergroot worden wanneer dit nodig is. 

 De CREG zal elke importbeperking van de Elia regelzone van nabij volgen. 
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 Zie ook sectie III.2.1.10 
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 De CREG vraagt Elia om, net zoals ze voor de winter 2012-2013 gedaan heeft, specifiek 

te bestuderen wat de importlimieten zijn voor de winters 2014-2015 en 2015-2016 in een 

situatie waarbij Doel 3 en Tihange 2, alsook Doel 4 onbeschikbaar blijven. 

 Voor België kan een 3.500 MW importbeperking niet zomaar aanvaard worden. Elia moet 

er alles aan doen om de maximale capaciteit te kunnen aanbieden, zowel in day ahead 

als in intraday. 

III.2.1.7 Import / export limieten in andere landen 

176. De andere landen van de CWE regio, die de meest directe impact hebben op de 

import- en exportmogelijkheden van België, hanteren eveneens bepaalde vormen van 

import- of exportbeperking. Beperkingen van de export of de import van deze landen heeft 

ook een invloed op de hoeveelheid elektriciteit die België kan importeren via de 

marktkoppeling. 

177. In Nederland hanteert TenneT een import- en exportbeperking tot 3.950 MW 

(TenneT, 2014a, 2014c). De verdeling van deze capaciteit tussen TenneT Nederland- Elia, 

TenneT Nederland - TenneT Duitsland en TenneT Nederland – Amprion, gebeurt via een 

vaste ratio. TenneT Nederland beheert de operationele coördinatie van de 

capaciteitswaarden voor de vier aangehaalde TNBs (TenneT TSO GmbH, 2012). 

178. In Duitsland wordt de import- en exportbeperking geregeld door de “Duitse C”. De 

waarde van de “export over de Duitse C” is de totale capaciteit naar Frankrijk, Nederland en 

Zwitserland (Amprion, n.d.). De C-functie capaciteitswaarden variëren, in functie van de 

dag-2 windvoorspelling in Duitsland, tussen 3.468 MW en 7.449 MW voor export en tussen 

7.268 MW en 8.249 MW voor import. Boven deze grenswaarden zouden aanzienlijke 

congesties ontstaan in de relevante netgebieden (TenneT TSO GmbH, 2012). Meer 

voorspelde windoutput leidt tegelijk tot een verminderde import en export van Duitsland. 

Wind heeft de grootste impact op de verlaging van de exportcapaciteiten van Duitsland naar 

Frankrijk, Nederland en Zwitserland.  

179. In Frankrijk hanteert RTE momenteel geen specifieke expliciete import- of 

exportbeperking anders dan de normale beperkingen door het optellen van de capaciteiten 

van de verschillende interconnecties. In periodes van koude kan Frankrijk zo, afhankelijk van 

de omstandigheden, rekenen op importcapaciteiten tussen 8.000 en 10.000 MW 

(Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 2013). Op 9 februari 2012, tijdens 

een koudegolf, bereikte het importniveau in Frankrijk tot 9.694 MW (Paul, 2013). 
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III.2.1.8 Flow-based marktkoppeling (FBMC) voor de day ahead markt 

180. Volgens huidige plannen zou tegen eind 2014 een Centraalwest-Europese (CWE) 

Flowbased marktkoppeling (FBMC) de berekening en toewijzing van capaciteit moeten 

regelen34. Een FBMC regelt de berekening en toewijzing van capaciteit. Een goede 

implementatie van FBMC laat toe om capaciteit maximaal op de juiste plaats in te zetten met 

als bedoeling de welvaart te verhogen. Belangrijk verschil met de huidige 

capaciteitsberekeningsmethode is dat er voor de day-ahead tijdshorizon niet meer met ATC-

waarden op interconnecties wordt gerekend maar met overblijvende transmissiecapaciteit op 

critical branches (CB). Op termijn zou een flowbased aanpak ook op de intraday tijdshorizon 

geïmplementeerd worden. Meer achtergrond over FBMC kan gevonden worden in de 

documenten die de netwerkbeheerders en energiebeurzen van de CWE regio hebben 

uitgewerkt (CASC.EU, 2014; CWE PXs and TSOs, 2011, 2012). 

a) Uitdagingen aan FBMC 

181. Er bestaan verschillende uitdagingen om de implementatie van FBMC succesvol te 

laten verlopen (Marien, Luickx, Tirez, & Woitrin, 2013). De CREG zal bij het nemen van haar 

beslissing over het al dan niet goedkeuren van het voorgestelde model dat van FBMC 

gebruik maakt, de nodige wettelijke bepalingen in rekening brengen. De uiteindelijke 

bedoeling van het implementeren van FBMC loopt in lijn met de nood aan een goede 

koppeling van België aan de haar omliggende landen. Met andere woorden: een goede 

FBMC zou België op momenten van elektriciteitsschaarste beter moeten wapenen dan de 

huidige ATC-gebaseerde methode voor berekening van capaciteit. 

182. In zijn huidig ontwerp is FBMC een systeem waarbij de welvaart wordt 

gemaximaliseerd. In geval van congestie zal elke biedzone in de CWE regio normaal gezien 

een verschillende evenwichtsprijs noteren. De commerciële uitwisselingen volgen niet 

noodzakelijk de logica dat de biedzones waar de hoogste prijs geldt, het meest kunnen 

importeren. In theorie is het dus mogelijk dat België de maximumprijs van 3.000 €/MWh en 

Frankrijk 2.500 €/MWh als evenwichtsprijs noteren en daarmee aantonen energie te moeten 

importeren. Als in dit geval Nederland en Duitsland de uitvoerende landen zijn, kan in theorie 

de welvaartsmaximaliserende oplossing volgens het huidige ontwerp voor de gehele CWE 

regio zijn dat Frankrijk alle beschikbare import bekomt, terwijl België niets kan importeren. Dit 

wordt momenteel op het niveau van het FBMC Project verder onderzocht. 

                                                
34

 Volgens een communicatie van de CWE FBMC project partners van 24 september 2014, is de 
voorziene go-live datum van de CWE FBMC verschoven naar 31 maart 2015 (CASC.EU, 2014). 
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 Wat de beschikbare intraday capaciteit betreft na de invoering van een FBMC voor day 

ahead, wil de CREG een volledig zicht hebben op de import- en exportcapaciteiten voor 

beide tijdshorizonten samen. Er bestaat immers een risico dat mogelijke extra capaciteit 

op het day ahead niveau teniet wordt gedaan door verminderde capaciteit op het intraday 

niveau. Het beschikken over intraday capaciteit is belangrijk om op evenementen, kort bij 

real time, te kunnen inspelen. 

 De CREG verwacht dat voor redenen van imperfecties in het model, een systeem van 

marktkoppeling, zoals de FBMC, in de praktijk niet kan leiden tot een situatie waarbij een 

land met stroomtekort niet de in de regio beschikbare import kan aantrekken, terwijl de 

maximale prijs wordt aangeboden op de markt (zonder dat een ander land ook deze 

maximale prijs biedt).  

 De CREG verwacht dat een systeem van marktkoppeling, zoals de FBMC, niet kan 

leiden tot een situatie waarbij onvoldoende capaciteit aan de day ahead markt wordt 

gegeven om tot een efficiënte marktwerking te komen. 

b) Import-export limiet in FBMC 

183. Verschillende TNBs werken of hebben aangekondigd te zullen werken met globale 

import- en exportbeperkingen die gelden bovenop de capaciteitsbeperkingen per critical 

branch. Het werken met een globale import-of exportbeperking geldt als extra beperking op 

de mogelijkheden voor grensoverschrijdende handel. 

184. De CREG wenst hierbij ook op te merken dat voor kleinere landen een exportlimiet 

niet geschikt is voor vrijwaring tegen problemen van spanningsstabiliteit.  

185. Met de komende introductie van een FBMC in de CWE regio, zijn nieuwe of 

aangepaste import- en exportbeperkingen aangekondigd voor België, Frankrijk, Nederland 

en Duitsland (Amprion et al., 2013). Deze worden als external constraints aangeduid. De 

redenen voor het invoeren van zulke beperkingen zijn te vinden in het risico voor het te sterk 

afwijken van FBMC marktresultaten van referentie-stromen of netstabiliteit problemen. 

Duitsland beperkt de import en export om marktresultaten te vermijden die te sterk 

verwijderd zijn van verwachte stromen in het Duitse netwerk en die niet kunnen als veilig 

worden geverifieerd in het flowbased proces. Nederland voert import- en exportbeperkingen 

in om spanningsval- (voltage collapse) en stabiliteitsproblemen te vermijden. De Belgische 

importlimiet vindt zijn oorsprong in redenen van dynamische netwerkstabiliteit. De Franse 

beperkingen op import en export moeten niet-representatieve resultaten van de FBMC 
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capaciteitsberekening, die potentieel onveilig zouden zijn, vermijden; de beperking moet 

situaties waar RTE geen operationele ervaring heeft vermijden. 

186. Het is noemenswaardig dat deze import- en exportbeperkingen een relatief nieuw 

gegeven zijn aangezien in het CWE Enhanced Flow-Based MC feasibility report uit 2011 

(CWE PXs and TSOs, 2011) enkel een importbeperking van 4.500 MW voor de Elia 

regelzone ter sprake werd gebracht. 

187. De CREG merkt op dat import- en exportbeperkingen door de TNBs ingevoerd 

worden om te vermijden dat de FBMC marktresultaten sterk afwijken van referentie-stromen 

of dat netstabiliteit problemen ontstaan. De CREG merkt hierbij ook op dat een 

exportbeperking weinig tot niets helpt om problemen van netstabiliteit op te lossen en heeft 

ernstige vragen bij deze werkwijze. 

188. Voor een verdere analyse van importlimieten om redenen van dynamische 

netwerkstabiliteit, verwijst de CREG naar haar ontwerpbeslissing 1296 (Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2014b). 

189. De CREG zal dit samen met de andere regulatoren, de CWE TNBs en beurzen 

blijven opvolgen met het oog op de goedkeuringsprocedure van FBMC. 

 De CREG zal met de regulatoren (en TNBs) uit de buurlanden coördineren om steeds 

een optimale import en export te kunnen garanderen tussen de verschillende landen. 

Tussen CWE regulatoren en de FBMC Projectpartners is afgesproken dat elke import- of 

exportbeperking moet besproken worden en gecontroleerd worden door de betrokken 

regulatoren.  

III.2.1.9 Noodenergie 

190. Elia heeft een akkoord met de Nederlandse netbeheerder TenneT voor de 

uitwisseling van 300 MW aan noodenergie (TenneT, 2014b). De beschikbaarheid van deze 

noodenergie is echter niet 100% gegarandeerd. 

III.2.1.10 Importmogelijkheden bij koudegolf 

191. Wanneer bij een stroomschaarste in België gekeken wordt naar import uit het 

buitenland, is het belangrijk in beschouwing te nemen hoe realistisch zulke mogelijkheid is. 

Zo is een hoge import uit Frankrijk tijdens een koudegolf in Frankrijk een onrealistisch 

scenario. Tijdens een koudegolf is de vraag naar elektriciteit in Frankrijk zeer acuut. Indien 
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stroomschaarste door koude voorkomt in België verhoogt de kans dat de toestand in 

Frankrijk ook gespannen is (ENTSO-E, 2013). In de uitzonderlijke situatie van stroomtekort 

in België én Frankrijk en nodige afschakeling (“curtailment”), kan de beschikbare energie 

voor import op de Belgische markt drastisch, namelijk tot ver onder de 3.500 MW, 

terugvallen. 

192. De CREG gaat uit van een temperatuursgevoeligheid van de Belgische consumptie 

in de winter van ongeveer -80 MW/°C (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 

het Gas (CREG), 2012b)35. Voor elke graad waarvoor de equivalente temperatuur (Teq) 

afneemt schat de CREG dat de gemiddelde afname in België met 82 MW en de maximale 

afname met 79 MW stijgt. 

193. Volgens een analyse van RTE, de Franse netbeheerder, is de 

temperatuursgevoeligheid van de Franse consumptie in de winter -2.300 MW/°C 

(Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 2012). Dit fenomeen is voor een 

groot deel te wijten aan de ontwikkeling van elektrische verwarming in Frankrijk. 30% van de 

huishoudens verwarmt er zich met elektrische toestellen. Dit betekent dat tijdens een 

koudegolf van Frankrijk, net als van België, kan verwacht worden een grote vraag naar 

elektriciteit te hebben.  

III.2.2 Investeringen in het netwerk voor hogere importcapaciteit 

194. In de komende jaren zullen investeringen in het Belgisch net blijven plaatsvinden. 

De belangrijkste hiervan kunnen teruggevonden worden op de website van Elia en in het 

Ten-Year Network Development Plan 2014 van ENTSO-E (Elia, 2014b; ENTSO-E, 2014a). 

III.2.2.1 Investeringen in lijnen en PST 

195. Verschillende investeringen zijn gepland in het Belgisch netwerk voor de komende 

jaren (Elia, 2014b). Enkele van deze projecten, zoals onder andere ALEGrO, Nemo en 

Brabo zullen bijdragen tot de bevoorrading van België door een verhoogde interconnectie 

met andere regelzones. 

196. Het Brabo project, dat voorziet in een nieuwe 380 kV verbinding tussen de 

hoogspanningsstations van Zandvliet en Lillo en in de modernisering en opwaardering van 
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 Volgens statistische analyses van Elia stijgt de vraag met ongeveer 100 MW wanneer de 
equivalente temperatuur met 1° C daalt. 
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een bestaande 150 kV-verbinding tot 380kV, moet zorgen voor de versterking van het 

hoogspanningsnet en de bevoorradingszekerheid van de Antwerpse haven en België. 

Samen met de volgende lopende projecten in Zandvliet en Doel moet dit leiden tot een 

verhoging van de importcapaciteit vanuit Nederland: 

- de installatie van een bijkomende dwarsregeltransformator (phase shifting 

transformer of PST) in Zandvliet op de grens met Nederland in 2016 (Elia, 

2014c). Deze 4de PST voor België heeft als doel de uitdienstnames van de 

kerncentrales Doel 1 & 2 te compenseren door de importcapaciteit te verhogen. 

Zoals in sectie III.2.1 uitgelegd, zijn het immers de gezamenlijke PSTs die 

momenteel op de interconnectie België-Nederland de capaciteit beperken. 

- de opwaardering van de bestaande 150kV lijn tussen Zandvliet en Doel naar een 

380kV lijn. 

197. De Nemo en Alegro projecten hebben een bijkomende eigenschap die de werking 

van het net ten goede kunnen komen. Beide zijn immers DC-lijnen waarvan de 

conversiestations, die DC stromen in AC-stromen omzetten, gebruik zullen maken van een 

recente technologie die reactief vermogen kan leveren of opslorpen en daarmee eveneens 

dienen om de stabiliteit van het netwerk te ondersteunen. Het vergunningstraject dat deze 

grote investeringen moeten doorlopen zorgt voor lange wachttijden voor deze investeringen 

kunnen gerealiseerd worden.  

III.2.2.2 Investeringen in condensatorenbatterijen 

198. Investeringen in condensatorenbatterijen kunnen (lokale) problemen van stabiliteit 

van het net verhelpen. Deze problemen kunnen een verhoogde importcapaciteit voor België 

in de weg staan. De CREG verwacht dat Elia zulke investeringen grondig analyseert en zo 

nodig uitvoert. 

III.2.2.3 Dynamic Line Rating 

199. De Dynamic Line Rating36 is een monitoring in real time van de temperatuur van de 

lijnen. Het biedt de mogelijkheid om de maximaal toegelaten waarde van de transits te 

ramen op de bovengrondse lijnen van het net die zijn uitgerust met de nodige apparatuur. Uit 

de kennis die ze biedt over deze maximale toegelaten transit, biedt deze technologie de 
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 Elia heeft recent Ampacimon overgenomen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in Dynamic Line 
Rating. 
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mogelijkheid om de lijnen van hun net zo dicht mogelijk bij hun fysische grenzen te beheren. 

Hierdoor krijgt de netbeheerder de informatie waarmee hij op een dynamische manier 

gebruik kan maken van de reële transitcapaciteit van hun net, zowel voor de internationale 

interconnecties als voor de lijnen van het nationale net. Zodoende biedt ze de mogelijkheid 

om de veiligheidsmarge te verlagen die de exploitanten nemen om zich te wapenen tegen de 

risico's die verbonden zijn aan het gebrek aan kennis in real time over de reële thermische 

staat van de elementen van hun net, en zodoende om de capaciteit die ter beschikking wordt 

gesteld van de markt en dus de bevoorradingszekerheid te verhogen.  

200. Momenteel volgen Dynamic Line Rating modules meerdere lijnen in West-

Vlaanderen op. Dit is onder meer gekoppeld aan een maximale afvoer van de productie van 

offshore en onshore windenergie. In de context van het risico op stroomtekort tijdens de 

komende winters, zullen de lijnen Frankrijk-België eveneens worden uitgerust met Dynamic 

Line Rating modules. De Dynamic Line Rating moet het mogelijk maken om de statische 

limiet van de gemonitorde elementen te bepalen. 

201. Tijdens een koudegolf, wanneer verwacht kan worden dat de lage temperaturen ook 

de netelementen afkoelen, kan de impact van Dynamic Line Rating op het ter beschikking 

stellen van interconnectiecapaciteit aan de markt relatief groot zijn, wat ook het belang 

onderstreept van een dergelijke monitoring voor de bevoorradingszekerheid. 

III.2.2.4 Ontwikkelingsplan Elia 

202. Het huidige wettelijk kader voorziet dat de transmissienetbeheerder om de vier jaar 

een ontwikkelingsplan aanpast en dit ten laatste twaalf maanden na de publicatie van de 

prospectieve studie. De CREG meent dat het opportuun is dit wettelijk kader aan te passen 

en te voorzien in een tweejaarlijkse aanpassing van het ontwikkelingsplan, waarbij rekening 

wordt gehouden met de meest recent gepubliceerde prospectieve studie en waarbij op 

voldoende transparante wijze de verschillende opties worden afgewogen. Het tijdstip van 

opstelling van dit ontwikkelingsplan dient bovendien afgestemd te worden met de publicatie 

van het Ten Year Network Development Plan (TYNDP), dat eveneens tweejaarlijks wordt 

gepubliceerd. 

III.2.3 Onderhoud van het net 

203. Zoals bij het onderhoud van het productiepark (zie sectie II.3), moet de planning van 

het onderhoud van het hoogspanningsnet een maximale beschikbaarheid kunnen realiseren 

voor een optimaal elektriciteitstransport. 
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 De CREG verwacht een planning van voorziene onderhoudswerken die rekening houdt 

met een hoge vraag en bijhorende noodzakelijke importmogelijkheden uit de omliggende 

landen. De CREG verwacht dat het onderhoud van de netelementen gecoördineerd 

gebeurt met het onderhoud van de centrales en met relevante onderhouden in de 

omliggende landen. 

III.3 Werking van de markten  

204. Voor de werking van de markten spelen verschillende elementen een rol waaronder 

het (bied)gedrag van de marktactoren, de manieren waarop de markt vraag en aanbod aan 

elkaar koppelt, de beperkingen waaraan de markt onderhevig is, de beschikbare 

commerciële interconnectiecapaciteit37 en de omstandigheden (zoals een koudegolf) 

waarmee de markt wordt geconfronteerd. 

205. Bij de werking van de markten wordt in dit onderdeel gekeken naar extreme 

situaties, wat het onderwerp vormt van secties III.3.1 en III.3.2. Om het volledig potentieel 

van een markt te benutten zijn slimme producten nodig. Tenslotte, om het evenwicht in real 

time te bewaren, is een goed werkende en betrouwbare balancing markt nodig. 

206. Deze sectie gaat in op enkele punten die belangrijk zijn voor de deelnemers aan de 

verschillende markten. In vele gevallen zijn ARPs rechtstreeks marktdeelnemer; in andere 

gevallen hebben ARPs contracten met marktdeelnemers. In het specifieke geval van de 

balancing markt (en het voorzien van de nodige reserves hiervoor), is er een expliciete rol 

weggelegd voor de transmissienetbeheerder. 

III.3.1 Werking van de markten bij hoge prijzen 

207. In gevallen van stroomschaarste is de kans groot dat België op de verschillende 

elektriciteitsmarkten geconfronteerd zal worden met hoge prijzen. Het is daarom belangrijk 

een goed beeld te hebben van de verschillende (korte termijn) markten en hoe met hoge 

prijzen wordt gewerkt op deze markten. Hoge prijzen zullen samenhangen met extreme 

gevallen zoals een koudeprikkel. 

208. De ARP, die (al dan niet rechtstreeks) op deze markten opereert, zal met zulke 

hoge prijzen moeten rekening houden. 
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 zie sectie III.2.1 
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III.3.1.1 Hoge prijzen op de day ahead markt 

209. Een dag voor leveringstijd vindt de clearing van de dagmarkt plaats. Dit gebeurt 

rond 13u CET, afhankelijk van de situatie van de te volgen procedure. De deadline voor 

publicatie van marktresultaten is 13.50u (Elia & Belpex, 2013).  

210. Indicatieve marktkoppelingsprijzen die hoger liggen dan 500 €/MWh of lager 

dan -150 €/MWh, worden als een uitzonderlijke situatie beschouwd. In het geval van deze 

uitzonderlijke situatie op de Belpex DAM, zal volgens de marktkoppelingsprocedures een 

tweede veiling (“second auction”) plaatsvinden (Belpex, 2014a). In dit geval zullen de 

beurzen een Request for Quotes (RfQ) rondsturen naar hun marktpartijen, via e-mail en het 

handelsplatform en worden de orderboeken voor 10 minuten heropend om de marktpartijen 

de kans te geven hun biedingen aan te passen op basis van de informatie dat de prijzen 

bijzonder hoog (of laag) liggen. De orders die gelden na de RfQ worden ingevoerd in een 

tweede berekening van het marktevenwicht. 

211. De uiteindelijke prijs op de day ahead markt wordt afgetopt op 3.000 €/MWh 

(en -500 €/MWh) (Belpex, 2014b). Dit is de prijslimiet die de beurzen in de NWE regio zijn 

overeengekomen. Op de analyse van deze prijslimiet wordt verder ingegaan in sectie III.3.2. 

212. De CREG wijst op het feit dat de huidige limieten die door de beurzen zijn ingesteld 

niet door de CREG zijn goedgekeurd (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 

het Gas (CREG), 2013c). 

III.3.1.2 Hoge prijzen op de intraday markt 

213. Op de intraday markt liggen de prijzen in theorie tussen -99.999,90 €/MWh en 

99.999,90 €/MWh (Belpex, 2014c). Het gaat hier veeleer om technische beperkingen van het 

Elbas Trading System. 

III.3.1.3 Hoge prijzen bij balancing 

214. Voor wat de balancing tijdshorizon betreft, hangt de prijs af van wat Elia moet 

betalen aan balancing diensten (Elia, 2014f). Voor automatic Frequency Restoration 

Reserves (aFRR of secundaire reserves) bestaat een maximumprijs die afhankelijk is van de 

brandstofkost. Voor de manual Frequency Restoration Reserves (mFRR of tertiaire reserves) 

bestaat er geen limiet op de biedingen die aan Elia kunnen gedaan worden. De 

balancingprijs is in theorie dus onbeperkt. 
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215. Wanneer echter strategische reserves (zie ook sectie III.4) worden aangewend en 

de “structural shortage indicator” positief is, wordt de onbalansprijs op 4.500 €/MWh 

vastgelegd (Elia, 2014e). Zulke hoge waarde kan werken als prikkel voor marktpartijen om 

niet in onbalans te gaan en er alles aan te doen om voldoende productie of afschakelbaar 

vermogen te contracteren.  

 Het is een essentieel onderdeel van een goed werkende markt dat groothandelsprijzen 

correct reageren op de omstandigheden, zoals een schaarste. De groothandelsprijzen 

geven dan de noodzakelijke prikkels aan marktactoren om meer piekvermogen, zij het 

productie of afschakelbare consumptie, te voorzien en hiervoor vergoed te worden. De 

CREG zal de groothandelsprijzen blijven monitoren om na te gaan of deze correct tot 

stand gekomen zijn. 

III.3.2 Limieten op de prijzen voor de dagmarkt 

216. Deze sectie gaat verder in op de situatie waarbij de prijslimiet op de dagmarkt 

bereikt wordt. De ARP, die (al dan niet rechtstreeks) op deze markten opereert zal met 

onderstaande regels geconfronteerd worden in het geval de prijslimiet bereikt wordt. 

III.3.2.1 Impact van de limiet 

217. Een tekort aan de aanbodzijde kan zich manifesteren op de dagmarkt (day ahead 

market of DAM), in België de Belpex DAM. Het aanbod op de Belpex DAM kan komen van 

binnen België of de andere landen die impliciet gekoppeld zijn via het 

marktkoppelingsmechanisme38. De mate waarin biedingen buiten België gekoppeld kunnen 

worden aan de Belpex DAM hangt af van de hoeveelheid commerciële 

interconnectiecapaciteit (zie ook sectie III.2). 

218. Wanneer er onvoldoende aanbod is op de Belpex DAM om de vraag te dekken, zal 

de prijs stijgen tot zijn limiet, die door de beurzen in de NWE regio op 3.000 €/MWh is 

vastgelegd. Een “price taking order” (PTO) gebeurt derhalve aan 3.000 €/MWh. Wanneer het 

totale volume aan verkooporders kleiner is dan het volume aan kooporders tegen 

3000 €/MWh, zit België lokaal in curtailment en bereikt de prijs 3.000 €/MWh. Zulke situatie, 

kan beschouwd worden als een situatie die de normale marktwerking verlaat en waar 

                                                
38

 Sinds mei 2014 is het Noordwest-Europese (NWE) marktkoppelingsmechanisme uitgebreid naar 
Spanje en Portugal. Er wordt nu naar verwezen als het Multi-Regional Coupling (MRC) 
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onvrijwillige afschakelingen (curtailment) nodig kunnen zijn. Zulke prijs van 3.000 €/MWh ligt 

meer dan 60 keer hoger dan wat als een gemiddelde prijs op de Belpex DAM kan 

beschouwd worden. 

219. In de context van ATC capaciteitsberekening, zal tijdens de normale werking van 

een impliciet gekoppelde markt de energie en de hieraan gekoppelde 

interconnectiecapaciteit gaan naar waar de hoogste bereidheid tot betalen is39. Dit is vooral 

belangrijk in gevallen waar het aanbod de vraag niet volledig kan dekken. Wanneer echter 

de kunstmatige limiet van 3.000 €/MWh wordt bereikt, gelden de normale regels van vraag 

en aanbod niet meer; de bereidheid tot betalen kan hoger liggen dan 3.000 €/MWh maar 

toch zal deze niet kunnen gemanifesteerd worden.  

220. Indien echter Frankrijk en/of Nederland40 ook lokaal in curtailment zitten, dan wordt 

de lokale curtailment van België tezamen beschouwd met Frankrijk en/of Nederland. Het 

meest realistische scenario is dat Frankrijk bij een koudegolf ook lokaal in curtailment zit. 

Bepaalde regels / beperkingen in het koppelingsalgoritme Euphemia bepalen hoe de energie 

en interconnectiecapaciteit verdeeld worden. De relevante regels in Euphemia zijn de local 

matching constraint (LMC) en de curtailment aanpak (Djabali, Hoeksema, & Langer, 2011)41. 

221. De LMC regel beschermt de PTOs binnen de eigen biedzone door PTOs eerst 

lokaal te “matchen” en pas nadat dit gebeurt is curtailment toe te passen. De LMC regel 

bestaat om curtailment proberen te vermijden. De CWE partijen zijn overeengekomen 

curtailment te “delen”. Dit wil zeggen dat alle curtailment in één pot wordt ondergebracht en 

hierna getracht wordt het curtailment ratio gelijk te stellen, binnen de geldende 

netwerkbeperkingen. Wanneer meerdere landen in curtailment zitten, wordt de schaarse 

capaciteit volgens de LMC beperking en de curtailment aanpak verdeeld over deze landen. 

222. Er zijn 4 stappen in het Euphemia welvaartsmaximalisatie algoritme die belangrijk 

zijn in gevallen van PTOs en curtailment in verschillende biedzones. Een eerste stap past 

de reguliere welvaartsmaximalisatie met local matching toe. Deze kandidaatoplossing legt de 

prijzen, block orders en sophisticated orders vast. In een tweede stap wordt de minimalisatie 

van de totale regionale curtailment de doelfunctie van het algoritme. De markt- en 

netwerkbeperkingen, de LMC en de vastgestelde block orders en sophisticated orders 

                                                
39

 In een Flow-Based context geldt deze vuistregel niet en speelt naast de bereidheid tot betalen ook 
de topologie van het netwerk een belangrijke rol in waar de energie naartoe gaat. 
40

 Dit geldt voor een ATC context. In een Flow-Based context zou in theorie ook Duitsland in 
beschouwing moeten genomen worden. 
41

 De referentie beschrijft het Cosmos algoritme maar blijft valabel voor het Euphemia algoritme. 
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gelden als beperkingen in deze tweede optimalisatie. Uur-orders (uit de kandidaatoplossing) 

die “in-the-money” zijn worden opgelegd gekozen aan de optimalisatie (krijgen een waarde 

1). Uur-orders (uit de kandidaatoplossing) die “out-of-the-money” zijn worden opgelegd als 

niet-weerhouden orders aan de optimalisatie (krijgen een waarde 0). In deze stap kan het 

algoritme enkel variëren met uur-orders die “at-the-money” zijn. De welvaart kan in deze stap 

zakken42 maar de curtailment van PTOs wordt tot een minimum gereduceerd, wat in elke 

biedzone volgens dezelfde verhouding gebeurt, tenzij bindende netwerkbeperkingen 

gelden43. In een derde stap wordt de overblijvende curtailment gedeeld over de gekoppelde 

biedzones in de NWE regio. In deze stap valt de LMC als beperking weg. Verder wordt de 

doelfunctie van de tweede stap herhaald. Het resultaat hiervan is dat als twee biedzones in 

verschillende mate “gecurtailed” worden, de biedzone met de (in verhouding) minder zware 

curtailment de andere zal helpen in het verminderen van de curtailment. Beide biedzones 

eindigen hiermee met identieke curtailment ratios, zolang netwerkbeperkingen dit toestaan44. 

In een vierde stap volgt een maximalisatie van verhandeld volume voor de markten en 

biedzones die niet in een curtailment situatie zitten. Dit gebeurt onder dezelfde beperkingen 

als in stap twee, met uitzondering van de LMC beperking. Deze stap lost het “volume 

indeterminacy” probleem op maar heeft geen betrekking op de curtailment problematiek. 

III.3.2.2 Veranderingen aan de limietprijs en de mogelijke impact hiervan op de 
marktwerking 

223. Een van de oplossingen voor het geven van prikkels voor investeringen in 

piekcapaciteit is het instellen van een hogere prijslimiet. De huidige prijslimiet is gezet op 

3.000 €/MWh.  

224. De huidige prijslimieten zijn eerder gebaseerd op historische evoluties45 dan op de 

kost van een stroomtekort. Wanneer de prijslimieten gekoppeld zijn aan de reële kost van 

stroomtekort, zullen ARPs meer prikkels krijgen om dit te vermijden. De kost voor het niet 

leveren van energie zou immers vele malen hoger liggen. Een benadering van het Federaal 

                                                
42

 Bij geharmoniseerde minimum en maximum prijzen zou de welvaart niet mogen veranderen. 
43

 Wanneer netwerkbeperkingen bindend zijn, zal deze verhouding naar alle waarschijnlijkheid niet 
meer gelijk lopen. In het geval van Flow-Based marktkoppeling zal één bindende beperking leiden tot 
commerciële congestie tussen alle zones. In dat geval zullen de curtailment ratios niet gelijk zijn. Zulke 
situatie kan zich voordoen wanneer bijvoorbeeld Nederland en Duitsland exporteren (zonder 
curtailment) en Frankrijk en België hun curtailment delen. In dat geval treedt hoogstwaarschijnlijk 
congestie op en zullen de curtailment ratios van België en Frankrijk niet gelijk zijn. 
44

 Indien geen congestie optreedt tussen beide zones. 
45

 Prijslimieten zijn nodig voor het berekenen van de welvaart in het marktkoppelingsalgoritme. 
Bovendien reduceert het instellen van een prijslimiet de operationele risico’s die het gevolg zijn van 
fouten (van een energiebeurs of van de markt). 
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Planbureau heeft de gemiddelde kost van stroomtekort op ongeveer 8.300 €/MWh geschat 

(Federaal Planbureau, 2014). Andere schattingen geven nog hogere kosten voor 

stroomtekort. Zie hiervoor ook hoofdstuk IV. 

225. Bij het instellen van prijslimieten is het belangrijk dat naast elkaar gelegen 

biedzones gelijke prijslimieten hanteren. Anders kunnen er distorsies optreden bij het gebruik 

van lange termijn rechten (jaar- of maandcapaciteit) en het Use-It-Or-Sell-It (UIOSI) 

mechanisme. 

 De CREG is van oordeel dat de discussie over de prijslimiet zeker moet gevoerd worden 

wanneer de prijslimiet meermaals bereikt wordt. 

III.3.3 Slimme of gesofisticeerde producten kunnen marktefficiëntie verhogen 
en helpen bij stroomschaarste 

226. Een essentieel instrument in het efficiënt gebruik van schaarse middelen, is een 

markt die in staat is vraag en aanbod zo optimaal mogelijk met elkaar te koppelen 

(“matching”). Omdat elektriciteitsopwekking vaak gepaard gaat met belangrijke technische 

karakteristieken, kunnen slimme orders, die op deze karakteristieken inspelen, de 

marktefficiëntie verhogen (Loos, n.d.; Tirez, Luickx, & Woitrin, 2012). De CREG is 

voorstander van het ontwikkelen en gebruiken van slimme orders die de marktwerking 

verbeteren (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2011b). 

Het ontwikkelen hiervan is de rol van de elektriciteitsbeurzen (Belpex in België). 

227. Slimme orders moeten producenten toelaten hun centrales aan te bieden op de 

markt zonder zich te hoeven bekommeren om de prijs. Ook afname kan zo efficiënt op de 

markt geboden worden. Het algoritme kiest in functie van de prijs en de technische 

beperkingen die vervat zitten in de slimme orders hoe de biedingen worden aangesproken.  

228. Een gewoon blok order is statisch: wanneer de prijsvoorspelling slecht is, zoals in 

zeldzame gevallen van hevige stroomschaarste, dan kan het gebruik van blok orders leiden 

tot een inefficiënte allocatie van de schaarse middelen in day-ahead. Dit is bijvoorbeeld wat 

er gebeurde op 28 maart 2011, waarbij een zeldzaam geval van marktontkoppeling 

plaatsvond (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2011b). 

De marktspelers waren hierbij teveel afhankelijk van een correcte inschatting van een 

(zeldzame) marktsituatie. Slimme orders moeten die afhankelijkheid verminderen (of zelfs 

doen verdwijnen) en het algoritme automatisch laten inspelen op alle beschikbare informatie 

om zo tot een optimale oplossing te komen. 
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229. In februari 2014 lanceerde Belpex, samen met de lancering van de Noordwest-

Europese (NWE) marktkoppeling en de ingebruikname van het Euphemia algoritme, twee 

nieuwe types slimme biedingen namelijk de gelinkte blok orders en de exclusieve blok 

orders. De wijzigingen aan het Belpex marktreglement die hiermee gepaard gingen kregen 

een positief advies van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het 

Gas (CREG), 2013a). 

230. De gelinkte blok orders, exclusieve blok orders en eerder gelanceerde profiel blok 

orders dragen allen bij tot een efficiëntere matching van vraag en aanbod dan in een geval 

waarin deze type orders niet beschikbaar zijn. 

231. Er kunnen meer types slimme orders ontwikkeld en gebruikt worden dan deze 

waarvan sprake in de voorgaande paragrafen. De CREG moedigt verdere ontwikkeling aan. 

aan. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan volgende orders (Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), 2011b). 

- Flexibel order: verkooporders voor een enkel uur met een prijslimiet en een 

volume (met “alles of niets voorwaarde”). Het uur wordt niet gespecificeerd, maar 

het bod wordt aanvaard voor het uur dat de hoogste inkomsten oplevert, op 

voorwaarde dat de prijs hoger is dan de limietprijs die in het aanbod wordt 

opgegeven. In de praktijk betekent dit dat het order, indien mogelijk, wordt 

aanvaard voor het uur met de hoogste prijs. Flexibele orders worden 

geïmplementeerd als uurorders, maar het kan ook over meerdere periodes gaan 

(bijvoorbeeld een specifieke constructie met exclusieve blokorders). Dit type 

order is momenteel beschikbaar op NordPoolSpot. Het kan worden gebruikt om 

de opgeslagen energie in pompcentrales te verkopen op de spotmarkt. Er zijn 

echter ordertypes die beter geschikt zijn voor pompcentrales (zie verder).46 

- Energie-order: omvat een energielimiet voor alle energie die tijdens de 

tradingperiode wordt verkocht, plus een optionele uurlimiet, maar wel zonder 

beperkingen op het vlak van de uitvoering van het order (volledig en/of voor 

slechts een uur). Dit zou kunnen inhouden dat het order wordt opgesplitst over 

meerdere uren. Deze orders kunnen interessant zijn voor productie-eenheden 

met energiebeperkingen zoals pompcentrales of voor industriële bedrijven die 

willen overgaan tot arbitrage van de energie die zij voor eigen gebruik hebben 

                                                
46

 Het gebruik van exclusieve blokorders laat toe hetzelfde resultaat te bekomen las met flexibele 
orders. Dit kan omdat sinds 28/5/2014, de limiet op het aantal exclusieve blokorders binnen een groep 
gebracht is tot 24. 
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gekocht. Deze orders kunnen ook interessant zijn voor consumenten om hun 

aankopen te concentreren op de goedkoopste uren. 

- Opslagorder: specifiek voor pompcentrales maar ook voor nieuwe 

opslagtechnologieën, met specifieke beperkingen (bijvoorbeeld efficiëntie van de 

cyclus, limieten op energie). Het gebruik van de pompcentrale wordt met dit type 

order zo efficiënt mogelijk geautomatiseerd. Pompcentrales kunnen een 

belangrijk middel zijn voor het opvangen van (kortere) periodes van schaarste in 

de stroomopwekking. Met een combinatie van de vandaag beschikbare slimme 

orders, zoals de gelinkte blok orders en de exclusieve blok orders, kan een 

pompcentrale reeds vrij efficiënt op de markt bieden. Nieuwe, nog te te 

ontwikkelen types slimme orders, kunnen beter inspelen op de specifieke 

behoeftes van pompcentrales. Men zou met zulk slim order een verkooporder 

(met verschillende beperkingen, zoals voor het maximaal vermogen – de Pmax) 

kunnen indienen voor een bepaalde hoeveelheid energie, bijvoorbeeld 2.000 

MWh, zonder de periode van de dag te vermelden. Het algoritme zoekt dan de 

beste uren om deze energie te verkopen.  

232. De invoering van slimme biedingen op de day-ahead elektriciteitsbeurs moet het 

mogelijk maken om de voor day-ahead beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk toe te 

wijzen. Ook al kunnen ze prijspieken in periodes van schaarste niet vermijden, toch moeten 

ze zorgen voor minder volatiele prijzen en een robuustere markt doordat de prijzen het 

daadwerkelijke evenwicht tussen vraag en aanbod weerspiegelen. Ook de gevoeligheid van 

de spotprijs zal hierdoor afnemen omdat, bijvoorbeeld, opslagorders op zoek gaan naar de 

hoogste prijs en elektriciteit tijdens dat specifieke uur, wat de markt robuuster moet maken. 

Hierdoor zal het vertrouwen in de spotmarkt groeien en kunnen er nieuwe spelers worden 

aangetrokken, wat dan weer leidt tot meer liquiditeit. Dit alles heeft een structurele impact op 

de spotmarkt waardoor het risico op de spotmarkt zou moeten afnemen. Deze structurele 

daling van het risico op de spotmarkt kan leiden tot een daling van de (positieve) 

risicopremie op de forward-markt, en dus tot lagere forward-prijzen en, uiteindelijk, tot lagere 

prijzen voor de eindgebruiker in vergelijking met een beurs die zulke slimme producten niet 

aanbiedt. 

 De CREG zal bij de elektriciteitsbeurzen blijven aandringen tot het ontwikkelen nieuwe 

slimme producten. 
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 De CREG wil het optimaal gebruik van de bestaande slimme producten aansporen. De 

CREG wijst op de verantwoordelijkheid van de marktspelers om deze producten zo 

efficiënt mogelijk te benutten. 

III.3.4 Reserves & balancing markt 

233. De organisatie van het balancing mechanisme en het contracteren van voldoende 

reserves hiervoor is de verantwoordelijkheid van de transmissienetbeheerders. ARPs die in 

onevenwicht zijn zullen dit onevenwicht moeten compenseren, zo niet gebeurt dit door de 

netbeheerder via het balancing mechanisme.  

234. De mogelijkheid voor Elia om een beroep te kunnen doen op actieve 

vermogensreserves is van essentieel belang voor de goede werking van het systeem. Ze 

garandeert de mogelijkheid om het evenwicht van de regelzone te handhaven of indien nodig 

te herstellen. 

235. Op het vlak van de principes moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen het 

beroep op vermogensreserves om de problemen op het vlak van bevoorradingszekerheid 

van het type “adequacy” te verhelpen en het beroep op vermogensreserves om de 

problemen in verband met de exploitatiezekerheid op te lossen. 

236. Onder bevoorradingszekerheid van het type “adequacy” wordt verstaan een 

toereikende geïnstalleerde capaciteit van productiemiddelen om tegemoet te kunnen komen 

aan de elektriciteitsvraag. Het gaat dus om een relatief statische visie van het evenwicht van 

het systeem, of ten minste van langzame variaties ervan. De exploitatiezekerheid (“security”) 

heeft betrekking op de mogelijkheid voor het systeem om over middelen te beschikken die 

toelaten om het evenwicht tussen de injecties en de afnames voortdurend te garanderen, 

ook bij snelle en aanzienlijke variaties ervan. Het gaat er dus om het dynamische gedrag van 

het systeem gade te slaan en zich er in het bijzonder van te vergewissen dat het wel degelijk 

beschikt over de nodige flexibiliteit - met toereikende technische kenmerken - om te reageren 

op de snelle variaties van het evenwicht tussen injecties en afnames.  

237. Om de eerste bovenvermelde problemen te verhelpen, is in België overeengekomen 

om een beroep te doen op de langzame reserves waarvan de beschikbaarheid in het oog 

wordt gehouden door de ARPs, en om vanaf de winter 2014-2014 in laatste instantie een 

beroep te kunnen doen op de strategische reserves alvorens het afschakelplan te activeren 

(zie sectie III.4). Om de tweede genoemde problemen op te lossen, wordt een beroep 
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gedaan op de activatie van de ondersteunende diensten, en in het bijzonder van de primaire 

(R1), secundaire (R2) en tertiaire (R3) actieve vermogensreserves. 

238. In extreme situaties bestaat er echter een risico dat de middelen waarin wordt 

voorzien om het hoofd te bieden aan de problemen op het vlak van de exploitatiezekerheid, 

worden gebruikt om de problemen op te lossen die gekoppeld zijn aan het gebrek aan 

geïnstalleerde capaciteit. Dit vormt een bedreiging voor het dynamische gedrag van het 

systeem en zou het begin kunnen zijn van een aaneenschakeling van gevolgen die zouden 

kunnen leiden tot ernstige problemen van het type black-out. Het is dus erg belangrijk om de 

dynamische capaciteit van het systeem in stand te houden, om te kunnen reageren op een 

aanzienlijk en plots onevenwicht. Hiervoor moet men ervoor zorgen dat het voor een ARP 

financieel minder interessant is om de flexibele reserve te verkopen die hij contractueel ter 

beschikking moet stellen van Elia of van het systeem dan ze effectief ter beschikking te 

stellen van de day ahead of intraday markt. Zodoende is het belangrijk dat de boetes die 

gekoppeld zijn aan de niet-naleving, zowel in day ahead (op het moment van de selectie) als 

in real time (op het moment van de activering), van de contractuele beschikbaarheid zijn 

ontwikkeld om aan te moedigen tot de naleving van deze contractuele beschikbaarheid in 

alle levensstadia van het systeem. 

239. Deze overwegingen zijn belangrijk voor de R1, R2, R3 reserves op de productie-

eenheden (R3 prod) en R3 van de profielbalancingdiensten (R3 DP) waarvoor de 

contractuele beschikbaarheid 100% bedraagt. Het probleem is echter nog groter voor de R3 

reserves op de onderbreekbare afnames (R3 ICH), aangezien de definitie van hun 

contractuele beschikbaarheid geavanceerder is en afwijkt van de waarde van 100%. Deze 

contractuele situatie die bedoeld is om de verbruikers niet ten onrechte te straffen in de 

momenten waar hun industrieprocessen geen voldoende hoog verbruik vereisen om 

beschikbaar te zijn als onderbreekbare afname, laat eveneens de deur open voor 

strategische gedragingen, die de mogelijkheid bieden aan verbruikers die een R3 ICH-

contract hebben afgesloten met Elia om te profiteren van de door de markt geboden 

opportuniteiten, ook al is dit product in de eerste plaats bestemd om de exploitatiezekerheid 

te garanderen. Deze marktopportuniteiten zouden kunnen leiden tot een gelijktijdige 

onbeschikbaarheid van verschillende middelen van R3 ICH, waardoor Elia zodoende zonder 

flexibiliteitsreserves zal komen te zitten op momenten waarop het risico waaraan het 

systeem het hoofd moet bieden, hoger is. 

240. Het is dus belangrijk om het systeem van de boetes te bestuderen die gekoppeld 

zijn aan de beschikbaarheid van de reserves in alle levensstadia van het systeem, en het 

aan te passen als het niet voldoende beschikbaarheidsgaranties biedt in de periodes met 
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een hoge marktprijs. Daarnaast zou het raadzaam zijn om te bestuderen hoe men het ICH-

product kan laten evolueren om de strategische gedragingen van de marktspelers in 

diezelfde periodes zoveel mogelijk tegen te gaan. 

III.3.4.1 Toelaten van submetering bij transmissie- en distributienetklant zodat 
flexibiliteitsdienst kan toegelaten worden. 

241. De structuur van het verbruik van sommige eindafnemers is zodanig dat, op basis 

van de meteropname van hun site, de effectieve vraagrespons van een deel van hun site, of 

deze nu voortvloeit uit een dienst afgesloten met Elia of uit een transactie met een derde 

partij, gedeeltelijk of volledig gemaskeerd dreigt te zijn door de « natuurlijke » variatie van de 

afnamecurve van het deel van hun site dat niet in een dergelijke vraagrespons betrokken is. 

Dit probleem bestaat zowel voor de afnemers die zijn aangesloten op het Elia-net als voor de 

afnemers die zijn aangesloten op het net van een distributienetbeheerder (DNB). Hetzelfde 

probleem van erkenning van het werkelijke gedrag op het vlak van vraagrespons doet zich 

dus ook voor de deelname van de vraag aan de day ahead en intraday markten voor. 

242. In dergelijke omstandigheden, en zolang dit probleem onopgelost blijft, zal de 

eindafnemer of de aggregator die hem vertegenwoordigt, het risico niet nemen een 

vraagresponstransactie aan te gaan. Bijgevolg zal het potentieel van deelname van de vraag 

in dezelfde mate beperkt zijn. 

243. Er zijn oplossingen voorhanden, bijvoorbeeld door de uitvoering van secundaire 

metingen of tellingen; het principe ervan werd aangekaart in het verslag van de vier 

energieregulatoren van 3 februari 2014 (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 

en het Gas (CREG), Brugel, VREG, & CWaPE, 2014). Idealiter vereist de uitvoering ervan 

een overleg met de betrokken netbeheerders, en met de Gewesten als de toepassing ervan 

uitstijgt boven het federale kader. Deze uitvoering is echter nodig als wij willen vermijden dat 

een deel van de in het systeem aanwezige flexibiliteit onbenut wordt gelaten. Dit heeft 

betrekking op verschillende producten, waaronder R3 ICH en R3 DP.  

 Het zou raadzaam zijn om te bestuderen hoe men de producten waarvan de contractuele 

beschikbaarheid lager is dan 100% (momenteel de ICH-producten) kan laten evolueren, 

om de strategische houdingen van de marktspelers die houder zijn van dergelijke 

contracten zo veel mogelijk te vermijden. 
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 Het is belangrijk dat de boetes die gekoppeld zijn aan de niet-naleving van de 

contractuele beschikbaarheid van de reserves zijn ontwikkeld om strategische 

gedragingen te ontmoedigen en aan te moedigen tot de naleving van deze contractuele 

beschikbaarheid, met inbegrip in day ahead, intraday en in real time. 

 De CREG is van mening dat het beroep op de submetering moet worden toegestaan, om 

de volledige flexibiliteit van een site in de kijker te kunnen plaatsen zonder dat de meting 

ervan wordt beïnvloed door de evolutie van het verbruik van andere niet-flexibele 

bronnen die zich op dezelfde site bevinden.  

III.4 Strategische Reserve 

244. De invoering van de strategische reserve kadert binnen het plan Wathelet en dient 

om de bevoorradingszekerheid te ondersteunen indien de vraag tijdens de winterperiode47 

niet kan gedekt worden door de in de markt beschikbare centrales. 

III.4.1 Wettelijk kader 

245. Met de wet van 26 maart 201448 werd een mechanisme tot aanleg van “strategische 

reserve” voorzien die in geval van een potentieel tekort aan productiecapaciteit zou kunnen 

worden ingezet om zo de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België te garanderen. 

De strategische reserve kan worden samengesteld uit zowel productiecentrales als uit 

vraagreductie.  

246. De wet voorziet naast de bepaling van de principes van de strategische reserves 

ook een herziening van de notificatietermijnen voor de uitdienstneming van eenheden. 

III.4.2 Volume 

247. De netbeheerder Elia heeft een probabilistische analyse uitgevoerd met betrekking 

tot de staat van ’s lands bevoorradingszekerheid voor de komende winterperiodes. De 

Algemene Directie Energie heeft hierover een advies overgemaakt aan de Minister. Op 3 

april 2014 heeft de staatssecretaris bevoegd voor energie instructie gegeven aan de 

                                                
47

 Winterperiode wordt gedefinieerd als de periode van 1 november tot en met 31 maart van het 
daaropvolgende jaar. 
48

 Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt. 
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netbeheerder tot aanleg van een strategische reserve van 800MW.49 Dit volume houdt echter 

geen rekening met de onbeschikbaarheid van Doel 3 en 4 en Tihange 2. Artikel 3 van het 

Ministerieel Besluit van 3 april 2014 voorziet in het contracteren van een bijkomend volume 

indien er aannemelijke aanwijzingen zijn van een risico dat de kernreactoren Doel 3 of 

Tihange 2 niet beschikbaar zouden zijn voor de winterperiode 2014-2015. Op 16 juli 2014 

2014 heeft de staatssecretaris bevoegd voor energie per ministerieel besluit het nodige 

volume aan strategische reserve verhoogd met 400 MW (totaal 1.200MW). Het totaal volume 

van alle offertes die Elia ontving voor de aanleg van de strategische reserve bedraagt 

evenwel slechts 850 MW. 

248. Het contracteren van de benodigde volumes wordt voorzien tegen begin september 

2014. 

III.4.3 Invloed van de activering van strategische reserve op de 
onevenwichtsprijs  

249. Overeenkomstig de door de CREG goedgekeurde werkingsregels zal voor elk 

kwartier waarbij ten minste één eenheid van de strategische reserve (productie of vraag) 

geactiveerd werd na vaststelling van een risico op een structureel tekort van de zone en 

waarbij de Structural Shortage Indicator positief is, een onevenwichtstarief gelden van 

4.500 €/MWh: een evenwichtsverantwoordelijke met een negatief onevenwicht moet in dit 

geval 4.500 €/MWh betalen voor zijn tekort aan energie; een evenwichtsverantwoordelijke 

met een positief onevenwicht krijgt 4.500 €/MWh betaald voor zijn surplus. 

250. Een aangepast onevenwichtstarief bij activatie van de strategische reserves is een 

noodzakelijke maatregel voor de goede werking van de strategische reserves. De 

interferentie van de strategische reserves met de markt moet tot een minimum beperkt 

worden (art. 7, §2 van de elektriciteitswet), waardoor het noodzakelijk is dat ze pas 

geactiveerd worden als de markt de prijslimiet bereikt heeft en indien tegen deze hoge prijs 

toch niet kan voldaan worden aan het gevraagde volume, omdat het aangeboden volume en 

de import niet voldoen. De markt die hiervoor beschouwd moet worden is de day ahead 

markt, aangezien marktspelers in day ahead in evenwicht moeten zijn en aangezien de day 

                                                
49

 De analyse van Elia, het advies van de Algemene Directie Energie en het Ministerieel Besluit van 3 
april 2014 tot aanleg van een bepaald volume aan strategische reserve zijn beschikbaar op de 
website van de Algemene Directie Energie van de FOD : 
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Energiebevoorradingszekerheid/strategische_reserve_
elektriciteit 
 

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Energiebevoorradingszekerheid/strategische_reserve_elektriciteit
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Energiebevoorradingszekerheid/strategische_reserve_elektriciteit


Niet-vertrouwelijk  75/99 

ahead markt een liquide handelsplaats is, onder meer door de impliciete marktkoppeling met 

de andere Europese landen.  

251. De prijslimiet op de day ahead markt is 3.000 €/MWh. Het aangepaste 

onevenwichtstarief moet significant hoger zijn dan deze prijslimiet. Indien het 

onevenwichtstarief lager zou zijn dan de prijslimiet op de day ahead markt, dan zouden 

marktspelers op de day ahead markt niet hoger bieden dan het verwachte relatief lage 

onevenwichtstarief, omdat ze zich dan goedkoper kunnen bevoorraden in reële tijd als de 

strategische reserves worden geactiveerd. Op dat moment interfereren de strategische 

reserves met de markt doordat het een alternatief wordt voor de day ahead markt. Hierdoor 

worden de strategische reserves een onderdeel van de markt, wat wettelijk niet toegestaan 

is.  

252. Het is dus essentieel voor de goede werking van de strategische reserve dat het 

onevenwichtstarief aangepast wordt en gezet wordt op een niveau dat minstens zo hoog is 

als de prijslimiet op de day ahead markt. Om de interferentie van de strategische reserve 

met de day ahead markt te vermijden, moet het onevenwichtstarief bovendien significant 

hoger zijn dan de prijslimiet op de day ahead markt. Er is immers steeds de kans dat, 

ondanks het feit dat prijslimiet op de day ahead markt bereikt wordt, de onevenwichtsprijs 

toch geen 4.500 €/MWh bedraagt (meer bepaald wanneer de structural shortage indicator 

niet positief is). Indien dan het onevenwichtstarief dicht bij 3.000 €/MWh zou liggen, zouden 

marktspelers er op kunnen speculeren om zich niet voldoende te bevoorraden op de day 

ahead markt in de hoop dat de onevenwichtsprijs onder de 3.000 €/MWh zou liggen. 

253. Twee bijkomende voordelen van een hoog onevenwichtstarief, zijnde 4.500 €/MWh, 

zijn de volgende: 

 Het is een prijsprikkel voor investeringen in piekcapaciteit, zij het productie of 

afschakelbaar vermogen. Immers, naast de ARP die in reële tijd in negatief 

onevenwicht is en zijn tekort aan energie tegen dit tarief moet aankopen, wordt de 

ARP die in positief onevenwicht is voor dit surplus tegen dit tarief betaald. 

 Het onevenwichtstarief van 4.500 €/MWh kan ook beschouwd worden als een 

betaling voor het risico op onvrijwillige afschakeling. Immers, het tarief is enkel geldig 

als de marktspelers globaal gezien niet meer in evenwicht zijn en de strategische 

reserves het tekort moeten aanvullen. Zonder deze strategische reserves zouden 

consumenten onvrijwillig en niet-selectief moeten afgeschakeld worden, wat een 
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gemiddelde kost veroorzaakt die door het Federaal Planbureau geschat wordt op 

8.300 €/MWh. 

254. Anderzijds mag het onevenwichtstarief ook niet te hoog zijn, omdat dan 

marktspelers zich op de day ahead markt zullen indekken tegen een eventueel tekort in reële 

tijd (en dus een kans op een zeer hoog onevenwichtstarief), wat betekent dat ze liever een 

long positie dan een short positie zullen hebben. Dit zou een opwaarts effect hebben op de 

prijzen waardoor de day ahead markt piekt (en een deel van de strategische reserves in day 

ahead wordt toegewezen aan de niet bediende aankooporders op de day ahead markt, 

terwijl in reële tijd andere middelen kunnen ingezet worden: zie §252). 

255. De CREG zal de ervaring van de komende winter gebruiken om een evaluatie te 

maken van de hoogte van het onevenwichtstarief. In deze evaluatie zal ook de rol van het 

hoge onevenwichtstarief als investeringsprikkel meegenomen worden. De CREG wil de 

markt nu al signaleren dat ze op basis van de huidige informatie het onevenwichtstarief 

minstens op 4.500 €/MWh wil houden. 

III.4.4 Interactie van strategische reserves met de activering van reserves in 
de balancing markt 

256. De strategische reserves zullen, naast hun interactie met de day ahead markt, ook 

interageren met de balancing markt. Elia is volgens het Technisch Reglement (Koninklijk 

besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het 

transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, 2002) immers […] bevoegd alle 

handelingen te stellen die hij nodig acht teneinde aan de gevolgen voor de veiligheid, de 

betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net te verhelpen als gevolg van een noodsituatie 

[…]. Dit betekent dat Elia ook op de balancing markt alle handelingen zal treffen, waaronder 

het aanwenden van beschikbare strategische reserves, om het netevenwicht veilig te stellen. 

257. Zo kunnen, wanneer een centrale onverwachts uitvalt (waarbij de reserves worden 

aangesproken), en er geen gewone capaciteit vrijkomt om de reserves te ontlasten, 

beschikbare strategische reserves voor zulke doeleinden aangewend worden. 

258. Ook kan verwacht worden dat, indien de strategische reserves in day ahead niet 

voldoende blijken te zijn, reservecapaciteit zal aangewend worden (en niet gereserveerd 

blijven tot real time) als hiermee onvrijwillige afschakelingen kunnen vermeden worden. 

 De CREG zal elke activatie van strategische reserves opvolgen / monitoren. 
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IV. De markt bij stroomtekort 

259. Wanneer een stroomschaarste uitmondt in een stroomtekort, wordt de normale 

werking van de markt verlaten. De TNB zal moeten beginnen om een relatief beperkt aantal 

klanten onvrijwillig af te schakelen om geen grotere problemen te laten ontwikkelen. Zolang 

dit gecontroleerd gebeurt, is er geen escalatie van het probleem en wordt een totale black-

out vermeden.  

260. De gevolgen van een verstoring van de elektriciteitsvoorziening en de hieraan 

gekoppelde kosten worden besproken in een studie van het Belgisch Federaal Planbureau 

(Federaal Planbureau, 2014). Deze studie schat de gemiddelde economische kost van een 

stroomtekort van één uur op ongeveer 8.300 €/MWh50. De studie van het Planbureau maakt 

ook het onderscheid tussen de kosten van afschakelen op verschillende uren van de dag 

met de grootste kost die wordt opgemeten ’s avonds rond 18u. De kost varieert tussen 6.000 

en 9.000 €/MWh doorheen de dag. De studie maakt ook een opdeling per type verbruiker. 

Hieruit blijkt dat de kost het laagst ligt voor gezinnen: 2.300 €/MWh en aanzienlijk hoger is 

voor industriële en commerciële activiteiten. In deze studie wordt het bedrag van 

8.300 €/MWh als referentie gekozen om de economische kost van het onvrijwillig 

afschakelen van stroom weer te geven51.  

261. Andere studies hanteren hogere kosten gaande van een gewogen kost van 

16.940 £/MWh (London Economics, 2013) tot 26.000 €/MWh (Gestionnaire du Réseau de 

Transport d’Electricité (RTE), 2010). 

IV.1 Wie betaalt in situaties van stroomtekort? 

262. Een goede marktwerking betekent onder meer dat marktspelers steeds de juiste 

prijsprikkels krijgen. Dat is op het ogenblik niet altijd het geval: als het systeem onder stress 

komt en een black-out dreigt, moet de netbeheerder tussenkomen om een relatief beperkt 

deel van de consumenten onvrijwillig, soms slechts kortstondig, van het net af te schakelen. 

                                                
50

 Value of Lost Load (VOLL) voor een 1 uur durende panne op een typische winterdag in België. Dit 
is een waarde zonder rekening te houden met andere maatschappelijke kosten. 
51

 De exacte bepaling van deze waarde kan in de toekomst nog aangepast of verder gespecifieerd 
worden maar belangrijk is een waarde te nemen die duidelijk de economische schade bij afschakelen 
aantoont. 
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IV.1.1 Het concept van onvrijwillige afschakeling 

263. Een onvrijwillige afschakeling heeft een economische (opportuniteits)kost, waarvan 

de gemiddelde economische component wordt geschat op 8.300 € per MWh dat 

afgeschakeld wordt (Federaal Planbureau, 2014). Die kost wordt echter niet betaald door de 

veroorzaker van de onvrijwillige afschakeling maar wordt impliciet betaald door de 

afgeschakelde klanten. Een onvrijwillige afschakeling van een belasting is een 

noodmaatregel die genomen wordt om het resterende negatieve verschil tussen het aanbod 

(productiecapaciteit en netto import) en de belasting te compenseren, nádat alle andere 

voorziene maatregelen werden genomen. Dit negatieve verschil is een rechtstreeks gevolg 

van de som van de onevenwichten van de evenwichtsverantwoordelijken. In eerste instantie 

dragen de evenwichtsverantwoordelijken dus de (gedeelde) verantwoordelijkheid van het 

onevenwicht van de regelzone, dat in bepaalde gevallen tot de onvrijwillige afschakeling 

leidt. Vanzelfsprekend kan de werkelijke oorzaak van het onevenwicht bij de 

evenwichtsverantwoordelijke ook bij andere partijen liggen, bijvoorbeeld de uitval van een 

productie-eenheid of een belasting. Er is bijgevolg nood aan een verduidelijking van de 

verantwoordelijkheden bij een onvrijwillige afschakeling. Deze verduidelijking kan leiden tot 

een definitie van overmacht en het in kaart brengen van eventuele onevenwichten in de 

contractuele relaties tussen de verschillende marktspelers. 

264. Indien de strategische reserves52 niet volstaan en er moet overgegaan worden tot 

een onvrijwillige afschakeling, dan zal de evenwichtsverantwoordelijke, met een negatief 

onevenwicht onder de huidige omstandigheden, 4.500 €/MWh moeten blijven betalen als 

onbalanstarief. De werkelijke kost van niet geleverde elektriciteit wordt dan afgewenteld op 

de onvrijwillig afgeschakelde verbruiker. Deze verbruikers bevinden zich onder de huidige 

omstandigheden niet noodzakelijk in de portefeuille van de evenwichtsverantwoordelijke die 

aanleiding geeft tot een afschakeling. Met andere woorden, verbruikers die in de perimeter 

van een evenwichtsverantwoordelijke zitten die geen tekort aan energie heeft, kunnen even 

goed afgeschakeld worden: er is momenteel geen verband tussen het afschakelen van 

verbruikers en de evenwichtsverantwoordelijken die aan de basis liggen van de nood tot 

afschakelen. 

                                                
52

 Zie sectie III.4 
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IV.1.2 Vereffening van onevenwichten in het netwerk 

265. De vereffening van de onevenwichten gebeurt, volgens de principes van Elia, via 

het onevenwichtsmechanisme, ook balancing mechanisme genoemd. Het afschakelen van 

verbruikers heeft een invloed op het finaal in rekening te brengen onevenwicht van elke 

ARP. Voor het bepalen van het finaal onevenwicht moet de afgeschakelde energie 

afgetrokken worden van de afnames van elke ARP. Hierdoor zal het negatief onevenwicht 

van een ARP verminderen of een positief onevenwicht nog vergroten en dit ten belope van 

de hoeveelheid afgeschakelde energie bij de verbruikers die in de portefeuille van de 

respectievelijke ARPs zitten. 

266. Voor het bepalen van de te betalen of te ontvangen bedragen per ARP, wordt het 

onevenwicht, na het in rekening brengen van het afgeschakelde vermogen, gebruikt. Het 

Belgisch onevenwichtsmechanisme is zo dat indien het systeem in negatief onevenwicht is, 

de som van alle betalingen door ARPs in negatief onevenwicht de ontvangsten door ARPs in 

positief onevenwicht (voor de geleverde balancing reserves en desgevallend strategische 

reserves) dekken. 

267. Indien een “ARP A” voor een bepaald uur in negatief onevenwicht is van 200 MW en 

mede daardoor uiteindelijk voor 300 MW aan klanten bij de verschillende ARPs zijn 

afgeschakeld, kan verondersteld worden dat de onevenwichtsprijs 4.500 €/MWh is, 

aangezien de strategische reserve hoogstwaarschijnlijk zal geactiveerd zijn. Indien 50 MW 

van de onvrijwillig afgeschakelde klanten toehoren aan “ARP A”, zal deze een 

onevenwichtskost moeten betalen op 150 MW; dit is immers zijn nieuwe onevenwicht, na het 

in rekening brengen van de 50 MW afgeschakelde verbruikers uit zijn portefeuille. 

268. Een ander voorbeeld is wanneer een “ARP B” voor een bepaald uur 60 MW in 

negatief ovenwicht is en er voor 100 MW aan klanten in zijn portefeuille worden 

afgeschakeld. Indien ook hier de onevenwichtsprijs geldt van 4.500 €/MWh zal ARP B 

180.000 € (40 MWh · 4500 €/MWh) ontvangen. Zijn negatief onevenwicht wordt immers 

omgezet in een positief onevenwicht door het in rekening brengen van zijn afgeschakelde 

klanten. 

 De CREG zal de markt in geval van afschakeling monitoren. De oorspronkelijke (voor 

afschakeling) en finale onevenwichten, alsook de geldstromen voortvloeiend uit het 

onevenwichtsmechanisme zal daarbij geanalyseerd worden. 
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IV.1.3 Illustratie van activatie van strategische reserves en van afschakeling 
van verbruikers 

269. Om tot een beter inzicht te komen over wat er juist gebeurt in de verschillende fases 

van stroomtekort, gaat deze sectie in op enkele fictieve voorbeelden. Er wordt nagegaan hoe 

het systeem omgaat met structurele tekorten. Deze structurele tekorten doen zich voor 

wanneer de som van de surplussen de som van de tekorten van elke 

evenwichtsverantwoordelijke / ARP niet kan dekken. 

 

Figuur 8: Situatie 1 waarbij vier ARPs een gezamenlijke onbalans creëren van 950 MW die door middel 
van activatie van balancing reserves en strategische reserves wordt in evenwicht gebracht. 

270. Een eerste Situatie 1 die geschetst wordt is deze in Figuur 8. Hierbij zorgen ARP B, 

C en D voor een gezamenlijk negatief onevenwicht ten belope van 1.250 MW. Dit kan deels 

gecompenseerd worden door het overschot van 300 MW, gegenereerd door ARP A, die het 

globale ARP-onevenwicht terugbrengt op 950 MW. De strategische reserves53 dekken in dit 

voorbeeld 850 MW van dit onevenwicht. Voor de rest wordt beroep gedaan op balancing 

                                                
53

 De beslissing om strategische reserves te activeren kan reeds op Dag-1 genomen worden. Hierdoor 
kan het zijn dat de goedkopere balancing reserves niet volledig opgebruikt zijn voordat de strategische 
reserves worden aangewend. Dit is echter een normale zaak aangezien de balancing reserves in 
eerste instantie dienen om real time plotse problemen, zoals een onverwachte uitval van een 
productie-eenheid, het hoofd te bieden en niet om structurele adequacy problemen op te lossen. 
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reserves (100 MW)54 om het systeem terug in evenwicht te brengen. In dit voorbeeld is er 

voldoende balancing reserve en strategische reserve, waardoor onvrijwillige afschakelingen 

van verbruikers niet nodig zijn. 

271. In het geval van activering van strategische reserves en indien er in reële tijd een 

structureel tekort bestaat, dan geldt het onevenwichtstarief van 4.500 €/MWh. De 

onbalanskost en –opbrengst voor één uur afschakeling wordt weergegeven in Tabel 7. Er 

wordt uitgegaan van een pure enkelvoudig prijsmechanisme, zonder prikkelcomponent, die 

Elia zou kunnen aanwenden. Noteer dat de som van alle betalingen overeenkomt met de 

som van alle ontvangsten. Indien deze situatie meerdere uren ongewijzigd aanhoudt, zullen 

de kosten en opbrengsten voor de betrokken actoren evenredig oplopen. 

272. “ARP A” en Elia ontvangen 4.500 €/MWh, een bedrag dat overeenkomt met het 

onbalanstarief bij activatie van de strategische reserve. Het is belangrijk op te merken dat 

Elia de gecontracteerde leverancier van de (strategische) reserve geen 4.500 €/MWh 

betaalt, maar een op voorhand overeen gekomen bedrag voor activatie (alsook een bedrag 

voor reservatie); dat bedrag ligt veel lager dan 4.500 €/MWh. Het saldo wordt gebruikt om de 

totale tariefkost voor de reservatie van deze reserves te verminderen.  

Actor Berekening Onbalansbetaling [€] 55 

ARP A 300 MW · 1 h · 4500 €/MWh 1.350.000 

ARP B -400 MW · 1 h · 4500 €/MWh -1.800.000 

ARP C -500 MW · 1 h · 4500 €/MWh -2.250.000 

ARP D -350 MW · 1 h · 4500 €/MWh -1.575.000 

Elia56 (100 MW + 850 MW) · 1 h · 4500 €/MWh 4.275.000 

Tabel 7: De betalingen voor Situatie 1 die voortvloeien uit het evenwichtsmechanisme. Actoren in negatief 
onevenwicht betalen. Er wordt uitgegaan van het enkelvoudig prijsmechanisme, zonder prijsprikkel 

273. Een tweede voorbeeld, Situatie 2 schetst een situatie waarbij de strategische 

reserves (en de balancing reserves) ontoereikend zijn om het door de ARPs veroorzaakte 

onevenwicht te compenseren57. In dit geval moet Elia overgaan tot onvrijwillige afschakeling 

van verbruikers. Dit gebeurt normaal gezien bij verbruikers van alle ARPs, ook zij die in 

                                                
54

 De balancing reserves worden pas in real time geactiveerd. In theorie kunnen extra biedingen voor 
balancing reserves gebeuren en kan hiermee een hoger vermogen aangewend worden. In praktijk, op 
een moment van stroomschaarste, wordt verwacht dat er enkel beroep kan gedaan worden op reeds 
op voorhand contractueel gereserveerde balancing reserves. Er is een link tussen balancing reserves 
en strategische reserves aangezien bij het activeren van strategische reserves de onbalanstarief 
automatisch op 4.500 €/MWh wordt gezet. 
55

 negatief voor betaler ; positief voor ontvanger. 
56

 Elia ontvangt onbalansbetalingen maar moet wel voor de gecontracteerde balancing reserves en de 
strategische reserves een afgesproken kost betalen aan de toeleveraars van deze reserves. 
57

 In dit voorbeeld wordt verondersteld dat er 850 MW aan strategische reserves is gecontracteerd 
door Elia. Voor de exacte context wordt gerefereerd naar sectie III.4. 
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evenwicht zijn of zij die een overschot laten optekenen (zoals ARP A). Deze situatie is 

weergegeven in Figuur 9. 

 

Figuur 9: Situatie 2 waarbij vier ARPs een gezamenlijke onbalans creëren van 2.350 MW. Na activatie van 
balancing reserves en strategische reserves blijft een onevenwicht van 700 MW bestaan. 

274. In Situatie 2 zorgen ARPs B, C en D voor een negatief onevenwicht van 2.650 MW. 

Dit wordt deels gecompenseerd door het positief onevenwicht van ARP A, die het ARP 

onevenwicht terugbrengt op 2.350 MW. Het globale ARP-onevenwicht wordt in de mate van 

het mogelijke verder gecompenseerd door het maximum aan balancing reserves (800 MW) 

en de strategische reserves (850 MW). Hierdoor blijft een negatief onevenwicht van 700 MW 

over. Dit moet weggewerkt worden door middel van afschakeling van verbruikers in de 

portefeuilles van ARP A, B, C en D. Dit wordt weergegeven in Figuur 10. 
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Figuur 10: Situatie 2 waarbij vier ARPs een gezamenlijke onbalans creëren van 2.700 MW. Enkel door 
activatie van de beschikbare strategische reserves, balancing reserves en door het afschakelen van 

verbruikers, kan het netevenwicht bewaard worden. 

275. Elia schakelt in dit voorbeeld 200 MW af bij klanten bij ARPs A, C en D en 100 MW 

bij ARP B. Door in totaal 700 MW af te schakelen kan Elia het evenwicht in het net 

herstellen. Het resultaat is dat er in totaal 700 MW minder afname in het systeem zal zijn, 

waardoor de injectie, met behulp van de strategische reserves en de balancing reserves 

voldoende wordt en het onevenwicht weggewerkt is. De uiteindelijke situatie voor het net 

wordt weergegeven in Figuur 11. 
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Figuur 11: Situatie 2 na activatie van strategische reserves, balancing reserves en het afschakelen van in 
totaal 700 MW. Het finaal onevenwicht per ARP wordt bepaald door de situatie na het afschakelen van hun 

klanten in rekening te brengen van hun onbalans. 

276. Bij het afschakelen van verbruikers, wordt dit in rekening gebracht van het 

onevenwicht van elke ARP. ARP A had oorspronkelijk een overschot van 300 MW maar door 

afschakeling van een vermogen van 200 MW bij zijn klanten, heeft hij uiteindelijk een 

overschot van 500 MW. Het negatief onevenwicht van ARP B wordt via de afschakeling 

teruggebracht van 400 MW naar 300 MW. De onbalanskost en –opbrengst voor één uur 

afschakeling wordt per actor weergegeven in Tabel 8. 

Actor Berekening Onbalansbetaling [€] 58 

ARP A 500 MW · 1 h · 4500 €/MWh 2.250.000 

ARP B -300 MW · 1 h · 4500 €/MWh -1.350.000 

ARP C -1200 MW · 1 h · 4500 €/MWh -5.400.000 

ARP D -650 MW · 1 h · 4500 €/MWh -2.925.000 

Elia59 (800 MW + 850 MW) · 1 h · 4500 €/MWh 7.425.000 

Tabel 8: De betalingen voor Situatie 2 die voortvloeien uit het evenwichtsmechanisme. Actoren in negatief 
onevenwicht betalen. Er wordt uitgegaan van het enkelvoudig prijsmechanisme, zonder prijsprikkel 

277. Ter info wordt in Tabel 9 weergegeven wat de betalingen waren geweest indien elke 

ARP met zijn oorspronkelijk onevenwicht, dus vóór afschakeling, zou geconfronteerd 
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 negatief voor betaler ; positief voor ontvanger. 
59

 Elia ontvangt onbalansbetalingen maar moet wel voor de gecontracteerde balancing reserves en de 
strategische reserves een afgesproken kost betalen aan de toeleveraars van deze reserves. 
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geweest zijn. Noteer dat hierdoor de betalingsbalans niet in evenwicht is. In werkelijkheid 

wordt echter het finaal onevenwicht, na afschakeling, gebruikt voor het 

onevenwichtsmechanisme, zoals beschreven in Tabel 8 hierboven. 

Actor Berekening Onbalansbetaling [€] 60 

ARP A 300 MW · 1 h · 4500 €/MWh 1.350.000 

ARP B -400 MW · 1 h · 4500 €/MWh -1.800.000 

ARP C -1400 MW · 1 h · 4500 €/MWh -6.300.000 

ARP D -850 MW · 1 h · 4500 €/MWh -3.825.000 

Elia61 (800 MW + 850 MW) · 1 h · 4500 €/MWh 7.425.000 

Tabel 9: De betalingen voor Situatie 2 die voortvloeien uit het evenwichtsmechanisme. Actoren in negatief 
onevenwicht betalen. Er wordt uitgegaan van het enkelvoudig prijsmechanisme, zonder prijsprikkel 

278. Ter verduidelijking geeft Figuur 12 een overzicht van waar Situaties 1 en 2 zich 

bevinden in de merit order van het onbalansmechanisme. 

 

Figuur 12: Schematisch overzicht de door ARPs veroorzaakte onevenwichten en de bijhorende toestand 
in het onevenwichtsmechanisme. De onbalansprijs voor de balancing reserves worden automatisch op 

4.500 €/MWh gezet indien strategische reserves aangewend worden. 

279. Het bepalen van de hoeveelheid afgeschakelde energie wordt in volgende sectie 

IV.1.4 besproken. 
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strategische reserves een afgesproken kost betalen aan de toeleveraars van deze reserves. 
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IV.1.4 Hoe wordt de onvrijwillig afgeschakelde energie vastgesteld? 

280. Volgens de huidige regels wordt het onevenwicht van een ARP steeds bepaald 

zoals het gemeten wordt. Indien de netbeheerder onvrijwillig klanten moet afschakelen om 

het netevenwicht te behouden, dan wordt deze onvrijwillig afgeschakelde energie meegeteld 

voor de individuele ARPs, die hiermee hun evenwichtspositie zien verbeteren. Dat geldt dus 

ook evenzeer voor de ARP die de afschakeling (mee) veroorzaakt heeft. Hierdoor moet een 

ARP geen onbalanstarief betalen voor de afgeschakelde energie, wat gezien kan worden als 

een pervers effect van een onvrijwillige afschakeling: hoe meer klanten in de perimeter van 

de ARP onvrijwillig afgeschakeld worden, hoe beter dit is voor deze ARP.  

281. Indien men dit pervers effect zou willen vermijden, moet er bepaald worden hoeveel 

energie er onvrijwillig afgeschakeld is. Dit is per definitie een schatting, aangezien de 

afgeschakelde energie niet kan gemeten worden. Wanneer consumenten onvrijwillig worden 

afgeschakeld, gebeurt dit op een bepaald moment in de tijd. Het afgeschakelde vermogen is 

op dat moment gekend. Wat echter niet gekend is, is hoe de normale vraag van deze 

consumenten zou verlopen zijn zonder afschakeling. Dit is immers nodig om de evolutie van 

het onevenwicht te kunnen bepalen na de afschakeling en de kosten (of opbrengsten) die 

zullen aangerekend worden voor ARPs in negatief (of positief) onevenwicht. Met andere 

woorden: het ogenblikkelijke vermogen op moment van afschakeling is gekend maar voor de 

hoeveelheid niet-geconsumeerde energie moeten regels toegepast worden. Deze 

hoeveelheid afgeschakelde en niet-geconsumeerde energie is afhankelijk van het verloop 

van de vraag van de afgeschakelde consumenten en de duur van de afschakeling.  

282. De afgeschakelde energiehoeveelheid wordt door Elia geraamd op basis van het 

verbruik van het betrokken gebied voor en onmiddellijk na de afschakeling. Zulke regels 

bestaan ook voor het bepalen van de afgeschakelde energie bij onderbreekbare klanten in 

de context van tertiaire reserves. 

283. In geval van schaarste of tekort worden de maatregelen (vraagbeperkende 

maatregelen al dan niet gecombineerd met het afschakelen van verbruik) op voorhand 

gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Deze informatie laat ook aan de ARPs toe om hun 

inschattingen bij te stellen. 

284. Een alternatief voor het in rekening brengen van de afgeschakelde energie voor het 

onevenwicht is de markt vrij te laten om hun afgeschakelde klanten al dan niet te 

compenseren. Zo is het niet ondenkbaar dat ARP A, in het voorbeeld van sectie IV.1.3, die 

door de onvrijwillige afschakeling van 200 MW van zijn klanten een extra winst maakt van 
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900.000 €, zijn afgeschakelde klanten een financiële compensatie geeft. Het is dan aan de 

concurrenten om dit gedrag te volgen of niet.  

IV.2 Correcte prijsprikkels voor de markt bij stroomtekort 

285. Om tot een betere marktwerking te komen moet elke evenwichtsverantwoordelijke 

die mee aan de basis ligt van een tekort dat leidt tot een onvrijwillige afschakeling 

geconfronteerd worden met de kosten die hieraan verbonden zijn. Terzelfdertijd moeten 

evenwichtsverantwoordelijken die oorspronkelijk in evenwicht waren, of zelfs het systeem 

hielpen met een surplus, correct vergoed worden voor het feit dat ze het systeem hielpen 

en/of voor het feit dat ook klanten van hen afgeschakeld werden. 

286. De CREG pleit voor een graduele aanpak zodat de marktspelers enige tijd hebben 

om zich aan deze nieuwe context aan te passen. De volgende maatregelen, geordend 

volgens oplopend niveau van stroomtekort, zijn volgens de CREG nodig om de goede 

marktwerking te ondersteunen. De maatregelen zijn gericht op de 

evenwichtsverantwoordelijken. Afhankelijk van de contractuele bepalingen die de 

evenwichtsverantwoordelijke heeft met andere marktspelers, kan deze bepaalde kosten of 

opbrengsten van deze maatregel doorrekenen naar die marktspelers. 

a) Aanwenden van strategische reserves62:  

Vanaf 1 november 2014: in kader van de strategische reserves is beslist dat 

wanneer het elektriciteitsnet een structureel tekort heeft en de strategische 

reserves moeten geactiveerd worden, de veroorzakers van dit structureel tekort 

een onevenwichtstarief betalen van 4.500 €/MWh voor dat onevenwicht, terwijl zij 

die een surplus hebben tegen deze prijs vergoed worden voor dat surplus.. Dit 

geeft een prikkel om te investeren in piekcapaciteit, zij het productie of 

afschakelbaar vermogen. De CREG sluit niet uit dat het onbalanstarief bij 

activatie van de strategische reserve in de toekomst nog verhoogd wordt. 

Deze maatregel is reeds van kracht voor de winter 2014-2015. 

b) Deels vrijwillige en selectieve afschakeling:  

Een tijdelijke en beperkte afschakeling die de netbeheerder moet uitvoeren om 

een totale black-out te vermijden is onvrijwillig en niet-selectief. Dit moet zoveel 

mogelijk evolueren naar een vrijwillige (of contractuele) en selectieve 
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 De situatie hier beschreven komt overeen met Situatie 1 in sectie IV.1.3. 
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afschakeling. Dat kan mogelijk gemaakt worden door eerst de “niet-prioritaire” 

sectoren af te schakelen van de evenwichtsverantwoordelijke die mee aan de 

basis ligt van een tekort dat leidt tot een onvrijwillige afschakeling; dit principe is 

nu reeds van toepassing in de gasmarkt, maar nog niet in de elektriciteitsmarkt. 

De afschakeling kan volgens een volgorde die de evenwichtsverantwoordelijke 

met zijn klanten op een transparante wijze heeft overeengekomen. Hiervoor is 

het nodig dat Elia in reële tijd een goede inschatting kan maken van het 

onevenwicht van elke individuele evenwichtsverantwoordelijke, iets wat bij Fluxys 

al in werking is sinds 2007.  

Langs de ene kant zullen de klanten hierdoor de evenwichtsverantwoordelijke 

disciplineren om ook bij een piek voldoende te kunnen blijven leveren. Langs de 

andere kant verplicht dit zowel de klanten als de evenwichtsverantwoordelijke om 

na te denken over (vrijwillige) afschakelbaarheid.  

Deze maatregel zou nieuw uit te werken zijn. Een nog te implementeren real time 

inschatting van onevenwicht per evenwichtsverantwoordelijke, aanpassing van 

het Technisch Reglement, bewustmaking en verdere contractuele afspraken zijn 

nodig vooraleer dit kan geïmplementeerd worden.  

c) Crisismanagement; onvrijwillige en niet-selectieve afschakeling63:  

Diegene die een onvrijwillige afschakeling veroorzaakt zonder dat er sprake is 

van overmacht zou alle kosten moeten betalen die door deze afschakeling 

veroorzaakt worden, eventueel ook niet-economische kosten. Dit moet op een zo 

efficiënt en zo correct mogelijke manier uitgevoerd worden.  

Idealiter zou een onvrijwillige afschakeling eerst die klanten afschakelen waarbij 

de schade het laagst is. Een onvrijwillige afschakeling is volgens de huidige 

regels hiervoor echter niet selectief genoeg. Een mogelijke en marktgebaseerde 

oplossing hiervoor is om een voldoende hoog onbalanstarief te zetten indien de 

netbeheerder onvrijwillig en niet-selectief moet afschakelen (8.300 €/MWh of 

zelfs hoger). Op die manier wordt aan klanten die een lagere afschakelkost 

hebben dan dat hoge onbalanstarief een prikkel gegeven om zich vrijwillig te 

laten afschakelen. Op die manier wordt er in principe pas onvrijwillig 

afgeschakeld indien alle klanten met een lagere afschakelkost (dan het hoge 

onbalanstarief) reeds afgeschakeld zijn. Een belangrijke voorwaarde opdat de 

markt hier efficiënt in kan voorzien, is het toelaten van submetering, zowel op 

transport- als distributienetniveau.  
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 De situatie hier beschreven komt overeen met Situatie 2 in sectie IV.1.3. 
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De CREG zal de maatregelen die voorgesteld worden in de punten b en c onderzoeken en 

voorstellen formuleren, met bevraging van alle stakeholders. 

287. De CREG wenst nog te wijzen op het principe van de noodleverancier. De 

noodleverancier of “supplier of last resort” is de leverancier die elektriciteit en/of aardgas 

moet leveren aan verbruikers van wie de leverancier in gebreke blijft (bv. als gevolg van een 

faillissement) (“VREG,” 2014). Voor klanten op het distributienet niveau wordt het risico dus 

sterk beperkt dat ze, ten gevolge van het faillissement van hun leverancier, zonder 

elektriciteit zouden vallen. Grote verbruikers die rechtstreeks aangesloten zijn op het 

transportnet genieten niet van dit regime en moeten zelf een nieuwe leverancier 

contracteren. 

 Om tot een betere marktwerking te komen moet elke evenwichtsverantwoordelijke die 

mee aan de basis ligt van een tekort dat leidt tot een onvrijwillige afschakeling 

geconfronteerd worden met de kosten die hieraan verbonden zijn. De CREG zal de 

maatregelen die in deze sectie voorgesteld worden nader onderzoeken en voorstellen 

formuleren, met bevraging van alle stakeholders. 

 

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

 

 

 

 

     

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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VI. BIJLAGE 1: Historische situaties 

288. In deze bijlage worden enkele historische situaties van stroomschaarste besproken. 

VI.1 6 en 7 januari 2009 

289. Op dinsdag 6 en woensdag 7 januari kreeg de Belgische regelzone te kampen met 

de onvoorziene uitval, al dan niet gelijktijdig, van verschillende centrales zoals Tihange 3, 

St.-Ghislain, Langerlo 2, Ruien 5, Kallo 1 en Kallo 2, allen Electrabel-eenheden. Hierdoor 

ontstond een aanzienlijk tekort aan interne productiecapaciteit: meer dan 1200 MW 

productiecapaciteit viel in een korte tijdsspanne weg. 

290. Figuur 13 geeft de eigenlijk productie op dag D (rode lijn) in vergelijking met de op 

D-1 genomineerde productie (blauwe lijn). De groene balkjes (“difference”) geven het 

verschil tussen deze twee waarden: een negatieve waarde wijst op een tekort. Op deze 

figuur is duidelijk te zien dat er op 6 januari vanaf uur 16 er een tekort is van de werkelijke 

productie ten opzichte van de genomineerde productie. Dit tekort wordt op 6 januari 

maximaal 900 MW (uur 23). Het tekort houdt op 7 januari bijna de hele dag aan en bereikt op 

uur 18 haar maximum van 1400 MW. Op 8 januari is het tekort verdwenen. 

 

Figuur 13: Voorspelde en eigenlijke productiecapaciteit voor 6, 7 en 8 januari 2009 [MW] 
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291. Om dit wegvallen van productiecapaciteit op te vangen, is de intraday markt een 

belangrijk middel. Dit productietekort moet niet volledig door Elia opgevangen worden. Het 

zijn immers de ARP’s zelf die een deel van het productietekort reeds opvangen door via de 

intra-day markt op de interconnectie met Frankrijk energie in te voeren en zo het tekort aan 

productie in de Belgische regelzone te milderen en zelfs volledig te compenseren, zoals te 

zien is op Figuur 14. Merk op dat in januari 2009 op de koppelverbinding België-Nederland 

nog geen intraday mechanisme geïmplementeerd is. 

292. Op Figuur 14 zijn de groene balkjes (“difference”) dezelfde als in Figuur 13, namelijk 

het productietekort ten opzichte van de genomineerde productie (de Y-as heeft een andere 

schaal). De blauwe balkjes (“import intra day”) geven de hoeveelheid weer die de 

marktpartijen via het intra-day mechanisme importeren. De zwarte lijn met bolletjes 

(“difference after ID”) geeft de resultante van het productietekort vermeerderd met de import 

via intra day.  

293. Uit de figuur blijkt dat het productietekort bijna volledig wordt opgevangen door de 

marktpartijen zelf, behalve misschien tijdens de eerste uren van het tekort, namelijk op 6 

januari rond uur 18. Echter, dit betekent niet dat het volledige tekort in de regelzone 

weggewerkt is, aangezien ook de consumptie hoger kan zijn dan voorspeld was. 

 

Figuur 14: Impact van het wegvallen van productiecapaciteit op de intraday handel [MW] 
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VI.2 17 januari 2013 

294. Op 17 januari 2013 werd België geconfronteerd met een koudegolf en werden de 

laagste temperaturen van de maand opgenomen (zie onderstaand overzicht van het KMI). In 

de namiddag en de avond zijn drie productie-eenheden opeenvolgend uitgevallen naar 

aanleiding van problemen veroorzaakt door de koude. Het gaat om de eenheden van 

Vilvoorde (GT + ST), Knippegroen (Arcelor-site, ex-Sidmar) en Marcinelle Energie. Deze 

eenheden hebben ook een productietekort van 960 MW veroorzaakt ten opzichte van de 

nominaties. 

295. De klimatologische balans van januari 2013 volgens het KMI (“IRM - KMI website,” 

2014) : 

"[…]  

Van de 17e tot de 20e lagen wij onder de invloed van een zone van hoge druk 
gelegen boven Scandinavië en een depressie ten zuiden van deze anticycloon die 
continentale lucht met sneeuwzones naar onze streken stuurde. […]  

De absolute minima varieerden van –17°C tot –4°C en werden het meest 
waargenomen op de 16e of de 17e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde 
maandtemperatuur 2,1°C (norm.: 3,3°C). De gemiddelde uitersten bedroegen 
respectievelijk 4,1°C en 0,0°C (norm.: 5,7°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren 
respectievelijk 13,9°C [de 29e] en –9,3°C [de 17e] (norm.: 12,2°C en –6,5°C). Er 
waren 16 vorstdagen [min. <0°C] (norm.: 11,9 d.) waarvan er 11 winterse dagen 
waren [max. <0°C] (norm.: 2,9 d.)." 

296. Elia haalt in haar jaarverslag 2013 (Elia, 2014d) 17 januari 2013 aan als zijnde een 

situatie waarbij een koudegolf kan leiden tot gespannen situaties: […] op 17 januari, tijdens 

een koudegolf, waren de marges nog kleiner en zou een bijkomend incident op het net 

waarschijnlijk tot de inwerkingstelling van het afschakelplan van Elia hebben geleid. Het net 

bereikte die dag volgens Elia bijna haar limieten (Elia, 2013b). 

297. Figuur 15 illustreert het geleidelijke verlies van productiecapaciteit van 17 januari 

2013.. 
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Figuur 15: capaciteit van de productie-eenheden Vilvoorde, Knippegroen en Marcinelle Energie en totaal 
verschil tussen de som van hun nominaties en hun werkelijke productie [MW] 

298. Deze uitschakelingen hebben als gevolg gehad dat de SI 64 (System Imbalance) -

850 MW bedroeg. ELIA heeft dan de tertiaire reserve (R3) geactiveerd. Het NRV65 (Net 

Regulation Volume) bedoeld om deze onevenwichten te compenseren, bedroeg +802 MW. 

Dit wordt geïllustreerd in Figuur 16. 

                                                

64 Het plotselinge onevenwicht van het systeem (SI) wordt berekend aan de hand van het verschil 
tussen de Area Control Error (ACE) en het netto regelvolume (NRV). Het onevenwicht van het 
systeem (SI) wordt verkregen door de geactiveerde ondersteunende diensten (NRV), uitgevoerd door 
Elia voor het beheer van het evenwicht van de zone, van de ACE te neutraliseren.  
65 Om het ogenblikkelijk nettoregelvolume te berekenen, maken wij voor elk tijdstip het verschil tussen 

de som van de volumes van alle opregelactiveringen en de som van de volumes van alle 
afregelactiveringen, inclusief de uitwisselingen via de International Grid Control Cooperation. Het gaat 
hier om activeringen die Elia aanvraagt om het evenwicht van de regelzone te behouden. Een 
positieve waarde geeft aan dat het om een netto-opregelsignaal gaat. 
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Figuur 16: activatie van de reserves ter compensatie van het verlies van de eenheden van Vilvoorde, 
Knippegroen en Marcinelle Energie [MW]. 

 


