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EXECUTIVE SUMMARY 

1. Gelet op de inhoud van het strategisch plan 2013-2019 van de CREG en de inhoud 

van diverse overheidsbeslissingen en regeerakkoorden, zijn de hoofddoelstellingen van deze 

studie (i) het in kaart brengen van de verschillende technologieën die momenteel 

beschikbaar zijn voor de elektriciteitsopslag, (ii) het identificeren van de kosten die de 

exploitanten van centrales voor elektriciteitsopslag momenteel (zouden) dragen en (iii) het 

formuleren van aanbevelingen om, indien dit nodig wordt geacht door de bevoegde 

overheden, het onderhoud en de ontwikkeling van de opslagcapaciteit van elektriciteit te 

bevorderen. 

2. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar voor de elektriciteitsopslag. Elk 

heeft zijn specifieke kenmerken (cf. onmiddellijk vermogen, duur van de oplaad-

ontlaadcyclus, reactiesnelheid, rendement, zelfontlading, levensduur, maturiteit, …) die, 

afhankelijk van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, een voordeel of een nadeel kunnen 

zijn.  

3. De opslagkosten hangen af van de technologie en de gekozen configuratie. Voor 

sommige technologieën, zoals pompopslagcentrales, hangen de kosten sterk af van de 

gekozen geografische locatie. De kosten die verband houden met bepaalde technologieën, 

zoals batterijen, zouden op korte termijn aanzienlijk kunnen dalen als gevolg van 

technologische vooruitgang en schaalvoordelen. De kosten verbonden aan andere 

technologieën, zoals pompopslagcentrales, zullen daarentegen waarschijnlijk stabiel blijven 

of toenemen. Gezien deze ontwikkelingen moeten de kosten, die in de afgelopen jaren 

gepubliceerd zijn, met bijzondere voorzichtigheid worden gebruikt.  

4. De kosten van de opslag zijn ook afhankelijk van de nettarieven, taksen, toeslagen 

en verplichtingen die hieraan zijn opgelegd. Afgezien van de vrijstelling van de verplichting 

tot het voorleggen van groenestroomcertificaten om de afnames van de 

pompopslagcentrales in Wallonië te dekken, zijn op de elektriciteitsopslag op heden alle 

wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het verbruik en de productie van 

elektriciteit van toepassing. Voor een opslageenheid die rechtstreeks op het net is 

aangesloten, zijn de nettarieven, taksen, toeslagen en verplichtingen dan ook vooral 

afhankelijk van het aantal afgenomen MWh van het net, het spanningsniveau van de 

aansluiting en het gewest waarin deze aansluiting zich bevindt. Hoe lager de afnames en het 

spanningsniveau van de aansluiting, hoe hoger het eenheidsbedrag ervan. 
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5. De hoogte van de tarieven, taksen, toeslagen en andere verplichtingen opgelegd 

aan de elektriciteitsopslag is een eerste obstakel voor de ontwikkeling van opslagcentrales 

rechtstreeks op het net aangesloten. Dit is minder problematisch voor de opslagcentrales die 

rechtstreeks zijn aangesloten op een productie-eenheid of een verbruiker en voor 

zelfproducenten, voor wie dit paradoxaal genoeg zelfs een stimulans kan zijn om  een 

opslaginstallatie te installeren. 

6. Overeenkomstig hetgeen wordt waargenomen voor bepaalde 

elektriciteitsproductietechnologieën, vormt het onevenwicht tussen enerzijds hoge vaste 

kosten op lange termijn en anderzijds variabele inkomsten die voor investeerder op steeds 

kortere termijn duidelijk zijn een tweede obstakel voor de ontwikkeling van bepaalde 

technologieën die grote investeringen vereisen die over een zeer lange periode worden 

afgeschreven, zoals pompopslagcentrales. In dit verband dient erop te worden gewezen dat 

deze problematiek nog eens wordt vergroot voor technologieën die een aanzienlijke 

tijdspanne tussen de investeringsbeslissing en de indienststelling vereisen, zoals 

pompopslagcentrales. 

7. Voor zover door de bevoegde overheden zinvol geacht, is de CREG van mening dat 

het noodzakelijk is om prioritair de obstakels ingevolge tarieven, taksen, toeslagen en andere 

verplichtingen opgelegd aan opslag aan te pakken, aangezien de federale en gewestelijke 

regeringen over een aanzienlijke discretionaire bevoegdheid beschikken om "quick wins" te 

realiseren op korte termijn. Overwegende dat sommige technologieën in de komende jaren 

mogelijk significante veranderingen gaan ondergaan en dat tot nu toe geen enkele studie alle 

behoeften van het Belgische elektrisch systeem in termen van flexibiliteit heeft 

geïdentificeerd, beveelt de CREG maatregelen aan die niet specifiek zijn voor een bepaalde 

technologie. Bij gebrek aan een dergelijke studie bestaat, naast een discriminatierisico, een 

risico van beperking van de ontwikkeling van technologieën die momenteel het onderwerp 

van O&O zijn en die binnen enkele jaren en met schaalvoordelen op efficiënte wijze zouden 

kunnen beantwoorden aan de technisch-economische behoeften die het elektrisch systeem 

dan zal hebben. 

8. De CREG formuleert voor de federale regering de volgende aanbevelingen – in 

prioritaire volgorde: (i) wijzigen van de elektriciteitswet om de opslageenheden vrij te stellen 

van de federale bijdrage en de toeslag offshore groenestroomcertificaat, (ii) wijzigen van de 

elektriciteitswet om een gunstig tariefregime voor de opslagcentrales in te voeren en (iii) 

aanvragen van een wijziging van het vergoedingsmechanisme van de verliezen op het net 

van 380/220/150 kV bepaald in het federale technisch reglement.  De impact die de 

vrijstelling van de federale bijdrage en de toeslag offshore groenestroomcertificaat voor de 
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opslageenheden zou hebben op hun eenheidsbedrag en op de begroting van de federale 

staat wordt geanalyseerd op het einde van hoofdstuk VII.1.1. 

9. De CREG formuleert voor de gewestelijke regeringen de volgende reflectiepistes - 

in prioritaire volgorde: (i) de opslagcentrales vrijstellen van de verplichting om afgenomen 

energie te dekken door groenestroom- en warmtekrachtcertificaten, (ii) waarborgen dat de 

gewestelijke decreten overeenkomen met artikel 14.1, van Richtlijn 2003/96/C2 en 

(iii) wijzigen van de gewestelijke decreten om een gunstig tariefregime in te voeren voor 

opslaginstallaties aangesloten op het distributienet. 

I. CONTEXT 

I.1 De elektriciteitswet 

10. Artikel 23, §2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: elektriciteitswet) stelt dat de CREG belast is met de taak advies te 

geven aan de overheid inzake de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt. Artikel 

23, §2, tweede lid, 2° bepaalt dat de CREG op eigen initiatief of op verzoek van een minister 

of van een gewestregering onderzoeken en studies moet uitvoeren in verband met de 

elektriciteitsmarkt. 

I.2 Het strategisch plan 2013-2019 van de CREG 

11. De energietransitie staat momenteel hoog op de internationale, Europese en 

nationale politieke agenda en doet zich gelden als het dringende en noodzakelijke antwoord 

op de huidige en toekomstige uitdagingen op het vlak van energie en klimaat. Deze transitie 

voorziet met name in de overgang van een "traditioneel" energiesysteem, gebaseerd op 

fossiele brandstoffen, naar een energiesysteem, gebaseerd op de toename van 

hernieuwbare energiebronnen, met aanzienlijke variabiliteit en beperktere voorspelbaarheid, 

alsook een significante verandering van het gedrag dat erop gericht is de mogelijkheden voor 

energiebesparing en een betere energie-efficiëntie te benutten. Ingevolge haar 

verplichtingen binnen de Europese Unie als onderdeel van het pakket "Energie-Klimaat" (zie 

met name doelstellingen 20/20/20 van de EU), is België reeds op weg naar de overgang 
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naar meer en meer energieproductie uit hernieuwbare bronnen, met alle gevolgen van dien 

voor het Belgische elektriciteitssysteem en -netwerk. 

12. De CREG heeft in het kader van haar strategisch plan 2013-20191 meegedeeld van 

plan te zijn deze problematiek van dichtbij te blijven volgen met inachtneming van haar 

bevoegdheden en prerogatieven. De CREG heeft er zich derhalve toe verbonden om 

initiatieven te nemen of maatregelen voor te stellen om ervoor te zorgen dat deze evolutie 

voor de eindverbruiker volgens de beste voorwaarden en in lijn met het algemene Europese 

en Belgische energiebeleid kan worden uitgevoerd.  

13. In dit verband heeft de CREG er zich op de eerste plaats toe verbonden om 

bijzondere aandacht te besteden aan het bevorderen van de maximale ontwikkeling van de 

flexibiliteit op de Belgische markt. De ontwikkeling van de elektriciteitsopslag zal het mogelijk 

maken om op deze toegenomen flexibiliteitsbehoefte in te spelen op dezelfde wijze als door 

het verhogen van de flexibiliteit van het productiepark, het verhogen van de beschikbare 

capaciteiten aan de grenzen of de ontwikkeling van het vraagbeheer. 

14. Op de tweede plaats heeft de CREG zich ook in dit verband voorgenomen om zich 

in het belang van de eindverbruiker in te zetten voor het bevorderen van innovatie. De 

energietransitie omvat immers ook technologische uitdagingen die moeten worden 

aangepakt om aan de flexibiliteitsvereisten te voldoen. Wat specifiek de elektriciteitsopslag 

betreft, heeft de CREG derhalve aangegeven alert te willen blijven voor kleinschalige 

initiatieven zoals de omzetting van elektriciteit naar gas en, wat betreft de opslag van met 

name elektriciteit, voor competitieve producten die gedurende de komende jaren hun intrede 

op de markt zouden kunnen doen. 

15. Tenslotte heeft de CREG in het specifieke kader van haar regulerende 

bevoegdheden betreffende het transmissienet voor elektriciteit2 meegedeeld van plan te zijn 

haar inspanningen voort te zetten om de markt voor ondersteunende diensten 

gecontracteerd door de netbeheerder nog verder te ontwikkelen, die toelaat het 

transmissienet in evenwicht te houden tegen optimale kosten door de deelname van vele 

spelers, waaronder zij die actief zijn in de elektriciteitsopslag. 

                                                
1
 CREG, Strategisch plan van de CREG 2013-2019 – Executive summary, mei 2014, blz. 21 tot 23 

2
 CREG, Strategisch plan van de CREG 2013-2019 – Executive summary, mei 2014, blz. 19 
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I.3 Overheidsbeslissingen en regeerakkoorden 

16. Het federale regeerakkoord van 9 oktober 2014 stelt op bladzijde 97: "opslag van 

elektriciteit is een van de belangrijkste uitdagingen in de komende jaren. De regering zal het 

onderzoek en de ontwikkeling inzake elektriciteitsopslag alsmede de investeringen hierin 

aanmoedigen. "3 

17. De federale regering heeft bovendien in de loop van de maand december 2014 haar 

plannen bevestigd door een beslissing die voorziet in de oprichting van een 

energietransitiefonds teneinde Onderzoek en Ontwikkeling in innovatieve projecten voor het 

ontwikkelen van met name de opslag van energie te stimuleren. 

18. Op gewestelijk niveau is de elektriciteitsopslag eveneens een aandachtspunt. Zo 

stelt het Waalse regeerakkoord van juli 2014 op bladzijde 92: "de regering verbindt zich ertoe 

(…) te investeren in O&O en innovatie, (…), om hernieuwbare energie concurrentiëler te 

maken zodat ze rendabel worden zonder overheidssteun en om hun integratie in het net te 

vergemakkelijken (smart grid, opslag, smart metering,…)"4. 

II. DOELSTELLINGEN VAN DE STUDIE 

19. Gelet op de inhoud van het strategisch plan 2013-2019 van de CREG en de inhoud 

van verschillende overheidsbeslissingen en regeerakkoorden, heeft dit onderzoek de 

volgende hoofddoelstellingen: 

i. het in kaart brengen van de verschillende technologieën die momenteel 

beschikbaar zijn voor de elektriciteitsopslag; 

ii. het identificeren van de kosten die de exploitanten van centrales voor 

elektriciteitsopslag momenteel (zouden) dragen, specifiek gerelateerd aan een 

technologie of specifiek voor België; 

iii. het formuleren van aanbevelingen om, indien dit nodig wordt geacht door de 

bevoegde overheden, het onderhoud en de ontwikkeling van de 

opslagcapaciteit van elektriciteit te bevorderen. 

                                                
3
 Federale regering, regeerakkoord, 9 oktober 2014, blz. 97 

Beschikbaar op: http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-
_Regeerakkoord.pdf  
4
 Waalse regering, regeerakkoord, juli 2014, blz. 92 

Beschikbaar op: http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf  

http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf
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III. ELEKTRICITEITSOPSLAG 

III.1 De verschillende, beschikbare technologieën 

20. Een kenmerk van elektriciteit is de vereiste van een voortdurend evenwicht tussen 

energie-injecties in het net en de afnames. Een centrale voor elektriciteitsopslag vormt deze 

elektriciteit om in een ander type energie. Zij slaat dit ander type energie in deze vorm op en 

voert vervolgens een omgekeerde omzetting uit alvorens het terug te geven in de vorm van 

elektrische energie die in het net geïnjecteerd wordt. De centrale maakt het zo mogelijk om 

in de tijd onderscheid te maken tussen de injectie van elektriciteit in het net of de afname 

ervan. 

21. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar voor de elektriciteitsopslag. Elk 

heeft zijn specifieke kenmerken (cf. onmiddellijk vermogen, duur van de oplaad-

ontlaadcyclus, reactiesnelheid, rendement, zelfontlading, levensduur, maturiteit, …) die, 

afhankelijk van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, een voordeel of een nadeel kunnen 

zijn.  

22. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende technologieën die het 

mogelijk maken om elektriciteit later opnieuw in het net te injecteren en waarvoor voldoende 

informatie openbaar beschikbaar is. Voor zover sommige technologieën niet in aanmerking 

worden genomen, zoals technologieën die later niet opnieuw als elektriciteit in het net 

kunnen worden geïnjecteerd (bijvoorbeeld de opslag in de vorm van warmte, cf. ketels) of 

minder mature technologieën waarvoor weinig of geen informatie beschikbaar is, geeft dit 

hoofdstuk geen exhaustief overzicht van alle beschikbare technologieën.  

23. De onderstaande gegevens zijn afkomstig uit recente rapporten opgesteld door de 

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB)5, SCHLUMBERGER6, het ELECTRIC POWER 

RESEARCH INSTITUTE7, het INTERNATIONAL ENERGY AGENCY8 en de KU LEUVEN9 

op het gebied van elektriciteitsopslag. Indien nodig werden de gegevens gecontroleerd en 

aangevuld door middel van de database DOE GLOBAL ENERGY STORAGE10. 

                                                
5
 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, Energieopslag door pompcentrales in het Waalse Gewest, 2011 

6
 SBC ENERGY INSTITUTE, Electricity storage, september 2013 

7
 EPRI, Sandia Report – Electricity storage, juli 2013 

8
 IEA, Energy Storage Technology Roadmap – Technology Annex, 19 maart 2014 

9
 KU LEUVEN, Studie inzake de mogelijkheden tot opslag van elektriciteit die in België kunnen worden 

aangewend op de korte, middellange en lange termijn teneinde bij te dragen tot de 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit, maart 2015 
10

 http://www.energystorageexchange.org/  

http://www.energystorageexchange.org/
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Een vergelijkende tabel is opgenomen aan het einde van dit hoofdstuk. 

III.1.1 Hydraulische opslag 

III.1.1.1 Pompopslag 

24. Deze technologie bestaat uit het pompen van water voor opslag naar een hoger 

gelegen reservoir van een waterkrachtcentrale om deze waterkracht later te gebruiken voor 

het produceren van elektriciteit. Zo wordt de elektriciteit eerst omgezet in potentiële energie 

alvorens in kinetische energie en vervolgens in elektriciteit te worden omgezet. De 

hoeveelheid energie die kan worden opgeslagen hangt af van (i) het hoogteverschil tussen 

de twee reservoirs evenals van (ii) het volume van het kleinste reservoir.  

25. Gezien de lage energiedichtheid van deze technologie vereist het grote ruimtes en 

voldoende beschikbaarheid van water om een grote hoeveelheid energie te kunnen opslaan. 

Gezien de grote civieltechnische werken die nodig zijn om een dergelijke centrale te bouwen, 

kan de periode tussen de investeringsbeslissing en de indienststelling aanzienlijk zijn (> 5 

jaar). 

26. Wereldwijd dateert de eerste toepassing van deze technologie van 1890 in de Alpen 

en heeft deze geleidelijk de steile gebieden ingenomen. Vanaf 1970 werd deze technologie 

op grote schaal gebruikt om de back-up van nucleaire eenheden te waarborgen, zelfs in 

landen met weinig hoogteverschillen. In België zijn er op dit moment drie 

pompopslagcentrales actief, twee van ELECTRABEL in COO (1.164 MW in turbinemodus)11 

en één van LAMPIRIS bij PLATE TAILLE (143 MW in turbinemodus)12. 

27. Volgens het IEA gaat het in termen van geïnstalleerde capaciteit om de 

belangrijkste technologie die wereldwijd wordt toegepast voor de elektriciteitsopslag, met een 

geïnstalleerde capaciteit van ongeveer 140.000 MW over een algemeen geïnstalleerde 

opslagcapaciteit van ongeveer 141.000 MW. 

28. Hoewel deze technologie kan worden omschreven als matuur, worden er regelmatig 

innovatieve projecten vermeld ten aanzien van (i) het ontwerp van de pompen en turbines 

om hun flexibiliteit en hun rendement te bevorderen; (ii) de omgeving waarin deze 

technologie gebruikt wordt (cf. mariene milieu, stilgelegde steengroeven, ondergelopen 

                                                
11

 https://www.electrabel.com/assets/be/corporate/documents/12018_Coo_Folder_FR_LR.pdf 
12

 http://services-techniques.met.wallonie.be/fr/voies_hydrauliques/la_centrale_hydroelectrique/ 

https://www.electrabel.com/assets/be/corporate/documents/12018_Coo_Folder_FR_LR.pdf
http://services-techniques.met.wallonie.be/fr/voies_hydrauliques/la_centrale_hydroelectrique/
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mijnschachten, ...), ter compensatie van de schaarste aan natuurgebieden die nog geschikt 

zijn voor exploitatie, alsook van de impact voor het milieu. 

III.1.2 Mechanische opslag 

III.1.2.1 Perslucht 

29. Deze techniek bestaat uit het gebruik van elektriciteit om gas te comprimeren in een 

afgesloten ruimte om later elektriciteit te genereren door dit gas in expansiefase door een 

turbine te leiden. De hoeveelheid energie die kan worden opgeslagen hangt af van (i) het 

volume van de afgesloten ruimte en van (ii) de mogelijke druk.  

30. Gezien de lage energiedichtheid van deze technologie vereist deze een afgesloten 

ruimte van groot volume om een aanzienlijke hoeveelheid energie op te slaan. 

31. Twee vlaggenschipprojecten kunnen worden aangehaald: 

- de eerste toepassing van deze technologie dateert van 1978 en bevindt zich in 

Huntorf in Duitsland op de locatie van een voormalige zoutmijn die twee 

reservoirs van 150.000 m3 bevat. Deze centrale kan, met een rendement van 

42%, 321 MW in het net injecteren gedurende ten minste 2 uur; 

- een tweede centrale werd ingehuldigd in 1991 in McIntosh, Alabama, eveneens 

op de locatie van een voormalige zoutmijn met een reservoir van 283.000 m3. 

Deze centrale kan, met een rendement van 54%, 110 MW in het net injecteren 

gedurende 26 uur. 

32. Hoewel deze technologie kan worden omschreven als matuur, worden er met name 

innovatieve projecten vermeld ten aanzien van (i) het gebruik van afgesloten ruimtes (tank, 

reservoir) boven de grond of in zee en (ii), de warmte nodig tijdens de expansiefase, het 

gebruik van externe warmtebronnen (cf. nabijgelegen industrie of onder druk afgegeven 

warmte die vervolgens wordt opgeslagen in afwachting van de expansie) om het rendement 

van het proces te verhogen. 

III.1.2.2 Vliegwiel 

33. Deze technologie bestaat uit het gebruik van elektriciteit om een zware schijf op 

hoge snelheid te laten draaien (tot 50.000 toeren/minuut) om later elektriciteit op te wekken 

door de schijf te remmen. De energie wordt aldus opgeslagen in kinetische vorm.  
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34. Deze technologie wordt zeer vaak gebruikt, maar beperkt zich over het algemeen tot 

de motoren en de energieproductie-eenheden waarop ze op zeer korte termijn de levering 

van energie kunnen afvlakken.  

35. Wat betreft de toepassingen aangesloten op het elektrisch net is er een voorbeeld in 

Stephentown, in de staat New York, waar vliegwielen met een totaal vermogen van 20 MW 

sinds 2011 de frequentieregeling leveren aan de lokale netbeheerder. Deze eenheid kan 5 

MWh in 15 minuten opslaan met een rendement van 85%. 

III.1.3 Chemische energieopslag 

III.1.3.1 "Power-to-gas" 

36. Deze technologie bestaat uit het gebruik van elektriciteit voor het produceren van 

waterstof (H2) of methaan (CH4) die vervolgens geïnjecteerd kan worden in het 

aardgasvervoersnet of opgeslagen kan worden in een tank. De verbranding van waterstof of 

methaan kan later worden gebruikt om elektriciteit te produceren. Dit is de enige technologie 

waarvan redelijkerwijs een seizoensgebonden opslag van elektriciteit kan worden verwacht. 

37. Er dient op te worden gewezen dat waterstof slechts in het aardgasvervoersnet kan 

worden geïnjecteerd tot een maximale concentratie van minder dan 10%. Daarentegen kan 

methaan op onbeperkte wijze in het aardgasvervoersnet worden geïnjecteerd. Dit voordeel 

van methaan moet echter worden afgewogen tegen de nadelen van een lager rendement en 

hogere kosten (zowel qua kapitaaluitgaven als bedrijfsuitgaven). 

III.1.4 Elektromagnetische opslag 

III.1.4.1 Supergeleidende magnetische energieopslag (SMES) 

38. Deze technologie maakt het mogelijk om elektriciteit op te slaan in de vorm van een 

magnetisch veld gecreëerd door een gelijkstroom in een supergeleidende spoel gekoeld tot 

zeer lage temperaturen. Deze technologie maakt het mogelijk om een aanzienlijke 

hoeveelheid energie gedurende een korte periode vrij te geven. Ze wordt gebruikt in de 

Verenigde Staten, met name in Wisconsin, om het net te ondersteunen en een 

bevoorradingszekerheid aan bepaalde afnemers te waarborgen tijdens de uitvoering van 

verstevigingswerken aan het net. 
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III.1.4.2 Supercondensator 

39. Deze technologie maakt het mogelijk om energie op te slaan in een elektrostatisch 

veld tussen twee elektroden die zijn gescheiden door een isolerend membraan. Deze 

technologie maakt het mogelijk om een aanzienlijke hoeveelheid energie gedurende een 

korte periode vrij te geven. Ze wordt hoofdzakelijk gebruikt in de Verenigde Staten en de 

Canarische Eilanden om het hoofd te bieden aan incidenten van korte duur op het net. 

III.1.5 Elektrochemische opslag 

III.1.5.1 Batterijen 

40. Deze technologie is gebaseerd op een omkeerbare elektrochemische reactie: 

tijdens de ontlaadfase produceert de negatieve elektrode elektronen terwijl de positieve 

elektrode elektronen opneemt. Deze elektronen lopen door een extern circuit van de 

negatieve elektrode naar de positieve elektrode, waardoor een elektrische stroom wordt 

gegenereerd. Het tegenovergestelde verschijnsel wordt waargenomen tijdens de oplaadfase. 

De hoeveelheid energie die kan worden opgeslagen hangt af van de actieve componenten in 

het elektrolyt. Het vermogen is afhankelijk van het oppervlak van de elektroden. 

41. De voordelen van deze technologie zijn de hoge energiedichtheid – waardoor men 

weinig afhankelijk is van geschikte locaties om deze technologie te ontwikkelen – alsook de 

relatief korte periode tussen de investeringsbeslissing en de indienststelling die soms minder 

dan een jaar is. 

42. Er bestaan verschillende batterijtechnologieën, afhankelijk van de samenstelling van 

de elektroden en het elektrolyt, die specifieke eigenschappen hebben.  

43. Natrium-zwavelbatterijen (NaS) zijn momenteel de meest gebruikte batterijen in 

stationaire modus. Zij werken bij hoge temperaturen (tussen 300 en 350 graden Celsius) en 

worden gekenmerkt door een dagelijkse, relatief grote ontlaadsnelheid ten opzichte van 

andere batterijen. Het Rokkasho Futamata-project, ingehuldigd op 1 augustus 2008 in het 

noorden van Japan, is gebaseerd op 17 afzonderlijke NaS-batterijen van 2 MW die tot 238 

MWh aan elektriciteit kunnen opslaan, geproduceerd door nabijgelegen windturbines en 

ondersteunende diensten kunnen leveren. Het rendement van dit project wordt door DOE 

GLOBAL ENERGY STORAGE geschat tussen 89 en 92%. Onderzoek en ontwikkeling met 

betrekking tot deze batterijen is voornamelijk gericht op de veiligheid en de temperatuur 

waarop zij functioneren, wat het gebruik ervan beperkt tot specifieke configuraties. 



 

            15/100 

44. Lithium-ionbatterijen (Li-ion) hebben grote ontwikkelingen doorgemaakt in de 

afgelopen jaren. Ze worden gekenmerkt door een zeer lage dagelijkse ontlaadsnelheid. Het 

Laurel Mountain-project in de staat West Virginia, ingehuldigd in 2011 en gelegen in de buurt 

van een windmolenpark van 98 MW, is een opslageenheid van 32 MW / 8 MWh gebaseerd 

op Li-ion-batterijen. Onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot deze batterijen is 

voornamelijk gericht op de kosten ervan. 

45. Batterijen met elektrolytencirculatie (zoals de Vanadium Redox) is een aanzienlijk 

minder mature technologie dan de voorgaande technologieën en is gebaseerd op een ander 

ontwerp bestaande uit twee reservoirs. Dit ontwerp maakt het mogelijk om de 

energiecapaciteit van de batterij te wijzigen door de grootte van de reservoirs aan te passen. 

Het grootste nadeel van deze technologie is de relatief lage energiedichtheid. Het Tomamae-

project, ingehuldigd in 2005 in Japan nabij een windmolenpark van 30,6 MW, is gebaseerd 

op deze technologie. De capaciteit bedraagt 4 MW / 6 MWh. 

III.1.6  Synthese 

46. De onderstaande vergelijkende tabel toont cijfermatige eigenschappen van de 

verschillende technologieën aangehaald in de recente rapporten opgesteld door de VRIJE 

UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB), SCHLUMBERGER, het ELECTRIC POWER RESEARCH 

INSTITUTE (EPRI), het INTERNATIONAL ENERGY AGENCY en de KU LEUVEN op het 

gebied van elektriciteitsopslag. Aangezien de cijferwaarden van de ene bron tot de andere 

uiteenlopen, worden deze eigenschappen voorgesteld volgens een classificatie waarin deze 

waarden worden waargenomen. 

47. Het onmiddellijk vermogen is de energie die per tijdseenheid kan worden 

geabsorbeerd/geleverd door een opslagcentrale.  

48. De oplaadtijd is de tijd die nodig is om de opslageenheid volledig te "vullen". De 

oplaadtijd, in combinatie met het onmiddellijk vermogen en het rendement in oplaadmodus, 

maakt het mogelijk de hoeveelheid energie te schatten die kan worden opgeslagen in de 

opslagcentrale.  

49. De reactiesnelheid weerspiegelt de snelheid waarmee de opslagcentrale op 

instructies kan reageren.  

50. Het rendement komt overeen met de verhouding tussen de energie die opnieuw in 

het net kan worden geïnjecteerd en de overeenkomstige afgenomen energie van het net: 

hoe hoger het rendement, hoe lager het energieverlies tijdens het opslagproces.  
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51. Zelfontlading is de geleidelijke afname van de opgeslagen hoeveelheid energie in 

de opslageenheid wanneer deze eenheid gedurende een bepaalde periode niet wordt 

gebruikt. 

52. De levensduur geeft het aantal jaren en/of het aantal oplaad-ontlaadcycli aan 

waarbinnen de opslagcentrale redelijkerwijs als operationeel kan worden beschouwd. Dit is 

een belangrijk gegeven wanneer verschillende technologieën met elkaar worden vergeleken 

– of het nu om opslagcentrales of om eenheden voor de elektriciteitsproductie gaat. De 

kosten van verschillende technologieën moeten immers over eenzelfde tijdsperiode worden 

beoordeeld, idealiter de langst levensduur waargenomen binnen de verschillende 

bestudeerde technologieën.  

53. De energiedichtheid is de hoeveelheid energie (in Wh of in W) die per volume-

eenheid kan worden opgeslagen. Een technologie met een lage energiedichtheid betekent 

dat men over aanzienlijke oppervlakten/volumes dient te beschikken om de technologie te 

gebruiken om een gegeven hoeveelheid energie op te slaan. Omgekeerd maakt een 

technologie met een hoge energiedichtheid het mogelijk om beperkte oppervlakten/volumes 

te gebruiken om dezelfde hoeveelheid energie op te slaan. 

54. Ten slotte geeft de maturiteit van de technologie de verwachte ontwikkeling in 

termen van kosten en technische kenmerken aan: een zeer hoge maturiteit geeft aan dat er 

weinig ontwikkelingen verwacht worden in termen van kosten en technische eigenschappen. 

Omgekeerd geeft een lage maturiteit aan dat, door onderzoek en ontwikkeling, evenals door 

schaalvoordelen, een verlaging van de kosten alsook een verbetering van de technische 

kenmerken te verwachten zijn in de toekomst. 
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Tabel 1:  Technische kenmerken van verschillende opslagtechnologieën (Bronnen: ULB
13

, SCHLUMBERGER
14

, EPRI
15

, IEA
16

 en KUL
17

) 
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 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, Energieopslag door pompcentrales in het Waalse Gewest, 2011 
14

 SBC ENERGY INSTITUTE, Electricity storage, september 2013 
15

 EPRI, Sandia Report – Electricity storage, juli 2013 
16

 IEA, Energy Storage Technology Roadmap – Technology Annex, 19 maart 2014 
17

 KU LEUVEN, Studie inzake de mogelijkheden tot opslag van elektriciteit die in België kunnen worden aangewend op de korte, middellange en lange termijn 
teneinde bij te dragen tot de bevoorradingszekerheid van elektriciteit, maart 2015 

Onmiddellijk 

vermogen in 

MW

Oplaad- en 

ontlaadtijd

Reactie-

snelheid

Rendement Zelf-

ontlading 

per dag

Energie-

dichtheid in 

Wh/l

Energie-

dichtheid in 

W/l

Maximale levensduur Maturiteit

Pompopslag 1 tot 5000

1u tot meerdere 

dagen sec-min 50-85% 0% 0,2-2 0,1-0,2 20 tot 60 jaar heel hoog

Perslucht 1 tot 2000

1u tot meerdere 

dagen sec-min 40-90% 0% 2 tot 6 0,2-0,6 20 tot 40 jaar hoog

Vliegwiel 0,001 tot 10 seconden tot uren < sec 70-95%

1,2 tot 

100% 20-80 5000 1.000.000 cycli of 20 jaar gemiddeld

Power-to-gas 0,01 tot 1000

seconden tot 

maanden sec-min 20-65% 0-4% 600 0,2-20 5 tot 30 jaar zwak

SMES 0,1 tot 10 msec tot minuten <sec 80-97% 0%-15% 6 2600 100.000 cycli of 40 jaar gemiddeld

Supercondensator 0,01 tot 10 msec tot minuten < sec 80-99% 20-40%  10-20

 40.000-

120.000 500.000 cycli of 40 jaar gemiddeld

NaS batterij 0,05 tot 100 seconden tot 8u < sec 70-90% 0,05-20%  150-300  120-160 4.500 cycli of 20 jaar gemiddeld

Li-ion batterij 0,1 tot 20 1 min tot 8u < sec 80-99% 0,1-0,3%  200-400  1.300-10.000  10.000 cycli of 20 jaar gemiddeld

Batterijen met 

elektrolyencirculatie 0,1 tot 100 seconden tot uren < sec 60-85% 0,2%  20-70  0,5 -2 14.000 cycli of 20 jaar gemiddeld
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III.2 De verschillende behoeften waaraan ze kunnen 
voldoen 

55. Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk, heeft elke technologie specifieke 

kenmerken met name met betrekking tot het onmiddellijk vermogen, de hoeveelheid energie 

die kan worden opgeslagen en de reactiesnelheid. 

56. Deze specifieke kenmerken maken het mogelijk om min of meer adequaat aan de 

verschillende behoeften in termen van flexibiliteit waargenomen in een elektrisch systeem te 

beantwoorden.  

57. Met betrekking tot de diensten verleend op het vlak van het transmissienet, betreft 

het voornamelijk twee kenmerken: de reactiesnelheid en de oplaad-ontlaadtijd.  

58. De reactiesnelheid is een aspect dat nog belangrijker is dan het belang van een 

dienstverlening op korte termijn.  

59. Bovendien maakt een korte oplaad-ontlaadtijd (bijvoorbeeld minder dan een uur) het 

mogelijk om op zeer korte termijn aan de behoeften te voldoen en zodoende bij te dragen 

aan de automatische primaire en secundaire reserves of aan het uitvlakken van kortstondige 

pieken. De technologieën die onder deze categorie vallen, zijn vliegwielen, de magnetische 

supergeleiders, supercondensatoren, batterijen en batterijen van elektrische voertuigen met 

passende regeling. 

60. Een oplaad-ontlaadtijd van een uur tot een paar uur (maximaal één dag) maakt het 

mogelijk om bij te dragen aan bepaalde producten van de tertiaire reserve, het 

congestiemanagement of het nivelleren van het vraagprofiel. De bijhorende technologieën 

kunnen ook beter worden gecombineerd met intermitterende productie uit hernieuwbare 

energie of worden gebruikt voor huishoudelijke opslag. Tot deze technologieën behoren de 

batterijen, waaronder die van elektrische voertuigen met passende regeling, perslucht en 

pompopslag. 

61. Een oplaad-ontlaadtijd langer dan een dag maakt het mogelijk om, naast de bijdrage 

aan de tertiaire reserve en het beheer van congesties, aan de behoeften met betrekking tot 

toereikendheid te voldoen. Tot de technologieën van deze categorie behoren de 

pompopslagcentrales met groot opslagvolume en de power-to-gas. 

62. De deelname aan congestiemanagement maakt het in sommige gevallen ook 

mogelijk om investeringen in netinfrastructuur uit te stellen. 
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63. Hierbij moet worden benadrukt dat: 

- deze studie niet de specifieke behoeften van het Belgische elektrisch systeem op 

het gebied van flexibiliteit identificeert, noch a fortiori de behoeften met 

betrekking tot opslag – dit is niet het doel van de studie. Daarom, en voor zover 

dit nog nodig is, benadrukken wij dat het niet mogelijk is om op basis van deze 

ene studie de ontwikkeling van een technologie aan te bevelen ten koste van een 

andere: een dergelijke aanbeveling vereist een voorafgaande studie over de 

algemene behoeften van het Belgische elektrisch systeem in termen van 

flexibiliteit. Hoewel ELIA, zoals besproken in hoofdstuk V.2.3, in 2013 reeds een 

analyse publiceerde die zich specifiek richt op de behoeften van het Belgische 

elektrisch systeem met betrekking tot de actieve vermogensreserves voor 

balancing, is een dergelijke studie over het geheel van de flexibiliteitsbehoeften 

tot dusver nog niet uitgevoerd; 

- Hoewel er in het volgende hoofdstuk bepaalde conclusies worden getrokken over 

de kosten verbonden aan de verschillende technologieën, moeten deze 

conclusies altijd in perspectief worden geplaatst, rekening houdend met de 

specifieke kenmerken – en beperkingen – van elke technologie. 
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IV. KOSTEN DIE VERBAND HOUDEN MET 

OPSLAG  

64. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kosten die verband houden met opslag in 

België. Het eerste deel gaat in op de specifieke kosten van elke technologie. Het tweede 

deel richt zich op de kosten die specifiek zijn voor België en die – op enkele uitzonderingen 

en nuances na – gemeenschappelijk zijn voor alle technologieën. 

IV.1 De specifieke kosten van elke technologie 

65. Net als in het vorige hoofdstuk over technische kenmerken gaat dit hoofdstuk in op 

de specifieke kosten van elke technologie op basis van cijfergegevens vermeld in recente 

rapporten op het gebied van elektriciteitsopslag opgesteld door de VRIJE UNIVERSITEIT 

BRUSSEL (VUB), SCHLUMBERGER, het ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 

(EPRI), het INTERNATIONAL ENERGY AGENCY en de KUL LEUVEN. Deze bronnen 

werden aangevuld met specifieke publicaties over batterijen van CLEANHORIZON en over 

pompopslag van STORE – een onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Unie – en 

EPRI. Aangezien de cijfergegevens van de ene bron tot de andere uiteenlopen, worden deze 

kenmerken voorgesteld volgens een classificatie waarin deze waarden worden 

waargenomen. 

66. Merk op dat er geen enkele correctie werd gemaakt voor de inflatie en dat voor de 

bedragen uitgedrukt in US dollar de EUR/USD-wisselkoers wordt gebruikt die aan het begin 

van de maand van de studie in kwestie werd gepubliceerd.  

IV.1.1 Stand van zaken 

IV.1.1.1  CAPEX 

67. De bestaande literatuur richt zich in het algemeen op de investeringskosten 

(CAPEX). Deze investeringskosten kunnen worden uitgedrukt in termen van geïnstalleerd 

vermogen of maximale onmiddellijk vermogen (EUR/kW), ofwel op basis van de totale 

energie die kan worden opgeslagen in de opslageenheid (EUR/kWh). 

De onderstaande tabel toont voor elke technologie een raming van de vork van de 

investeringskosten die in de geraadpleegde studies wordt vastgesteld. 
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Tabel 2:  Investeringskosten die verband houden met verschillende technologieën (Bronnen: 

ULB
18

, SCHLUMBERGER
19

, EPRI
20

, IEA
21

, STORE
22

, CLEANHORIZON
23

 en KUL
24

) 

 

68. Uit deze tabel blijkt dat, wat betreft investeringskosten, de vermelde vorken in de 

geraadpleegde documenten relatief groot zijn: voor bepaalde technologieën wordt een factor 

van 250 waargenomen tussen het vermelde minimum- en maximumbedrag. 

69. Met betrekking tot de oorsprong van deze verschillen moet worden opgemerkt dat 

de kosten van bepaalde technologieën, zoals pompopslagcentrales of perslucht, sterk 

afhankelijk zijn van de lokale arbeidskosten en de geografische locatie waarin deze 

technologieën zijn ontwikkeld.  

Zo kan de exploitatie van een steile helling met een gunstige geologie of een bestaande 

waterbassin de uitvoeringskosten van een pompopslagcentrale sterk verminderen. In 

dezelfde context kan de exploitatie van een bestaande geografische holte, zoals een 

stilgelegde zoutmijn, de uitvoeringskosten van een perslucht-eenheid aanzienlijk 

verminderen. De kosten van dit type projecten bevinden zich derhalve in het onderste bereik 

van de bovenstaande tabel. 

Daarentegen vereisen projecten waarbij het gebruik van een gunstige geologie niet mogelijk 

is, zoals de opslagprojecten in de Noordzee (cf. doorgaans "energieatollen" genoemd), 

                                                
18

 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, Energieopslag door pompcentrales in het Waalse Gewest, 2011 
19

 SBC ENERGY INSTITUTE, Electricity storage, september 2013 
20

 EPRI, Quantifying the value of hydropower in the electricity grid: final report, februari 2013 
EPRI, Sandia Report – Electricity storage, juli 2013 
21

 IEA, Energy Storage Technology Roadmap – Technology Annex, 19 maart 2014 
22

 STORE, Final Publishable Report, mei 2014 
23

 CLEANHORIZON, MW-level electricity storage system price watch – March 2015, 26 maart 2015 
24

 KU LEUVEN, Studie inzake de mogelijkheden tot opslag van elektriciteit die in België kunnen 
worden aangewend op de korte, middellange en lange termijn teneinde bij te dragen tot de 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit, maart 2015 

initiële CAPEX initiële CAPEX

in EUR/kW in EUR/kWh 

Pompopslag 362 tot 5.000 5 tot 259

Perslucht 303 tot 1.501 2 tot 301

Vliegwiel 94 tot 1.656 150 tot 37.880

Power-to-gas 362 tot 4.545 1 tot 5 

SMES 94 tot 400 500 tot 72.000

Supercondensator 76 tot 380 300 tot 50.000

NaS batterij 152 tot 3.000 189 tot 891

Li-ion batterij 152 tot 4.039 378 tot 3.370

Batterij met 

elektrolytencirculatie 152 tot 3.999 76 tot 1.143
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vereisen grotere civieltechnische werken en zullen die zich derhalve in het bovenste bereik 

bevinden van de bovenstaande tabel van de investeringskosten uitgedrukt in EUR/kW, of – 

volgens de eerste ramingen waarvan de CREG op de hoogte is – zelfs ruim boven het 

bovengenoemde bereik van de investeringskosten uitgedrukt in EUR/kWh25. Dit komt door 

het feit dat de potentiële energie die in dit type projecten opgeslagen zou kunnen worden 

beperkter is, aangezien de valhoogte tussen het onderste reservoir en het bovenste reservoir 

aanzienlijk lager is dan in de meeste andere pompopslagcentrales. 

70. In dezelfde context neemt bij het gebruik van pompen met variabele pompsnelheid 

voor pompopslag – die een hogere flexibiliteit en rendement mogelijk maken – het bedrag 

van de investering aanzienlijk toe in vergelijking tot het gebruik van pompen met vaste 

snelheid. 

71. Tot slot, zoals aangegeven in hoofdstuk IV.1.2, kunnen de data van geraadpleegde 

publicaties (cf. tussen 2011 en 2015) in combinatie met de technologisch vooruitgang en de 

schaalvoordelen die in deze periode voor bepaalde technologieën hebben plaatsgevonden 

eveneens de grootte van sommige waargenomen vorken verklaren. 

IV.1.1.2 OPEX 

72. In vergelijking met de investeringskosten zijn de geraadpleegde werken veel minder 

gericht op de exploitatiekosten (OPEX). Zo dient erop gewezen te worden dat er in dit 

verband minder informatie beschikbaar is en maken de exploitatiekosten van bepaalde 

technologieën als het ware geen onderwerp uit van de publicaties. 

De onderstaande tabel toont voor elke technologie de vork van de jaarlijkse vaste 

onderhoudskosten die in de geraadpleegde literatuur wordt waargenomen. 

  

                                                
25

 Op basis van de eerste ramingen waarvan zij op de hoogte is, stelt de CREG vast dat de 
investeringskosten van pompopslagtechnologieën offshore ongeveer 2 à 3 keer hoger zijn dan 
onshore wanneer ze in EUR/kW worden uitgedrukt en ongeveer 4 à 5 keer hoger zijn dan onshore 
wanneer ze in EUR/KWh zijn uitgedrukt. 
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Tabel 3:  Jaarlijkse vaste onderhoudskosten die verband houden met verschillende 

technologieën (Bronnen: ULB
26

, EPRI
27

 en KUL
28

) 

 

73. Hoewel de grootteorde van de vorken veel lager is dan die waargenomen voor de 

investeringskosten, blijkt uit deze tabel dat de vorken met betrekking tot de jaarlijkse vaste 

onderhoudskosten vermeld in de geraadpleegde werken, toch nog groot zijn: voor sommige 

technologieën wordt een factor van 15 waargenomen tussen het minimum- en het 

maximumbedrag. 

IV.1.2  Toekomstige ontwikkelingen 

74. In de nabije toekomst worden belangrijke ontwikkelingen verwacht voor bepaalde 

technologieën die momenteel nog niet als volledig matuur worden beschouwd.  

75. Zo zouden schaalvoordelen en technologische ontwikkelingen moeten leiden tot 

materiële kostenverminderingen voor batterijen.  

De waargenomen ontwikkelingen van de laatste jaren in Li-ion-batterijen die gebruikt worden 

in elektrische voertuigen zijn hieromtrent van bijzonder belang. Ter illustratie: de 

investeringskost van Li-ion-batterijen gebruikt in het elektrische voertuig van Tesla werd in 

september 2014 geraamd op ongeveer 270 EUR/kWh en zou vanaf 2017 afnemen beneden 

200 EUR/kWh om een nieuw model, het Model S29, van elektrisch voertuig voor het grote 

                                                
26

 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, Energieopslag door pompcentrales in het Waalse Gewest, 2011 
27

 EPRI, Sandia Report – Electricity storage, juli 2013 
28

 KU LEUVEN, Studie inzake de mogelijkheden tot opslag van elektriciteit die in België kunnen 
worden aangewend op de korte, middellange en lange termijn teneinde bij te dragen tot de 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit, maart 2015 
29

 THE ECONOMIST, Tesla’s high stake gamble, 22 september 2014 
Beschikbaar op: http://www.economist.com/blogs/babbage/2014/09/difference-engine-1  

OPEX onderhoud

in EUR/kW/jaar

Pompopslag 4,3 tot 15

Perslucht 2,3 tot 25

Vliegwiel 4,5 tot 30

Power-to-gas n.c.

SMES 7 tot 25

Supercondensator 7 tot 15

NaS batterij 3,3 tot 50

Li-ion batterij 4,4 tot 60

Batterij met 

elektrolytencirculatie 3,5 tot 55

http://www.economist.com/blogs/babbage/2014/09/difference-engine-1
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publiek op de markt te kunnen brengen. McKINSEY schatte in april 2014 dat de batterijen 

gebruikt in elektrische voertuigen op langere termijn zouden kunnen afnemen tot ongeveer 

140 EUR/kWh in 2020 en tot ongeveer 120 EUR/kWh in 202530. Figuur 4 hieronder, uit een 

zeer recente publicatie, toont aan dat de schattingen die de afgelopen jaren zijn 

gepubliceerd, al op een beduidend hoger niveau liggen dan de huidige schattingen. Gezien 

het feit dat de vermelde gegevens voor stationaire batterijen in tabellen 2 en 3 afkomstig zijn 

uit documenten gepubliceerd tussen 2011 en 2015, moeten daarbij de hoogste waarden van 

deze tabellen 2 en 3 met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. 

Figuur 4: Ontwikkeling van de investeringskosten – in USD2014/kWh – gepubliceerd voor Li-

ion-batterijen gebruikt in elektrische voertuigen (Bron: B. Nykvist en M. Nilsson
31

) 

 

Andere types stationaire batterijen dan de drie bovengenoemde categorieën hebben ook een 

belangrijke vooruitgang geboekt. Zo heeft EOS eind 2014 een zink-hydbridebatterij van 1 

MW/4 MWh aan GDF SUEZ verkocht die zal worden gebruikt bij LABORELEC in Linkebeek. 

De geraamde kost van dit gelijkstroomsysteem bedraagt 128 EUR/kWh32. 

                                                
30

 Mc KINSEY, Electric vehicle in Europe: gearing up for a new phase?, april 2014 
Beschikbaar op: 
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey%20offices/netherlands/latest%20thinking/pdfs/electric-
vehicle-report-en_as%20final.ashx 
31

 B. Nykvist en M. Nilsson, Rapidly falling costs of battery packs for electric vehicles, Nature Climate 
Change, vol. 5, april 2015 
32

 http://www.businesswire.com/news/home/20141119005738/en/Eos-Energy-Storage-Sells-Battery-
System-GDF#.VRpaOzjwBaR  

http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey%20offices/netherlands/latest%20thinking/pdfs/electric-vehicle-report-en_as%20final.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey%20offices/netherlands/latest%20thinking/pdfs/electric-vehicle-report-en_as%20final.ashx
http://www.businesswire.com/news/home/20141119005738/en/Eos-Energy-Storage-Sells-Battery-System-GDF#.VRpaOzjwBaR
http://www.businesswire.com/news/home/20141119005738/en/Eos-Energy-Storage-Sells-Battery-System-GDF#.VRpaOzjwBaR


 

            25/100 

76. Daarnaast zou de ontwikkeling van nieuwe “business models”, zoals het 

hergebruiken van batterijen van elektrische voertuigen die aan het einde van hun leven zijn 

voor de stationaire opslag van elektriciteit, in de komende jaren eveneens kunnen leiden tot 

aanzienlijke kostenbesparingen. In deze context zouden het niveau van de schattingen en de 

hierboven gemaakte toekomstige ramingen met betrekking tot de kost van batterijen voor 

elektrische voertuigen als indirect relevant kunnen worden beschouwd in de huidige 

discussie over stationaire opslag van elektriciteit. 

77. De kost van bepaalde mature technologieën, zoals pompopslag, zal daarentegen 

voor eenzelfde geografische locatie in de komende jaren waarschijnlijk niet veranderen als 

gevolg van technologische vooruitgang of schaalvoordelen. Aangezien de belangrijkste 

geografische locaties waarschijnlijk reeds geëxploiteerd zijn, zouden nieuwe projecten 

daarentegen duurder kunnen zijn dan bestaande centrales. 

IV.1.3  Conclusie 

78. De opslagkost hangt af van de technologie en de gekozen installatie.  

79. Voor bepaalde technologieën (zoals pompopslag) hangt de kost sterk af van de 

gekozen geografische locatie. 

80. De kost verbonden aan bepaalde technologieën (zoals batterijen) zou op de korte 

termijn aanzienlijk kunnen dalen als gevolg van technologische vooruitgang en 

schaalvoordelen. De kost verbonden aan andere technologieën (zoals pompopslag) zou 

daarentegen stabiel moeten blijven of stijgen.  

81. Dit betekent dat de kosten van de verschillende technologieën die in de afgelopen 

jaren zijn gepubliceerd met bijzondere voorzichtigheid moeten worden gebruikt.  

 

  



 

            26/100 

IV.2 Specifieke kosten voor België 

IV.2.1 Gevolgen van de Europese en federale regelgeving  

82. De Europese regelgeving heeft een relatief dubbelzinnige visie op de 

elektriciteitsopslag. Aan de ene kant hebben een aantal Europese teksten duidelijk als doel 

de opslag aan te moedigen en kennen het op die manier een afzonderlijke plaats toe ten 

opzichte van conventionele elektriciteitsproductie.  

Dit is het geval in, bijvoorbeeld, de Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van 

energie uit hernieuwbare bronnen33. Verordening (EU) nr. 347/2013 betreffende richtsnoeren 

voor de trans-Europese energie-infrastructuur34 rekent de elektriciteitsopslagfaciliteiten onder 

bepaalde voorwaarden, bij de "projecten van gemeenschappelijk belang" zodat die van de 

bepalingen van deze verordening kunnen genieten, zoals voorrangsbehandelingen of het in 

aanmerking komen voor toekenning van financiering door de Europese Unie35.  

Een ander voorbeeld is de definitieve versie van de ontwerpnetcode betreffende balancing36 

– nog niet definitief goedgekeurd – die de deelname van de opslag van elektriciteit ten 

dienste van balancing tot doel heeft, evenals het beheer van de vraag, of de richtlijnen van 

de Europese Commissie inzake staatssteun voor milieubescherming en energie voor de 

periode 2014-2020 die, wat betreft de steun voor de toereikendheid van de 

productiecapaciteit, een onderscheid maakt tussen de opslag van elektriciteit en het beheer 

van de vraag onderscheiden van de productie zelf. 

83. Aan de andere kant zegt Richtlijn 2009/72/EG37 niets over de kwestie van 

elektriciteitsopslag. Het is daarom noodzakelijk om de opslag te begrijpen met de concepten 

vermeld in deze richtlijn, waarbij: 

- de "productie" wordt gedefinieerd als de "productie van elektriciteit"; 

                                                
33

 Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 
2003/30/EG. 
34

 Verordening (EU) nr. 347/2013 van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese 
energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 713/2009 en (EG) nr. 715/2009. 
35

 Er dient echter te worden opgemerkt dat artikel 14, lid 2, van Verordening nr. 347/2013 installaties 
voor opslag door pompopslagcentrales uitsluit van Europese financiering. 
36

ENTSO-E Network Code on Electricity balancing, versie 3.0, 6 augustus 2014: 
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20EB/140806_NCEB_Res
ubmission_to_ACER_v.03.PDF  
37

 Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2003/54/EG. 

https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20EB/140806_NCEB_Resubmission_to_ACER_v.03.PDF
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20EB/140806_NCEB_Resubmission_to_ACER_v.03.PDF


 

            27/100 

- de "producent" wordt gedefinieerd als "een natuurlijke of rechtspersoon die 

elektriciteit produceert"; 

- een "eindafnemer" "een afnemer die elektriciteit voor zijn of haar eigen verbruik 

aankoopt" is. 

Meer specifiek blijkt uit geen enkele bepaling van de richtlijn dat de injectie van elektriciteit in 

het net kan worden onderscheiden van de productie van elektriciteit. 

Derhalve wordt de opslag van elektriciteit vanuit een strikt juridisch oogpunt in het algemeen 

beschouwd als een activiteit afwisselend afkomstig uit het verbruik van elektriciteit en 

vervolgens als productie van elektriciteit door middel van energie opgeslagen tijdens dat 

verbruik. 

84. De vraag of de elektriciteitsproductie van met behulp van opgeslagen energie – 

voornamelijk in het geval van pompopslag – al dan niet gekwalificeerd kan worden als 

elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is een discussiepunt. In haar advies (A)130704-CDC-

1266 van 4 juli 2013 was de CREG van mening dat dit niet het geval was38. Een dergelijke 

analyse blijft exact voor zover de accumulatie van de energie tot stand komt door middel van 

conventionele en niet-hernieuwbare elektriciteit; dit kan in de toekomst echter veranderen als 

de opslaginstallatie rechtstreeks wordt gekoppeld aan de opwekking uit hernieuwbare 

bronnen. In ieder geval kan het niet toegestaan worden dat de opgewekte energie twee maal 

als hernieuwbare energie wordt beschouwd: de eerste maal door de originele hernieuwbare 

bron en een tweede maal na de accumulatie en teruggave. Slechts één van deze twee 

productievormen kan als hernieuwbare energie worden beschouwd. 

85. De federale wetgeving kent geen speciaal statuut toe aan de elektriciteitsopslag; de 

opslag zoals bedoeld in de Belgische regelgeving wordt dus zowel beschouwd als het 

verbruik en de productie van elektriciteit.  

Er dient echter op te worden gewezen dat de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de "elektriciteitswet") onlangs is gewijzigd om 

de toewijzing van domeinconcessies door de Koning toe te staan "voor de bouw en 

exploitatie van opslaginstallaties voor hydro-elektrische energieopslag in zeegebieden onder 

                                                
38

 Zie CREG, advies (A)130704-CDC-1266, van 4 juli 2013, betreffende "het ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en 
de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van 
installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin 
België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht", blz. 31-32. 
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de rechtsbevoegdheid van België"39. De wetgever wenst echter te verduidelijken dat "deze 

installaties niet kunnen […] genieten van het steunmechanisme bedoeld in artikel 7, § 1, 

noch van enige andere vorm van subsidie of financiële steun vanwege de staat of de 

elektriciteitsverbruiker"40. 

86. De afwezigheid van een specifiek regelgevend kader voor de opslag heeft een 

belangrijk gevolg: voor zover de opslag van energie bestaat uit het afwisselend verbruiken 

en produceren van elektriciteit, zijn op de opslagactiviteit van elektriciteit in principe alle 

wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het verbruik én de productie van 

elektriciteit van toepassing41.  

IV.2.2 Nettarieven  

87. In België is er momenteel geen specifieke tariefregeling voorzien voor de 

elektriciteitsopslag. Zo factureren de transmissie- en distributienetbeheerders de kosten voor 

transmissie en distributie aan de opslagcentrales voor hun afnames en – in voorkomend 

geval – hun injecties. 

88. Over het algemeen zijn de nettarieven die aan de opslagcentrale worden 

gefactureerd hoger, omdat de opslagcentrale is aangesloten op een lager spanningsniveau.  

89. Ingeval de opslagcentrale op een spanningsniveau is aangesloten lager dan of gelijk 

aan 30 kV – d.w.z. niet op het ELIA-net, waarvoor de tarieven op het gehele grondgebied 

van België gelijk zijn –, kunnen er aanzienlijke verschillen worden waargenomen afhankelijk 

van de plaats van aansluiting – d.w.z. van de desbetreffende distributienetbeheerder. 

                                                
39

 Art. 6/1, § 1 van de elektriciteitswet. 
40

 Het steunmechanisme bedoeld in artikel 7, § 1 van de elektriciteitswet is het mechanisme van 
garanties van oorsprong en groenestroomcertificaten voor de opgewekte elektriciteit conform artikel 6, 
te weten de elektriciteit opgewekt uit water, stromen of wind in de zeegebieden waarop België haar 
rechtsmacht mag uitoefenen overeenkomstig het internationaal maritieme recht. 
41

 Er kan ook worden verwezen naar een ander gevolg dat niet besproken is in deze studie. Voor 
zover de opslag deels uit het produceren van elektriciteit bestaat (d.w.z. het opnieuw injecteren van 
geaccumuleerde elektriciteit in het net), hebben de bepalingen met betrekking tot de ontvlechting van 
de eigendom ("ownership unbundling") tot gevolg dat de uitoefening door de transmissienetbeheerder 
van de opslag beperkt of onmogelijk gemaakt wordt. Als de uitoefening, door een 
transmissienetbeheerder, van productieactiviteiten niet uitdrukkelijk door Richtlijn 2009/72/EG wordt 
verboden, is dit in beginsel echter in strijd met de geest van deze richtlijn. Bovendien verbiedt artikel 9, 
§ 1 van de elektriciteitswet de transmissienetbeheerder in elk geval de deelname in een 
elektriciteitsproductieactiviteit anders dan via "onderhandelde trekkingsrechten" en uitsluitend binnen 
de grenzen van zijn behoeften inzake ondersteunende diensten. Als gevolg hiervan is de 
productieactiviteit, en dus die van de opslag van elektriciteit, wettelijk beperkt tot het, in hoofde van de 
transmissienetbeheerder, overeenkomen van trekkingsrechten met de persoon die deze activiteit 
uitvoert: deze mag niet rechtstreeks worden uitgeoefend. 
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90. Tot slot dient hierbij te worden opgemerkt dat bepaalde tariefcomponenten, zoals 

die in verband met de vermogensonderschrijving, die afhankelijk is van het maximale 

gevraagde vermogen gedurende een bepaalde periode en wordt uitgedrukt in EUR/MW.max, 

op korte termijn als vaste kosten moeten worden beschouwd.  Deze tariefcomponenten 

komen in het kader van de optimalisering van de exploitatie van de centrale, meer bepaald in 

de hieronder arbitrageactiviteit nauwelijks of helemaal niet tussen. Voor opslagcentrales 

aangesloten op de laagste spanningsniveaus van distributienetten – cf. laagspanning – wordt 

deze vermogensonderschrijving in het algemeen uitgedrukt in EUR/MWh en beïnvloedt ze 

de optimalisering van de exploitatie van de opslagcentrale. 

IV.2.3 De verplichting tot compensatie in natura van actieve verliezen op het 
transmissienet 380/220/150kV 

91. Artikel 161 van het federale technisch reglement bepaalt dat ARP's42 de actieve 

verliezen in het federale transmissienet (380/220/150 kV) in natura compenseren voor al hun 

toegangen tot het net. Artikel 162 van hetzelfde reglement bepaalt dat de netbeheerder de te 

compenseren actieve netverliezen vastlegt.  

92. ELIA publiceert elk jaar in de loop van de maand juni op haar website de 

percentages van de actieve netverliezen die door de ARP's in het komende jaar moeten 

worden gecompenseerd. Zoals weergegeven in de onderstaande tabel, laat dit percentage 

van verliezen een bijna constante stijging zien tussen 2013 en 2015. Deze stijging is 

voornamelijk gerelateerd aan de ontwikkeling van het Belgische productiepark (cf. stillegging 

van kernreactoren en verminderde productie van STEG's43) die vereist dat elektriciteit over 

langere afstanden moet vervoerd worden (cf. import), wat de actieve verliezen op het 

federale transmissienet verhoogt44.  

  

                                                
42

 Een ARP (Access Responsible Party) is verantwoordelijk voor het evenwicht op 
kwartierbasis tussen alle injecties en het geheel aan afnames (met inbegrip van de hub, de in-/uitvoer 
en de in natura gecompenseerde verliezen) van de netgebruikers waarvoor hij 
toegangsverantwoordelijk is. 
43

 CCGT = Combined Cycle Gas Turbine = Thermische centrale met gecombineerde cyclus (SToom- 
En Gasturbine – STEG). 
44

 ELIA, Technical note – coefficients of compensation in kind 2015, juni 2014 
Beschikbaar op: http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-
services/Balancing/TechnicalNote_CoefficientsInKindCompensationLossesFederalGrid_2015.pdf  

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/Balancing/TechnicalNote_CoefficientsInKindCompensationLossesFederalGrid_2015.pdf
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/Balancing/TechnicalNote_CoefficientsInKindCompensationLossesFederalGrid_2015.pdf
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Tabel 5:  Evolutie van de actieve verliezen op het federale transmissienet vastgesteld door 

ELIA (Bron: ELIA) 

 

93. Er is geen enkele vrijstelling voorzien voor de elektriciteitsopslag met betrekking tot 

deze verplichting. Zo moeten de ARP's, die in hun evenwichtsportefeuille een opslagcentrale 

hebben, de actieve verliezen op het federale transmissienet (380/220/150 kV) verbonden 

met de afnames van hun opslagcentrale van het net in natura compenseren, ongeacht het 

spanningsniveau van de aansluiting ervan. 

94.  Ter illustratie heeft ELIA deze actieve netverliezen voor 2015 vastgesteld op 1,50% 

tijdens piekuren en 1,25% tijdens het weekend en daluren. Dit betekent dat voor elke MWh 

afgenomen door een opslagcentrale, de ARP die deze centrale in zijn evenwichtsportefeuille 

heeft in feite 1,015 MWh moet aankopen (of produceren) als de afname in piekuren 

plaatsvindt en 1,0125 MWh als de afname in daluren plaatsvindt. Uitgaande van een 

aankoopprijs op BELPEX DAM van 40 EUR/MWh in 2015, komt deze verplichting overeen 

met een materiële meerkost van 0,60 EUR/MWh (=40*0,015) afgenomen tijdens piekuren45 

en 0,50 EUR/MWh (=40*0,0125) afgenomen tijdens daluren. 

IV.2.4 Taksen, toeslagen en andere verplichtingen opgelegd aan opslag 

95. Met uitzondering van de vrijstelling van de verplichting tot het voorleggen van 

groenestroomcertificaten voor afnames van pompopslagcentrales gelegen in Wallonië46, is er 

voor elektriciteitsopslag geen specifieke afwijkende regeling voorzien met betrekking tot 

taksen, toeslagen en andere verplichtingen in België opgelegd aan afnames van en injecties 

in het net.  

  

                                                
45

 Hoewel de opslageenheden tegenwoordig vooral gedurende de daluren en in het weekend 
afnemen, moet worden benadrukt dat de verdere ontwikkeling van de fotovoltaïsche productie in 
België, maar ook in het buitenland, zou kunnen leiden tot een dalprijs rond het middaguur. In dit 
verband zou de afname van opslageenheden tijdens piekuren in de komende jaren aanzienlijk kunnen 
toenemen. 
46

 Artikel 25, §5, laatste lid van het besluit van de Waalse regering van 30 november 2006 betreffende 
de bevordering van de elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of 
warmtekrachtkoppeling 

Tot 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piekuren 1,00% 1,30% 1,20% 1,05% 1,20% 1,50%

Daluren 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,25%

Weekend 1,00% 1,10% 1,05% 1,00% 1,05% 1,25%
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96. Op het federale vlak betreft dit de federale bijdrage, het tarief voor 

openbaredienstverplichtingen voor de financiering van groenestroomcertificaten (cf. toeslag 

groenestroomcertificaat), het tarief voor de openbaredienstverplichtingen voor de financiering 

van de aansluiting van offshore windmolenparken, evenals aan het tarief voor 

openbaredienstverplichtingen inzake strategische reserve. 

97. Voor de gewestelijke aangelegenheden betreft dit met name het tarief voor 

openbaredienstverplichtingen voor de financiering van maatregelen ter bevordering van 

rationeel energiegebruik opgelegd aan ELIA in Vlaanderen, aan de tarieven voor 

openbaredienstverplichtingen voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare 

energie en warmtekrachtkoppeling opgelegd aan ELIA in Vlaanderen en Wallonië, aan de 

toeslagen ter dekking van de kosten gefactureerd aan ELIA in Wallonië voor gebruik van het 

openbaar domein, evenals voor de drie gewesten aan de tarieven voor 

openbaredienstverplichtingen opgelegd aan de distributienetbeheerders (DNB's), aan de 

toeslagen ter dekking van de kosten gefactureerd aan de DNB's inzake niet-gekapitaliseerde 

lasten en pensioenen, aan de toeslagen ter dekking van de kosten gefactureerd aan de 

DNB's inzake wegenisrechten en andere retributies, evenals aan kosten in verband met de 

verplichting tot het voorleggen van groenestroomcertificaten en – alleen in Vlaanderen – 

warmtekrachtcertificaten om de afnames te dekken.  

Er dient op te worden gewezen dat de verplichting tot het voorleggen van 

groenestroomcertificaten en – alleen in Vlaanderen – warmtekrachtcertificaten voor het 

dekken van de afnames van toepassing is, ongeacht het spanningsniveau van de 

aansluiting. Dit betekent dat het gewest waar de opslagcentrale is aangesloten op het net 

hierop een aanzienlijke invloed heeft, zelfs als de centrale op een spanningsniveau hoger 

dan 70 kV aangesloten is. 

De invloed die het gewest, waarin de opslagcentrale is aangesloten, heeft op het vlak van 

taksen, toeslagen en andere verplichtingen, is des te groter wanneer de opslagcentrale niet 

is aangesloten op het federale transmissienet, d.w.z. als deze is aangesloten op een 

spanningsniveau lager dan of gelijk aan 70 kV. In dat geval worden de kosten die verband 

houden met de verplichting tot het voorleggen van groenestroom- en 

warmtekrachtcertificaten voor het dekken van de afnames vermeerderd met een reeks 

tarieven en toeslagen specifiek voor de gewesten. 

98. Uiteraard genieten de opslagcentrales, net als andere netgebruikers, eventuele 

degressiviteits- en plafonneringsmechanismen die bestaan voor bepaalde taksen en 

toeslagen.  
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99. Met betrekking tot de taksen en toeslagen waarvoor een plafonnering voorzien is, 

moet worden opgemerkt dat bepaalde grote pompopslagcentrales van een plafonnering 

genieten, terwijl andere opslagcentrales waarvan de afnames aanzienlijk lager zijn, hier niet 

van genieten. Dit verschijnsel, weergegeven in de onderstaande Tabel 6, heeft een 

fundamenteel effect op de arbitrageopportuniteiten van de verschillende soorten centrales: 

terwijl deze geplafonneerde taksen en toeslagen voor de exploitanten van grote 

pompopslagcentrales op korte termijn een vaste kost zijn die de optimalisering van de 

exploitatie van de opslagcentrale nauwelijks of niet beïnvloeden, vormen zij voor kleinere 

pompopslagcentrales een variabele kost die de optimalisering van hun exploitatie beïnvloedt. 

In verdere hoofdstukken worden de gevolgen van dit verschijnsel uiteengezet. 

100. Met betrekking tot taksen en toeslagen waarin degressiviteit is voorzien, heeft dit tot 

gevolg dat de variabele kost die verband houdt met deze taksen en toeslagen lager is voor 

grote opslagcentrales vergeleken met die voor kleinere opslagcentrales. Dit verschijnsel, 

eveneens uiteengezet in de onderstaande Tabel 6, is ook van fundamenteel belang voor de 

arbitrageopportuniteiten door deze verschillende soorten centrales. In verdere hoofdstukken 

worden ook de gevolgen van dit verschijnsel uiteengezet. 

IV.2.5 Cijfermatig voorbeeld 

101. Om de bovengenoemde verschijnselen te illustreren en een aantal simulaties in 

verdere hoofdstukken van deze studie mogelijk te maken, toont de onderstaande Tabel 6 de 

nettarieven, taksen, toeslagen en verplichtingen die momenteel gefactureerd/opgelegd 

worden aan twee soorten opslagcentrales die rechtstreeks op het net zijn aangesloten, 

m.a.w. centrales die niet rechtstreeks aangesloten zijn op een productie-eenheid of een 

verbruiker, waarbij een "netting" van afnames en injecties zou kunnen voorkomen. Deze 

twee soorten opslagcentrales zijn: 

- een pompopslagcentrale met een capaciteit van 500 MW en 3.000 MWh die 

1.000.000 MWh/jaar afneemt van het net47. Er worden twee configuraties 

bestudeerd met betrekking tot de aansluiting van deze centrale: een aansluiting 

op het federale transmissienet (>70 kV) in Wallonië – te vergelijken met de 

centrales van COO en PLATE TAILLE – evenals een aansluiting op het federale 

transmissienet (>70 kV) in Vlaanderen – te vergelijken met mogelijke 

toekomstige "energieatollen" in de Noordzee; 

                                                
47

De hypothese van een afname van 1.000.000 MWh/jaar komt overeen met een grootteorde in 
overeenstemming met het resultaat van de simulaties die later in deze studie voor een 
pompopslagcentrale zullen worden voorgesteld. 
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- een batterij met een capaciteit van 1 MW en 6 MWh die 1.000 MWh/jaar afneemt 

van het net48. Er worden zes configuraties bestudeerd met betrekking tot de 

aansluiting van deze batterij: een aansluiting op het federale transmissienet (>70 

kV) in de drie verschillende gewesten van het land evenals een aansluiting op het 

laagspanningsdistributienet in de drie verschillende gewesten van het land – 

respectievelijk bij de DNB's IVERLEK, SIBELGA en ORES HENEGOUWEN. 

Deze zes configuraties vormen "extreme" configuraties die het mogelijk maken 

om een relevant minimum- en maximumvork voor deze technologie vast te 

stellen. 

102. Bij het opstellen van deze Tabel 6 is er rekening gehouden met de volgende 

bijkomende veronderstellingen: 

- de gebruikte gegevens zijn die welke in maart 2015 van toepassing waren; 

- de nettarieven met betrekking tot de aansluiting en reactieve energie worden niet 

in aanmerking genomen; 

- indien van toepassing, wordt het onderschreven vermogen bij de 

transmissienetbeheerder gebaseerd op een jaarlijkse onderschrijving ter dekking 

van de volledige capaciteit van de centrale aan de hand van de formule 

"dag/nacht/weekend"; 

- voor de aansluitingen in Wallonië gaan we uit van de veronderstelling dat de 

opslagcentrale behoort tot een eindverbruiker onder een sectorovereenkomst. 

Deze veronderstelling maakt het mogelijk om een vrijstelling te genieten van 

maximaal 85% ten aanzien van het tarief voor openbaredienstverplichtingen voor 

de financiering van maatregelen ter ondersteuning van hernieuwbare energie – 

bij aansluitingen lager dan of gelijk aan 70 kV – evenals te genieten van een 

degressiviteit met betrekking tot de verplichting tot het voorleggen van 

groenestroomcertificaten voor het dekken van zijn afnames, ongeacht het 

spanningsniveau van de aansluiting, met uitzondering van pompopslagcentrales 

die hoe dan ook een volledige vrijstelling genieten. In het geval dat de 

opslagcentrale tot een eindafnemer zonder sectorovereenkomst behoort, zouden 

de bedragen uiteraard beduidend hoger zijn dan die vermeld in Tabel 6; 

                                                
48

 De hypothese van een afname van 1.000 MWh/jaar komt overeen met een grootteorde in 
overeenstemming met het resultaat van de simulaties die later in deze studie voor een 
pompopslagcentrale zullen worden voorgesteld. 
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- voor de aansluitingen in Vlaanderen gaan we uit van de veronderstelling dat de 

opslagcentrale deel uitmaakt van de NACE-code 52.100 "Opslag in 

koelpakhuizen en overige opslag" en dus kan genieten van de degressiviteit met 

betrekking tot de verplichting tot het voorleggen van groenestroom- en 

warmtekrachtcertificaten ter dekking van zijn afnames. Als de opslagcentrale 

geen deel uitmaakt van de NACE-code 52100, zouden de bedragen uiteraard 

beduidend hoger zijn dan die in Tabel 6; 

- voor de kosten die verband houden met de compensatie in natura van actieve 

verliezen op het 380/220/150 kV-transmissienet, gaan we uit van de 

veronderstelling van een afname, alleen tijdens het weekend en de daluren tegen 

een aankoopprijs op BELPEX DAM van 40 EUR/MWh. Aangezien de 

opslagcentrale tijdens piekuren zeker elektriciteit zal afnemen – wanneer het 

percentage aan verliezen hoger is – tegen een hogere prijs van 40 EUR/MWh, 

houdt dit een lage raming van de kosten in. 
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Tabel 6:  Details van de nettarieven, taksen, toeslagen en verplichtingen die momenteel gefactureerd/opgelegd worden aan twee soorten 
opslagcentrales rechtstreeks aangesloten op het net. De kleur geeft een federale (oranje) of gewestelijke (groen) bevoegdheid aan (Bron: 
CREG) 

  

Plaats van aansluiting

TNB 

Wallonië

TNB 

Vlaanderen

TNB 

Vlaanderen

TNB

BHG

TNB 

Wallonië

DNB LS 

Vlaanderen 

(IVERLEK)

DNB LS 

BHG 

(SIBELGA)

DNB LS 

Wallonië 

(ORES 

Henegouwen)

Jaarlijkse vaste kosten

- Tarief voor het onderschreven vermogen voor het transmissienet EUR/jaar 6.640.600,00 6.640.600,00 13.281,20 13.281,20 13.281,20 0,00 0,00 0,00

- Federale bijdrage EUR/jaar 252.750,00 252.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van 

groenestroomcertificaten opgelegd aan ELIA EUR/jaar 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tarief meet- en telactiviteit voor het distributienet EUR/jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42 12,87 27,32

Variabele kosten - afnames

- Transmissienettarieven EUR/MWh afgenomen 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 8,98 10,77 13,55

- Federale bijdrage EUR/MWh afgenomen 0,00 0,00 2,04 2,04 2,04 2,04 2,12 2,04

- Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van 

groenestroomcertificaten opgelegd aan ELIA (cf. toeslag groenestroomcertificaat)

EUR/MWh afgenomen 0,00 0,00 3,26 3,26 3,26 3,26 3,32 3,26

- Tarief voor openbare dienstverplichting voor financiering aansluiting offshore 

windmolenparken opgelegd aan ELIA EUR/MWh afgenomen 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06

- Tarief voor openbare dienstverplichting strategische reserve opgelegd aan ELIA EUR/MWh afgenomen 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,61

- Kost die verband houdt met de compensatie in natura van actieve verliezen op het 

transmissienet 380/220/150kV EUR/MWh afgenomen 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

- Distributienettarieven EUR/MWh afgenomen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,38 46,64 56,56

- Tarief voor openbare dienstverplichting voor financiering van maatregelen ter 

bevordering van rationeel energieverbruik opgelegd aan ELIA EUR/MWh afgenomen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00

- Tarief voor openbare dienstverplichting voor financiering van maatregelen ter 

ondersteuning van hernieuwe energie en WKK opgelegd aan ELIA EUR/MWh afgenomen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 2,07

- Toeslag voor de kosten gefactureerd aan ELIA voor gebruik van het openbaar 

domein EUR/MWh afgenomen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35

- Tarief voor publieke openbare dienstverplichtingen opgelegd aan de DNB EUR/MWh afgenomen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,31 11,04 10,55

- Toeslag voor de kosten gefactureerd aan de DNB voor niet-gekapitaliseerde lasten 

en pensioenen EUR/MWh afgenomen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 4,54 2,24

- Toeslag voor kosten gefactureerd aan de DNB voor wegenis- en andere retributies

EUR/MWh afgenomen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 10,34 2,67

- Kosten die verband houdden met de verplichting tot het voorleggen van 

groenestroom- en warmtekrachtcertificaten voor het dekken van de afnames EUR/MWh afgenomen 0,00 2,15 17,30 4,34 23,55 17,30 4,34 23,55

Variabele kosten - injecties

- Transmissienettarieven EUR/MWh geïnjecteerd 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00

- Distributienettarieven EUR/MWh geïnjecteerd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00

- Toeslag lasten en  niet-gekapitaliseerde pensioenen EUR/MWh geïnjecteerd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 2,24

- Toeslag wegenis- en andere retributies EUR/MWh geïnjecteerd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00

Pompopslagcentrale Batterij
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Tabel 7:  Samenvatting van de nettarieven, taksen, toeslagen en verplichtingen die momenteel gefactureerd/opgelegd worden aan twee soorten 

opslagcentrales rechtstreeks aangesloten op het net, uitgesplitst in verschillende bevoegdheidsniveaus. De kleur geeft een federale (oranje) 

of gewestelijke (groen) bevoegdheid aan (Bron: CREG) 

 

 

Plaats van aansluiting

TNB 

Wallonië

TNB 

Vlaanderen

TNB 

Vlaanderen

TNB 

BHG

TNB 

Wallonië

DNB LS 

Vlaanderen 

(IVERLEK)

DNB LS 

BHG 

(SIBELGA)

DNB LS 

Wallonië 

(ORES 

Henegouwen)

Federale bevoegdheid

Jaarlijkse vaste kosten EUR/jaar 7.143.350,00 7.143.350,00 13.281,20 13.281,20 13.281,20 0,00 0,00 0,00

Variabele kosten - afnames EUR/MWh afgenomen 2,97 2,97 8,27 8,27 8,27 15,46 17,41 20,02

Variabele kosten - injecties EUR/MWh geïnjecteerd 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00

Regionale bevoegdheid

Jaarlijkse vaste kosten EUR/jaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42 12,87 27,32

Variabele kosten - afnames EUR/MWh afgenomen 0,00 2,15 17,30 4,34 23,55 125,91 76,89 97,98

Variabele kosten - injecties EUR/MWh geïnjecteerd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,51 0,00 2,24

Federale bevoegdheid + regionale bevoegdheid

Jaarlijkse vaste kosten EUR/jaar 7.143.350,00 7.143.350,00 13.281,20 13.281,20 13.281,20 9,42 12,87 27,32

Variabele kosten - afnames EUR/MWh afgenomen 2,97 5,12 25,56 12,60 31,81 141,37 94,30 118,00

Variabele kosten - injecties EUR/MWh geïnjecteerd 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 6,51 0,00 2,24

Pompopslagcentrale Batterij
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IV.2.6 Conclusie 

104. Afgezien van de vrijstelling van de verplichting tot het voorleggen van 

groenestroomcertificaten om de afnames van pompopslagcentrales in Wallonië te dekken, 

zijn op dit moment alle wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het verbruik 

en de productie van elektriciteit van toepassing op de elektriciteitsopslag. 

105. Voor een opslageenheid die rechtstreeks op het net is aangesloten, zijn de 

nettarieven, taksen, toeslagen en verplichtingen dan ook vooral afhankelijk van het aantal 

MWh afgenomen van het net, het spanningsniveau van de aansluiting evenals het gewest 

waarin deze aansluiting zich bevindt. 

106. In het algemeen, hoe lager het aantal afgenomen MWh en het spanningsniveau van 

de aansluiting, hoe hoger het eenheidsbedrag van de nettarieven, taksen, toeslagen en 

verplichtingen. 

V. INKOMSTEN DIE VERBAND HOUDEN MET 

OPSLAG  

107. In eerste instantie wordt in dit hoofdstuk afzonderlijk ingegaan op de twee bronnen 

van inkomsten die verband houden met opslag die in België traditioneel gecombineerd 

kunnen worden: de arbitrageactiviteit en de levering van ondersteunende diensten aan ELIA. 

Vervolgens gaat dit hoofdstuk in op de impact die de integratie van de opslagcentrale in de 

portefeuille van een ARP kan hebben.  De levering van flexibiliteitsdiensten aan een andere 

speler dan de netbeheerder en de waardering van de flexibiliteit voor eigen gebruik worden 

niet beschouwd. 

V.1 Arbitrage 

V.1.1 Beginsel 

108. De arbitrageactiviteit bestaat uit het maken van een marge door het aankopen van 

elektriciteit wanneer deze "goedkoop" is, die op te slaan en opnieuw te verkopen wanneer 

het "duur" is. 
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Met betrekking tot de elektriciteitsmarkt, kan dit aankoop- en verkoopproces plaatsvinden op 

basis van de prijzen op BELPEX DAM, BELPEX intraday of op basis van de realtime 

onevenwichtstarieven gepubliceerd door ELIA. Deze drie opties worden hieronder 

afzonderlijk besproken. Uiteraard kunnen deze worden gecombineerd. 

Om een positieve arbitragemarge te genereren, dient het verschil tussen de 

nettoaankoopkost en -verkoopprijs voldoende te zijn om de vastgestelde energieverliezen 

tijdens het opslagproces te dekken. In wiskundige termen en ervan uitgaand dat η een 

percentage is dat het rendement van het opslagproces meet, moeten de volgende 

vergelijkingen – die gelijkwaardig zijn – worden gerespecteerd om een positieve 

arbitragemarge te genereren:  

 

 

Aankoopkosten ≤ Inkomsten van de verkoop 

Aangekochte hoeveelheid * Aankoopkosten per eenheid ≤ verkochte hoeveelheid * Nettoverkoopprijs per eenheid 

Aangekochte hoeveelheid * Aankoopkosten per eenheid ≤ Aangekochte hoeveelheid * η opslag * 

Nettoverkoopprijs per eenheid 

Aankoopkosten per eenheid / Nettoverkoopprijs per eenheid ≤ η opslag 

 

109. Naast de prijs van de commodity waargenomen op BELPEX DAM, BELPEX 

intraday of de onevenwichtstarieven, dient te worden opgemerkt dat de aankoopkosten per 

eenheid ook de nettarieven en de taksen/toeslagen omvatten, gefactureerd aan de 

opslagcentrale voor elke afgenomen MWh, evenals de verliezen op het federale 380/220/150 

kV-net die de ARP, die de opslagcentrale in zijn evenwichtsportefeuille heeft, in natura moet 

compenseren. Op dezelfde manier komt de verkoopprijs per eenheid overeen met de 

verkoopprijs verminderd met eventuele nettarieven en de taksen/toeslagen gefactureerd aan 

de opslagcentrale voor elke geïnjecteerde MWh. 

110. De aanwezigheid van een positieve arbitragemarge is uiteraard geen voldoende 

garantie opdat de investering rendabel zou zijn. Daarvoor moet deze marge voldoende zijn 

om de vaste kosten verbonden aan de investering (afschrijvingen, exploitatie en onderhoud) 

in de opslagcentrale te dekken. Daarentegen is het gebrek aan een positieve marge een 

garantie om te besluiten dat de investering met loutere arbitragedoeleinden niet rendabel is.  

V.1.2 Arbitrage op BELPEX DAM 

111. De BELPEX Day Ahead Market (DAM) is de Belgische beurs, gestart in november 

2006. Momenteel is de DAM-prijs gekoppeld aan de prijzen van de markten in Frankrijk, 

Duitslan, Oostenrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Groot-Brittannië, Polen, de Baltische 
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Staten en de Scandinavische markten. In 2014 werd er 19,8 TWh verhandeld, wat 

overeenkomt met een baseload gelijk aan 2.260 MW gedurende het jaar49. 

112. De aan- en verkoopbiedingen voor elk uur van een dag D worden ingevoerd in de 

ochtend van dag D-1 en de resultaten zijn bekend kort na de middag van dag D-1. De 24 

uurprijzen worden bepaald op basis van de marginale aan- en verkoopbiedingen. 

V.1.3 Arbitrage op BELPEX CIM 

113. De continue intraday BELPEX (CIM) werd gelanceerd in maart 2008. Deze is 

momenteel gekoppeld aan Nederland, Duitsland, de Baltische staten en de Scandinavische 

markt, en houdt rekening met de beschikbare, grensoverschrijdende intradaycapaciteit.  

114. De aan- en verkoopbiedingen kunnen er tot 5 minuten vóór real time worden 

ingevoerd. Het volstaat dat de koper klikt op een verkoopaanbod, gepubliceerd in de 

orderportefeuille, om de gepubliceerde hoeveelheid energie tegen de gepubliceerde prijs te 

kopen. Omgekeerd volstaat het dat de verkoper op een aankoopaanbod klikt, gepubliceerd 

in de orderportefeuille, om de gepubliceerde hoeveelheid energie tegen de gepubliceerde 

prijs te verkopen. Afhankelijk van het ogenblik waarop de transactie plaatsvindt, kunnen dus 

verschillende prijzen worden waargenomen voor eenzelfde hoeveelheid energie, geleverd in 

de loop van hetzelfde uur. 

115. De volumes, uitgewisseld op de BELPEX CIM, zijn tussen 2008 en 2014 continu 

gestegen. Het volume, uitgewisseld op de BELPEX CIM in 2014, bleef echter 25 keer lager 

dan het volume uitgewisseld op de BELPEX DAM: het bedroeg slechts 0,786 TWh, i.e. een 

baseload gelijk aan 90 MW gedurende het jaar50.  

V.1.4 Arbitrage op de onevenwichtstarieven, gepubliceerd door ELIA 

116. Een ARP (Access Responsible Party) is verantwoordelijk voor het evenwicht op 

kwartierbasis tussen alle injecties en afnames (met inbegrip van de hub en de in-/uitvoer) 

van de netgebruikers waarvoor hij toegangsverantwoordelijke is. De ARP kan producent, 

grootverbruiker, elektriciteitsleverancier of een trader zijn. 

                                                
49

 = 19.800.000 MWh / 8.760 h 
50

 = 786.000 MWh / 8.760 h 
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117. Wanneer ELIA een onevenwicht op kwartierbasis vaststelt tussen de gemeten 

injecties, de invoer en de aankopen enerzijds, en de gemeten afnames51, de uitvoer en de 

verkopen anderzijds, past zij in de loop van het betreffende kwartier de geldende 

onevenwichtstarieven toe. Als een ARP tijdens dat kwartier meer energie heeft afgenomen 

dan geïnjecteerd, doet zich een negatief onevenwicht (tekort) voor; de ARP moet dan 

verplicht elektriciteit van ELIA kopen tegen het onevenwichtstarief. Als een ARP een positief 

onevenwicht vertoont (overschot), moet hij dit overschot verplicht aan ELIA verkopen tegen 

het onevenwichtstarief. 

118. Sinds 2012 wordt het onevenwichtstarief berekend op basis van het principe van 

single marginal pricing, waarbij in principe het volgende geldt52: 

i. positieve en negatieve onevenwichten worden tegen dezelfde prijs 

vergoed/gefactureerd; 

ii. deze prijs is gelijk aan de marginale kost van het nettoregelvolume dat door 

ELIA moet worden geactiveerd om het evenwicht te behouden.  

119. In 2013 heeft ELIA enkele wijzigingen aan het ARP-contract aangebracht om met 

name de ARP expliciet de mogelijkheid te bieden om in real time deel te nemen aan het 

globale doel om het evenwicht in de Belgische regelzone te behouden door af te wijken van 

het evenwicht van de evenwichtsperimeter van de ARP, in zoverre dat deze haar capaciteit 

behoudt om in real time en te allen tijde terug in evenwicht te komen.  

120. De ARP die in zijn evenwichtsperimeter over een opslagcentrale beschikt, heeft de 

mogelijkheid om die centrale vrijwillig te doen afwijken van de nominaties, meegedeeld op D-

1, om een onevenwicht tegengesteld aan die van de zone teweeg te brengen, dat zal worden 

gefactureerd/vergoed tegen het onevenwichtstarief dat van toepassing is op het betreffende 

kwartier. Deze mogelijkheid vormt een bijkomende bron van arbitrage. 

121. Figuur 8 toont een rangschikking in stijgende orde van de onevenwichtstarieven en 

de BELPEX DAM-prijzen per kwartier waargenomen gedurende 2014. Uit deze grafiek blijkt 

dat de onevenwichtstarieven volatieler waren dan de BELPEX DAM-prijzen: er worden vaker 

grotere prijsverschillen waargenomen. Dit suggereert dat interessantere arbitragemarges 

bestaan dan op de BELPEX DAM.  

                                                
51

 Hieronder vallen ook de verliezen die de ARP in natura moet compenseren op het federale 
380/220/150 kV-transmissienet en die worden besproken in hoofdstuk IV.2.3. 
52

 Hier wordt de situatie bedoeld waarin geen enkel groot onevenwicht wordt vastgesteld. 
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122. Er dient echter te worden benadrukt dat een meer dan betekenisvolle fractie van de 

voordeligste onevenwichtstarieven voor een opslagcentrale werd waargenomen wanneer het 

regelvolume, geactiveerd door ELIA (NRV), niet heel groot is. Om geen "te negatief" effect te 

hebben op de hoogte van de onevenwichtstarieven, blijkt aldus dat een opslagcentrale alleen 

de voordeligste onevenwichtstarieven kan genieten voor de levering van een beperkt aantal 

MW. In eenzelfde optiek moet er worden opgemerkt dat, in tegenstelling tot de 

onevenwichtstarieven, de prijzen op BELPEX DAM worden vastgesteld op basis van een 

"clearing". Daarbij is het ten opzichte van BELPEX DAM moeilijker om te profiteren van de 

prijsverschillen op de onevenwichtstarieven. 

Figuur 8:  Monotoon van de onevenwichtstarieven en de BELPEX DAM-prijs per kwartier 

gedurende 2014 (Bron: CREG) 

 

V.2 Levering van ondersteunende diensten aan ELIA 

V.2.1 Beginsel 

123. De ondersteunende diensten stellen de transmissienetbeheerder, ELIA, in staat om 

de frequentie en de spanning in stand te houden, en het evenwicht en de congesties te 

beheren dankzij een brede waaier van middelen die haar ter beschikking worden gesteld. 

Die verschillende middelen kunnen als volgt worden samengevat: 
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i. De primaire reserve (R1)53: de regelapparatuur van bepaalde productie-

eenheden kan automatisch variaties in de frequentie detecteren en indien 

nodig hun productie binnen 0 tot 30 seconden aanpassen. Hetzelfde geldt voor 

bepaalde verbruikers die hun verbruik kunnen aanpassen op basis van de 

gedetecteerde variaties. ELIA maakt aan de netgebruikers die deze dienst aan 

ELIA verlenen een vergoeding over voor het ter beschikking stellen van de 

reserve; 

ii. De secundaire reserve (R2)54: deze reserve wordt automatisch en continu 

geactiveerd op basis van een signaal, dat in real time wordt doorgestuurd door 

het nationaal controlecentrum van ELIA. Ze reageert snel (van 30 seconden tot 

15 minuten) en zal de nodige tijd actief blijven. ELIA maakt twee soorten 

vergoedingen over aan de netgebruikers die deze dienst verlenen: een 

vergoeding voor het ter beschikking stellen van de reserve en een vergoeding 

voor de activatie van de dienst; 

iii. De tertiaire reserve (R3)55: deze reserve wordt handmatig geactiveerd op 

verzoek van ELIA en maakt het mogelijk om het hoofd te bieden aan een groot 

of systematisch onevenwicht in de regelzone en/of om congestieproblemen op 

te lossen. ELIA betaalt twee soorten vergoedingen aan de netgebruikers die 

deze dienst verlenen: een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de 

reserve en een vergoeding in geval van activatie van de dienst; 

iv. Black start-dienst56: in geval van een black-out en om de heropbouw van het 

net mogelijk te maken, doet ELIA een beroep op bepaalde eenheden die 

kunnen heropstarten zonder dat het net hen elektriciteit levert. De leverancier 

ontvangt van ELIA een vaste vergoeding voor deze dienst, ongeacht of hij al 

dan niet geactiveerd wordt; 

v. Spanningsregeling57: de producenten waarvan de eenheden aan deze 

diensten deelnemen, stellen een reactieve spanningsband, bestemd voor het 

beheer van de spanning, ter beschikking van ELIA. Het contract voor deze 

                                                
53

 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-
services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S1_F_RES_PRIMAIRE.pdf 
54

 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-
services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S2_F_RES_SECOND.pdf 
55

 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-
services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S3_F_RES_TERT_PROD.pdf 
56

 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-
services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S7_F_BLACK_START.pdf 
57

 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-
Ondersteuning-net/S6_F_TENSION.pdf 

http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S1_F_RES_PRIMAIRE.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S1_F_RES_PRIMAIRE.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S2_F_RES_SECOND.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S2_F_RES_SECOND.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S3_F_RES_TERT_PROD.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S3_F_RES_TERT_PROD.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S7_F_BLACK_START.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S7_F_BLACK_START.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S6_F_TENSION.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S6_F_TENSION.pdf
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dienst legt twee tarieven vast: één tarief voor de reservatie van de band, en 

één tarief voor activatie buiten de band. ELIA betaalt de overeengekomen 

band, waarvan ELIA volledig of gedeeltelijk gebruikmaakt, volledig tegen het 

reserveringstarief. In geval van activatie buiten de limieten van de band, betaalt 

ELIA elke MVAr58 buiten de band tegen een verschillend tarief; 

vi. Aankoop van energie ter compensatie van verliezen op het net ≤ 70 kV59: 

elk jaar koopt ELIA baseload energieblokken op jaarbasis en op trimesterbasis 

om de energieverliezen in haar netten met een spanning ≤ 70 kV te dekken. 

Het afsluiten van contracten voor de ondersteunende diensten gebeurt momenteel op 

meerjarenbasis (black start en spanningsregeling), op jaarbasis (R3, aankoop van energie 

ter compensatie van de verliezen op het < 150 kV-net) en op maandbasis (R1 en R2). 

V.2.2 Behoeften en huidige prijzen 

124. Hieronder geeft de CREG een overzicht van de informatie die publiek beschikbaar is 

over de behoeften op het vlak van zowel de ondersteunende diensten als de prijzen die 

onlangs werden waargenomen.  

125. De reservevolumes die ELIA gecontracteerd heeft, zijn in de loop van de laatste 

jaren relatief stabiel gebleven. Ter informatie worden de reservevolumes die ELIA voor het 

jaar 2015 heeft gecontracteerd hieronder weergegeven, samen met de middelen die deze 

leveren60: 

i. het volume aan R1 bedraagt 83 MW. Het wordt gecontracteerd met verbruikers 

in België, Belgische producenten (cf. nucleaire en STEG-eenheden) evenals 

met Franse producenten en verbruikers in de vorm van symmetrische en 

asymmetrische producten; 

ii. het volume aan R2 dat ELIA gecontracteerd heeft, bedraagt 140 MW. Het is 

uitsluitend gecontracteerd met Belgische producenten en wordt voornamelijk 

geleverd met behulp van STEG-eenheden; 

                                                
58

 MVAr = Mega Volt Ampere Reactive 
59

 Vanuit juridisch standpunt wordt de aankoop van energie ter compensatie van de verliezen op het 
net < 150 kV niet als een ondersteunende dienst beschouwd. Om een exhaustieve analyse te 
verzekeren van de activiteiten die door een opslagcentrale zouden kunnen worden uitgevoerd, wordt 
deze aankoop van energie ter compensatie van de verliezen op het < 150 kV-net in het kader van de 
onderhavige studie samen met de ondersteunende diensten geanalyseerd. 
60

 CREG, Beslissing (B)140626-CDC-1328 over de "vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode 
voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2015", 26 juni 2014 
Beschikbaar op: http://www.creg.info/pdf/Decisions/B1328FR.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Decisions/B1328FR.pdf
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iii. het volume aan R3 dat ELIA gecontracteerd heeft, bedraagt 661 MW. Het 

wordt gecontracteerd met de Belgische producenten en met de vraag 

gelokaliseerd  in België. 

126. De reservatie van R1 en R2 heeft in 2014 ongeveer 86.000.000,00 EUR gekost, wat 

neerkomt op ongeveer driekwart van het totaalbedrag dat door ELIA wordt toegewezen aan 

de reservatie van ondersteunende diensten die nodig zijn voor het evenwicht van het 

Belgische net.  

127. Er dient te worden benadrukt dat ELIA tussen 2010 en 2013 heel wat moeilijkheden 

heeft ondervonden om voldoende R1- en R2-volumes tegen een redelijke prijs te verkrijgen. 

Zo werden tussen 2010 en 2013, en om de veiligheid van het net te garanderen tegen een 

redelijke kost, de prijsvoorwaarden en de verdelings van een deel van de volumes van R1 

en/of R2 jaarlijks aan bepaalde producenten opgelegd door middel van ministeriële en 

koninklijke besluiten61. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vergoeding 

vastgesteld in deze ministeriële en koninklijke besluiten voor de terbeschikkingstelling van 

R1 en R2. 

Tabel 9:  Evolutie van de prijsvoorwaarden (in EUR/MW/h) die jaarlijks door ministeriële en 
koninklijke besluiten worden opgelegd voor een deel van de R1- en symmetrische R2-
volumes (Bron: Belgisch Staatsblad) 

 

128. Deze forse stijging van de reservatiekosten van R1 en R2 hield verband met het feit 

dat deze reserves in België historisch bijna exclusief werden geleverd door een heel beperkt 

aantal STEG-centrales, gelegen op Belgisch grondgebied. Hoewel ELIA erin slaagde een 

zekere diversificatie te scheppen door R1 geleidelijk aan open te stellen voor de deelname 

van productie-eenheden, gelegen in het buitenland, en voor de deelname van de alternatieve 

bronnen, zoals de vraag, hangt ELIA vandaag nog altijd in hoge mate af van een beperkt 

aantal STEG-centrales, gelegen op Belgisch grondgebied, om haar behoeften aan R1 en 

vooral aan R2 te dekken. 

                                                
61

 Ministerieel besluit van 24 december 2009 houdende het opleggen van prijs- en 
leveringsvoorwaarden voor het leveren in 2010 en 2011 van de secundaire regeling door 
verschillende producenten 
Ministerieel besluit van 23 december 2011 houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden 
voor het leveren in 2012 van de primaire en secundaire regeling door verschillende producenten 
Koninklijk besluit van 18 december 2012 houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden 
voor het leveren in 2013 van de primaire en secundaire regeling door verschillende producenten 
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129. De levering van R1 en/of R2 vereist de continue werking van deze STEG-centrales, 

ook tijdens uren waarop het economisch relevant zou zijn om deze centrales stil te leggen, 

aangezien hun gemiddelde productiekost hoger is dan de marktprijs. De verkoop van de 

elektriciteit die tijdens deze uren door de STEG-centrales wordt geproduceerd, brengt voor 

hun exploitant dus een verlies met zich mee. Het is heel logisch dat de exploitanten van deze 

STEG-centrales een voldoende hoge reservatieprijs vragen ter compensatie van de 

verliezen die ze tijdens bepaalde uren menen te lijden wegens hun deelname aan R1 en/of 

R2. 

130. Gezien de continue daling van de Clean Spark Spread (hierna: CSS)62 tussen 2010 

en 2013, schatten de exploitanten van STEG-centrales dat ze, door aan R1 en/of R2 deel te 

nemen, hogere verliezen zouden lijden dan vorig jaar. Daarom zijn de prijsaanbiedingen, 

ingediend door deze exploitanten, tussen 2010 en 2013 geleidelijk aan de hoogte 

ingeschoten. 

Figuur 10:  Evolutie van de Clean Spark Spread Y+1 voor een STEG-centrale met een rendement 

van 50% (Bron: CREG) 

 

131. Aangezien de evolutie van de prijsaanbiedingen van sommige exploitanten echter 

niet volledig kon gerechtvaardigd worden door de evolutie van de CSS en sommige 

exploitanten besloten hadden geen offertes meer in te dienen bij ELIA, en teneinde de 

veiligheid van het net tegen een redelijke kost te garanderen, heeft de federale regering zo 

                                                
62

 De Clean Spark Spread (CSS) is de marge die een gascentrale genereert uit de verkoop van één 
MWh elektriciteit na betaling van het gas en de quota voor CO2-emissies die ze verbruikt om deze 
MWh elektriciteit te produceren. 
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aan bepaalde producenten prijsvoorwaarden voor de levering van een bepaald volume R1 

en/of R2 moeten opleggen. Zo is de stijging van de prijsvoorwaarden, weergegeven in Figuur 

9, te verklaren door de daling van de CSS in de loop van dezelfde periode weergegeven in 

Figuur 10. 

132. Vanaf 1 januari 2014 is, bij wijze van experiment en op aanvraag van de 

producenten, een deel van het volume van R1 en R2 gecontracteerd op basis van de 

maandelijkse veilingen.  

De producenten zijn van mening dat de jaarlijks georganiseerde veilingen het systeem 

benadeelden, hoofdzakelijk om twee redenen. Ten eerste vonden de jaarlijkse veilingen in 

mei-juni van het jaar voorafgaand aan het jaar van levering plaats. Deze veilingen waren ver 

verwijderd van de periode waarvoor de gereserveerde volumes waren aangeboden, wat voor 

de leveranciers een winstderving tot gevolg heeft die overeenkomt met de "time value" van 

de optie. Deze veilingen waren eveneens ver verwijderd van de datum van definitieve 

selectie door ELIA van de aanbiedingen, wat leidde tot bijkomende onzekerheden over de 

prijzen voor de leveranciers waarvan de offertes werden aanvaard. Ten tweede, bestreken 

deze veilingen een reserveringsperiode van een jaar die, gezien de vereiste beschikbaarheid 

van 100% voor de aanbiedingen, nadelig is. Deze drie elementen hadden een stijging van de 

aanbiedingen van de reserveringsprijzen tot gevolg.  

Daarentegen maakt een periode korter dan een jaar en dus frequentere veilingen, dichter bij 

de selectiedatum en de periode waarin de reserve wordt geleverd, het voor leveranciers 

mogelijk om op kortere termijn beter rekening te houden met de kennis van de 

beschikbaarheid van de eenheden in hun portefeuille en de onzekerheid over de prijzen en 

de impact van de "time value" van de optie te verlagen. Deze elementen verminderen het 

risico van leveranciers en hebben een gunstige invloed op de aanbiedingsprijzen.  

Tot slot bevorderen frequentere veilingen de toetreding van nieuwe spelers, wat eveneens 

een gunstig effect heeft op de aanbiedingsprijzen. 

133. Aangezien de resultaten van het experiment positief waren, heeft de CREG op 

voorstel van ELIA besloten dat vanaf 1 januari 2015 het gehele volume van R1 en R2 wordt 

gecontracteerd via maandelijkse veilingen. 

134. De onderstaande figuur toont de resultaten van de maandelijkse veilingen die sinds 

1 januari 2015 hebben plaatsgevonden. Hoewel deze tabel slechts informatie voor voor de 

eerste vijf maanden van het jaar toont, dient te worden opgemerkt dat de prijsvoorwaarden 

aanzienlijk gunstiger zijn dan de prijzen die het kader van de voormelde ministeriële en 
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koninklijke besluiten tijdens de laatste jaren werden opgelegd. Dit is waarschijnlijk te 

verklaren door de vermindering van het risico dat door de leveranciers gedragen wordt in het 

kader van een maandelijkse veiling ten opzichte van een jaarlijkse veiling, door het 

verbeteren van de CSS vastgesteld sinds begin 2014, en ten slotte door de toegenomen 

concurrentie bij de levering van deze diensten. 

Tabel 11:
  Evolutie van de prijsvoorwaarden (in EUR/MW/h) als gevolg van de maandelijks 

veilingen voor het gehele volume van R1 en R2
63

 sinds 1 januari 2015 (Bron: ELIA
64

) 

 

135. De reservering65 van R3 heeft in 2014 ongeveer 21.000.000,00 EUR gekost, wat 

overeenkomt met ongeveer één zesde van het totaalbedrag dat door ELIA wordt 

toegewezen aan de reservering van ondersteunende diensten die nodig zijn voor het  

evenwicht van het Belgische net. 

                                                
63

 Een "symmetrische" dienst houdt zowel een opwaartse als een neerwaartse regeling in. Een 
"downward" regeling houdt alleen een neerwaartse regeling in, terwijl een "upward" regeling alleen 
een opwaartse regeling inhoudt. 
64

http://www.elia.be/fr/fournisseurs-et-contractants/categories-d-achat/achats-d-energie/Ancillary-
Services-Volumes-Prices  
65

 De activering van de R3 is onderhevig aan een bijkomende vergoeding. 

Delivery Period Reserve 

Type

Service Type Total 

Contracted 

Volume 

[MW]

Average 

Price 

[€/Mw/h]

January 2015 R1 Symmetric200 83 36,3

February 2015 R1 Symmetric100 28 40,7

February 2015 R1 Symmetric200 32 25,6

February 2015 R1 Downward 23 11,8

February 2015 R1 Upward 23 5,6

March 2015 R1 Symmetric100 21 51,4

March 2015 R1 Symmetric200 41 22,6

March 2015 R1 Upward 21 5,8

March 2015 R1 Downward 23 15,6

April 2015 R1 Symmetric100 28 40,1

April 2015 R1 Symmetric200 33 29,0

April 2015 R1 Upward 22 4,9

April 2015 R1 Downward 22 11,4

January 2015 R2 Upward 140 11,6

January 2015 R2 Downward 140 11,6

February 2015 R2 Upward 140 9,0

February 2015 R2 Downward 140 9,0

March 2015 R2 Upward 140 12,5

March 2015 R2 Downward 140 12,5

April 2015 R2 Upward 140 9,4

April 2015 R2 Downward 140 9,4

http://www.elia.be/fr/fournisseurs-et-contractants/categories-d-achat/achats-d-energie/Ancillary-Services-Volumes-Prices
http://www.elia.be/fr/fournisseurs-et-contractants/categories-d-achat/achats-d-energie/Ancillary-Services-Volumes-Prices


 

            48/100 

136. De onderstaande figuur toont de resultaten van jaarlijkse veilingen met betrekking 

tot verschillende producten voor de levering van R3 in de loop van 2015. 

Tabel 12:
  Prijsvoorwaarden (in EUR/MW/h) als gevolg van jaarlijkse veilingen voor het gehele 

volume van R3
66

 in de loop van 2015 (Bron: ELIA
67

) 

 

V.2.3 Toekomstige ontwikkeling van de behoeften 

137. ELIA publiceerde in 2013 een studie (i) die de ontwikkeling van de nodige 

reservevolumes van nu tot 2018 raamt en (ii) die de beschikbare middelen beschrijft om aan 

deze behoefte te voldoen68.  

138. ELIA verwacht tegen 2018 een substantiële toename van zijn behoeften aan R1, R2 

en R3. Zoals blijkt uit onderstaande figuur, betreft de belangrijkste toename de neerwaartse 

R3 (tussen + 443 MW en + dan 1.055 MW). Er worden ook substantiële stijgingen verwacht 

voor de R2 (tussen + 12 MW en + 160 MW) en voor de opwaartse R3 (tussen  

- 42 MW en + dan 580 MW). Een meer gematigde stijging wordt verwacht voor R1 (tussen + 

4 MW en + 19 MW). 

Figuur 13:
  Evolutie tussen 2013 en 2018 van de behoeften aan R2 ("FRRa") en R3 ("FRRm") 

(Bron: ELIA
69

) 
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 R3-prod = R3 van productie-eenheden aangesloten op het transmissienet 
R3-DP = R3 Dynamic Profile = R3 van flexibiliteit op het distributienet 
ICH = R3 van afschakelbare afnemers aangesloten op het transmissienet 
67

http://www.elia.be/fr/fournisseurs-et-contractants/categories-d-achat/achats-d-energie/Ancillary-
Services-Volumes-Prices  
68

 ELIA, Evolution of ancillary services needs to balance the Belgian control area towards 2018, mei 
2013 
Beschikbaar op: http://www.elia.be/en/grid-data/balancing/~/media/files/Elia/Grid-
data/Balancing/Reserves-Study-2018.pdf  
69

 Er dient te worden opgemerkt dat de cijfers die in deze tabel voor de tertiaire reserve (FFRm) 
worden gegeven, zowel betrekking hebben op de door Elia gecontracteerde volumes, als op de niet 
door Elia gecontracteerde volumes – die worden aan Elia geleverd onder de vorm van I/D bids. 

Delivery 

Period

Reserve 

Type

Service 

Type

Total 

Contracted 

Volume 

[MW]

Average 

Price 

[€/Mw/h]

year 2015 R3-prod 340 4,66

year 2015 R3-DP 60 3,07

year 2015 ICH ICH 261 1,41

R3

http://www.elia.be/fr/fournisseurs-et-contractants/categories-d-achat/achats-d-energie/Ancillary-Services-Volumes-Prices
http://www.elia.be/fr/fournisseurs-et-contractants/categories-d-achat/achats-d-energie/Ancillary-Services-Volumes-Prices
http://www.elia.be/en/grid-data/balancing/~/media/files/Elia/Grid-data/Balancing/Reserves-Study-2018.pdf
http://www.elia.be/en/grid-data/balancing/~/media/files/Elia/Grid-data/Balancing/Reserves-Study-2018.pdf
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139. De factoren die aan de oorsprong van deze substantiële stijging van de behoeften 

liggen, zijn (i) de stijging van de intermitterende productie van wind- en zonne-energie, 

evenals (ii) de ingebruikname van de eerste interconnectie op gelijkstroom in het Belgische 

elektrisch systeem70. 

140. Met betrekking tot de beschikbare middelen om het hoofd te bieden aan deze 

toename van de behoeften, dringt ELIA in het kader van deze studie aan op: 

i. de noodzaak om te investeren in nieuwe capaciteiten van R1, R2 en R3, vooral 

de neerwaartse R371; 

ii. de noodzaak om de bronnen van levering van ondersteunende diensten – in 

het bijzonder van R1 en R2 – te diversifiëren om de beschikbaarheid van de 

nodige middelen en een redelijke bevoorradingskost te garanderen72.  

V.2.4 Toekomstige evolutie van de prijzen 

141. De toenemende behoeften aan reserves zullen vast en zeker een opwaartse druk 

uitoefenen op de reservatieprijzen van deze reserves.  

142. De toekomstige evolutie van de reservatieprijzen van de reserves is echter minder 

zeker dan die van de behoeften, en moet worden genuanceerd. 

143. Om de voormelde redenen zullen ook een daling van de CSS en de 

buitendienststelling van bestaande STEG-eenheden een opwaartse druk uitoefenen op de 

reservatieprijzen van R1 en R2.  

144. In dit opzicht is het nastreven van de ontwikkeling van de hernieuwbare energie in 

Europa een factor die onvermijdelijk een neerwaartse druk zal uitoefenen op de gemiddelde 

                                                
70

 In 2018 is de ingebruikname van twee interconnecties op gelijkstroom met een capaciteit van elk 
1.000 MW voorzien: NEMO (België – Groot-Brittannië) en ALEGRO (België – Duitsland). 
71

 Zie bijvoorbeeld blz. 12 van de studie: "In case of no investments in new FCR and FRRa capability, 
the margins for FCR and FRRa will reduce, leading to a non-sustainable situation, especially for the 
high reserve needs scenario." en blz. 45 van de studie: "Significant investments in both upward and 
especially downward FRRm are required towards 2018 to cover the simulated reserve needs" 
72

 Zie bijvoorbeeld blz. 16 van de studie: "In addition to the reserve resources capacity (MW) question 
from a system capability point of view, it is important to look also at the diversification of the reserve 
resources able to deliver the different types of reserves. (…) The creation of a liquid reserves market 
requires that different types of reserve resources are able to deliver the same type of reserves. A 
highly concentrated reserves market, in which only one specific resource is able to deliver a certain 
type of reserves, leads to the risk that procurement costs for reserves are fully coupled to market 
evolutions (e.g. clean spark spread in case of procurement of FCR/FRRa on CCGT units) and that 
insufficient reserve capacity will be available in case of reduced profitability and according reduced 
availability or decommissioning of the reserve resources." 
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elektriciteitsprijs, waargenomen op de beurzen. Zo zal er een hoger aandeel van de 

elektriciteit worden geproduceerd met een marginale kost van bijna nul EUR/MWh. Als voor 

het overige alles gelijk blijft, met name wat betreft de prijs van het gas en de CO2-quota, zal 

deze ontwikkeling van de hernieuwbare energie een bijkomende daling van de CSS met zich 

meebrengen, evenals de buitendienststelling van bestaande STEG-eenheden, die steeds 

minder rendabel zullen zijn. 

145. Omgekeerd zijn de verhoging van de CSS, het in de markt houden van de 

bestaande STEG-eenheden, de bouw van nieuwe productie-eenheden (OCGT73 en in 

sommige gevallen warmtekrachtkoppelings- en windeenheden) of opslageenheden die R1 

en/of R2 kunnen leveren en een bijkomende deelname van de vraag naar R1 (en zelfs R2!), 

elementen die een neerwaartse druk zullen uitoefenen op de reservatieprijzen van R1 en 

R2.  

146. Zo zijn een daling van de gasprijs op de beurzen, een stijging van de prijs van 

steenkool en de CO2-quota factoren die de CSS kunnen verbeteren en de bestaande STEG-

eenheden in de markt houden.  

147. Wat betreft de oprichting van een cross-border balancing-markt kunnen we 

verwachten dat deze oprichting een stijging van het aanbod met zich mee zal brengen, die 

een neerwaartse druk op de activatieprijzen74 van de reserves zal uitoefenen.  

V.2.5  Bijzondere vereisten voor een opslagcentrale 

148. Voor de levering van ondersteunende diensten is een van de belangrijkste 

verschillen tussen een opslagcentrale en een STEG-centrale de beperkte hoeveelheid 

energie die de opslagcentrale kan opslaan/produceren.  

149. Een eerste logisch gevolg daarvan is dat de opslagcentrale op zichzelf niet kan 

instaan voor de levering van de energie ter compensatie van de verliezen op het 

spanningsnet ≤ 70 kV.  

150. Een tweede gevolg is dat, om een permanente beschikbaarheid te garanderen, 

zelfs bij een langdurig onevenwicht binnen de Belgische zone in dezelfde richting, de 

hoeveelheid energie die kan worden opgeslagen alsook het volume van de reserves die de 

                                                
73

 OCGT = Open Cycle Gas Turbine. 
74

 Met betrekking tot de reserveringsprijzen, hangt de uitwisseling van reserves – en niet van energie – 
af van de reservering op lange termijn van interconnectiecapaciteit voor de reserves, wat a priori niet 
toegestaan is. 
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exploitant aanbiedt, met bijzondere aandacht moeten worden geëvalueerd. Is dat niet het 

geval, dan loopt de exploitant van de opslagcentrale het risico op hoge boetes bij een 

langdurig onevenwicht binnen de Belgische zone in dezelfde richting. 

In verband met de R1 en de R2 moet bij de deelname aan de reserves rekening worden 

gehouden met het mogelijk asymmetrische karakter van de verschijnselen.  

Zoals eerder al vermeld, gaat de oplaad-ontlaadcyclus van een opslagcentrale enerzijds 

gepaard met een rendement dat een onevenwicht veroorzaakt tussen de afgenomen energie 

en de eruit voortvloeiende energie die in het netwerk kan worden geïnjecteerd. Voor een 

rendement van 90% moet bijvoorbeeld ongeveer 10% meer energie worden afgenomen dan 

kan worden geïnjecteerd.  

Anderzijds kan de te leveren dienst (R1 of R2) zelf op het niveau van de geactiveerde 

energie een asymmetrie vertonen. Zo activeerde ELIA in 2014 voor de dienst R2 opwaarts 

276 GWh (stijging van de injectie of daling van de afname), terwijl ze neerwaarts slechts 259 

GWh activeerde (daling van injectie of stijging van de afname). In dit specifiek geval versterkt 

de asymmetrie tussen de opwaarts en de neerwaarts geactiveerde volumes het 

asymmetrische effect dat het rendement van de installatie oplevert. Bovendien wordt het 

effect van een dergelijke asymmetrie nog versterkt wanneer ze meerdere dagen op rij 

herhaaldelijk voorkomt en neemt de behoefte aan compensatie voor het onevenwicht van de 

opgeslagen energie verder toe. 

Op basis van die vaststellingen voerde de CREG simulaties uit gebaseerd op een 

vereenvoudigde methodologie om de capaciteit aan te tonen die de opslagcentrales hebben 

om aan de dienst R2 deel te nemen. We merken op dat de hierna vermelde resultaten van 

de simulaties geen rekening houden met de OPEX en CAPEX van een opslagcentrale, noch 

met de tarieven, taksen, toeslagen en andere verplichtingen opgelegd aan de 

afnames/injecties van deze opslagcentrale. 

De gevolgde methodologie steunt in de eerste plaats op de volgende principes: 

- de geïnstalleerde capaciteit van de opslagcentrale bedraagt 1 MW. De energie 

die de centrale kan opslaan en het rendement van de laad-ontlaadcyclus 

schommelen naargelang het geval; 

- de centrale wordt virtueel in vier 'subcentrales' opgesplitst. Elke subcentrale krijgt 

een vierde van de geïnstalleerde capaciteit toegewezen en een vierde van de 

energie die kan worden opgeslagen. De dag wordt opgedeeld in vier periodes 

van 6 uur en elke subcentrale krijgt een periode van 6 uur toegewezen waarin ze 
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niet aan de R2 deelneemt, maar haar opgeslagen energie opnieuw in evenwicht 

brengt tot een vooraf bepaald niveau, waarbij ze volgens behoefte zal opladen of 

ontladen. Zo wordt de geïnstalleerde capaciteit voor 75% gebruikt om deel te 

nemen aan de dienst R2 en voor 25% om de in de centrale opgeslagen energie 

opnieuw in evenwicht te brengen; 

- de simulatie gebeurt voor het jaar 2014 chronologisch en niet geoptimaliseerd. 

Dat houdt in dat de kwartieren chronologisch worden bekeken en dat de centrale 

voor elk kwartier aan de R2, geactiveerd door de netwerkbeheerder, deelneemt 

voor zover het niveau van de energie die in de centrale is opgeslagen dat toelaat; 

- de deelname aan de dienst R2 wordt op twee manieren vergoed: enerzijds via de 

reservatieprijs en anderzijds via de activatieprijs. De reservatieprijs werd bepaald 

op 22 EUR/MW/h en benadert daarmee de gemiddelde reservatieprijs van de 

symmetrische R2 in de loop van de vijf eerste maanden van 2015 (cf. 21,7 

EUR/MW/h) zoals eerder weergegeven in tabel 11. De activatieprijs en de 

volumes, die door de netwerkbeheerder per kwartier geactiveerd werden, zijn 

gehaald uit de gegevens voor het jaar 2014 gepubliceerd op de website van 

ELIA; 

- het volume voor de opslagcentrale geactiveerd door de netwerkbeheerder is 

gelijk aan het totale netto R2-volume tijdens dat kwartier en het teruggebrachte 

gereserveerde R2-volume (140 MW) tot 0,75 MW, de capaciteit van de centrale 

die aan de dienst R2 deelneemt; 

- het weer in evenwicht brengen van de opgeslagen energie in de subcentrale 

gebeurt door gebruik te maken van de markt, met een gelijkmatig volume voor 

die zes uren voor de subcentrale. De overeenstemmende energie wordt 

gewaardeerd volgens de prijs van de BELPEX DAM, bij gebrek aan een andere 

prijsreferentie op de intradaymarkt. 

Simulaties werden op basis van deze methodologie uitgevoerd voor rendementen van de 

laad-ontlaadcyclus van respectievelijk 65%, 75% en 90%75, en een energieopslagcapaciteit 

in de centrale van76 respectievelijk 6 MWh, 9 MWh, 12 MWh en 18 MWh. Uit de resultaten 

blijkt dat het alleen met een opslagvolume van 18 MWh mogelijk is om op elk uur van het 

                                                
75

 Het rendement van 65% stemt ongeveer overeen met het rendement verwacht voor de "energie-
atollen in de Noordzee". Het rendement van 75% stemt ongeveer overeen met het rendement 
verwacht voor de uitbreiding van de site in COO. Het rendement van 90% stemt ongeveer overeen 
met dat van een batterij. Die waarden stemmen overeen met de waarden weergegeven in hoofdstuk 
III.1. 
76

 Voor 1 MW geïnstalleerde capaciteit. 
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gesimuleerde jaar aan de R2-activeringen van het netwerk te voldoen. Dat betekent dat er 

moet worden geïnvesteerd in een hoge verhouding geïnstalleerd vermogen/opslaanbare 

energie om aan de dienst R2 zoals beschreven te kunnen deelnemen. Dat betekent dat 25% 

van de geïnstalleerde capaciteit moet worden voorbehouden om de energie opgeslagen in 

de centrale opnieuw in evenwicht te brengen. In tabel 14 hieronder is de bruto marge 

weergegeven die voor dit opslaanbare energievolume uit de simulaties blijkt. Die bruto 

marge stemt overeen met de som van de inkomsten uit de reservatie, de activatie van de R2 

en het weer in evenwicht brengen van de opgeslagen energie.  

Tabel 14:
 
 Bruto marge R2 (EUR/jaar) voortvloeiend uit de toepassing van de eerste 

methodologie voor een geïnstalleerde capaciteit van 1 MW en een opslaanbare 
energie van 18 MWh (Bron: CREG) 

 

Rendement van de cyclus 65% 75% 90% 

Inkomsten uit reservatie (0,75 MW) 
(EUR/MW/jaar) 

144.540 144.540 144.540 

Inkomsten uit activatie (EUR/MW/jaar) 33.950 33.950 33.950 

Inkomsten uit evenwichtsherstel 
(EUR/MW/jaar) 

-39.893 -27.273 -12.429 

Bruto marge R2 (EUR/MW/jaar) 138.597 151.217 166.061 

Die verhouding van 1MW tot 18 MWh tussen de geïnstalleerde capaciteit en de opslaanbare 

energie lijkt niet erg realistisch, noch voor een pompopslagcentrale in België, noch voor een 

batterij. Daarom werd een tweede methodologie ontwikkeld, die een aanpassing vormt van 

de eerste methodologie, waardoor er meer flexibiliteit mogelijk wordt. 

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:  

- de centrale wordt niet meer opgesplitst in vier subcentrales, maar haar 

geïnstalleerde capaciteit wordt opgesplitst in twee delen, een deel "PR2", 

bedoeld voor de dienst R2 en een andere deel voor het herstel van het evenwicht 

van de opgeslagen energie. De splitsing tussen die twee delen gebeurt op basis 

van een vaste verhouding; 

- het evenwichtsherstel van de energie opgeslagen in de centrale wordt niet langer 

gekoppeld aan een deel van de dag, maar wordt opgestart zodra het niveau van 

de opgeslagen energie meer van het vooraf vastgelegde referentieniveau afwijkt 

dan een drempel "T" (uitgedrukt in een percentage van de opslaanbare energie); 

dit proces gaat door tot de opgeslagen energie opnieuw het vooraf vastgelegde 

referentieniveau bereikt.  

Bepaalde principes van de oorspronkelijke methodologie bleven behouden: 
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- de geïnstalleerde capaciteit van de opslagcentrale bedraagt 1 MW. De energie 

die de centrale kan opslaan en het rendement van de laad-ontlaadcyclus 

schommelen naargelang het geval; 

- de simulatie gebeurt voor het jaar 2014 chronologisch en niet geoptimaliseerd; 

- de deelname aan de dienst R2 wordt op dezelfde manier vergoed als in de 

oorspronkelijke methodologie; 

- het volume voor de opslagcentrale geactiveerd door de netwerkbeheerder is 

gelijk aan het totale netto R2-volume tijdens dat kwartier en het teruggebrachte 

gereserveerde R2-volume (140 MW) tot het deel van de capaciteit van de 

centrale die aan de dienst R2 deelneemt; 

- het herstel van het evenwicht van de energie in de centrale gebeurt indien nodig 

door gebruik te maken van de markt. De overeenstemmende energie wordt 

gewaardeerd volgens de prijs van de BELPEX DAM, bij gebrek aan een andere 

prijsreferentie op de intradaymarkt. 

Simulaties werden op basis van deze nieuwe methodologie uitgevoerd voor rendementen 

van de laad-ontlaadcyclus van respectievelijk 65%, 75% en 90%77, en een 

energieopslagcapaciteit in de centrale van78 respectievelijk 4 MWh en 6 MWh. Er werden ook 

verschillende waarden gesimuleerd van de drempel vanaf welke het herstel van het 

evenwicht van de opgeslagen energie op gang wordt gebracht. 

Uit de resultaten van de simulaties blijkt dat met deze nieuwe manier van werken activaties 

van R2 door de netwerkbeheerder op elk uur van het gesimuleerde jaar mogelijk zijn. In de 

onderste lijn van tabel 15 hieronder is de bruto marge weergegeven voor de beste79 simulatie 

voor elk van deze combinaties (rendement van de cyclus, opslaanbare energie). Ter 

herinnering: die bruto marge stemt overeen met de som van de inkomsten uit de reservatie, 

de activatie van de R2 en het weer in evenwicht brengen van de opgeslagen energie. Voor 

elke combinatie geeft de tabel eveneens de bruikbare geïnstalleerde capaciteit voor de 

dienst R2 (PR2) weer en de drempel vanaf welke het proces voor het herstel van de 

opgeslagen energie start (T).  

                                                
77

 Het rendement van 65% stemt ongeveer overeen met het rendement verwacht voor de "energie-
atollen in de Noordzee". Het rendement van 75% stemt ongeveer overeen met het rendement 
verwacht voor de uitbreiding van de site in COO. Het rendement van 90% stemt ongeveer overeen 
met dat van een batterij. Die waarden stemmen overeen met de waarden weergegeven in hoofdstuk 
III.1. 
78

 Voor 1 MW geïnstalleerde capaciteit. 
79

 Met andere woorden, die met het hoogste totale inkomen die toelaat volledig te beantwoorden aan 
alle activeringen van R2 door de netwerkbeheerder. 
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Tabel 15:  Bruto marge R2 (EUR/MW/jaar) voortvloeiend uit de toepassing van de tweede 
methodologie voor een geïnstalleerde capaciteit van 1 MW (Bron: CREG) 

 

Rendement van de cyclus 65% 75% 90% 

Opslaanbare energie (MWh) 4 6 4 6 4 6 

PR2 (MW) 0,50 0,55 0,55 0,60 0,55 0,60 

T (% van de opslaanbare 
energie) 

20% 15% 10% 5% 30% 30% 

Inkomsten uit reservatie 
(EUR/MW/jaar) 

96.360 105.996 105.996 115.632 105.996 115.632 

Inkomsten uit activatie 
(EUR/MW/jaar) 

37.148 40.862 40.862 44.577 40.862 44.577 

Inkomsten uit evenwichtsherstel 
(EUR/MW/jaar) 

-30.203 -33.145 -25.682 -28.554 -12.241 -11.851 

Bruto marge R2 
(EUR/MW/jaar) 

103.305 113.713 121.176 131.655 134.618 148.358 

Uit deze simulaties blijkt dat door de beheermethode van de opslagcentrale aan te passen 

het mogelijk is aan de activaties van R2 door de netwerkbeheerder te voldoen.  

Uit de toepassing van de eerste methodologie bleek de behoefte aan een hoge verhouding 

opslaanbare energie / geïnstalleerde capaciteit om te komen tot een oplossing waarbij 

volledig aan de activering van R2 kan worden voldaan met een relatief lage verhouding 

nuttige capaciteit voor R2 / geïnstalleerde capaciteit. Deze exploitatiewijze is geschikter voor 

technologieën waarbij de investeringskosten hoofdzakelijk gebeuren in functie van de 

geïnstalleerde capaciteit - en minder van de opslaanbare energie.  

Uit de toepassing van de tweede methodologie bleek het belang van de reserve van de 

geïnstalleerde capaciteit bestemd voor het herstellen van het evenwicht van de opgeslagen 

energie. Die exploitatiewijze is veel geschikter voor de meeste momenteel gebruikte 

batterijtechnologieën, waar de investeringen zowel op basis van de geïnstalleerde capaciteit 

als van de opslaanbare energie gebeuren. Zo is het voor 1 MW geïnstalleerde capaciteit 

waarvan ongeveer de helft bestemd is voor het herstel van de opgeslagen energie mogelijk 

te voldoen aan de activatie van de R2 door de netwerkbeheerder voor opslaanbare energie 

met een verhouding 4/1 of 6/1 tegenover de geïnstalleerde capaciteit, wat beter beantwoordt 

aan bepaalde momenteel toegepaste grootteordes. 

We benadrukken dat de gehanteerde methodologieën bewust eenvoudig gehouden zijn en 

dat de markt ze moet verfijnen om na te gaan in welke mate de bruto marge door een beter 

beheer nog kan worden verhoogd ten opzichte van de resultaten van de simulaties. Die meer 

verfijnde methodologieën houden mogelijk ook meer rekening met zowel de technologische 

vooruitgang als de vastgestelde evolutie van de kosten voor bepaalde opslagtechnologieën 

(cf. batterijen).  
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Ten slotte werd bij gebrek aan gegevens over snel exploiteerbare geactiveerde volumes de 

deelname van opslagcentrales aan de symmetrische dienst R1, en met name de 

symmetrische R1 100 mHz, niet bestudeerd in het kader van deze studie. Zoals eerder 

aangetoond in tabel 11 kunnen de reservatieprijzen die momenteel in België worden 

toegepast evenwel, voor zover de technologie het toelaat en onder voorbehoud van 

verificatie, het inzetten van batterijen voor deze dienst interessant maken.  

151. Er moet rekening worden gehouden met twee bijzondere restricties voor deelname 

aan de diensten R1 en R2. De eerste houdt in dat de centrale permanent moet werken 

(ofwel door energieafname, ofwel door energie-injectie) tijdens de uren waarin ze aan de 

automatische regelingen deelneemt. De tweede is dat het door een centrale geproduceerde 

of geabsorbeerde vermogen binnen haar werkingsbereik continu kan worden geregeld.  

Wat betreft de pompopslagcentrales vraagt deze restrictie om een bijzonder ontwerp. Bij het 

pompen moet ze kunnen moduleren op een groot deel van haar vermogensbereik. Bij het 

turbineren hangt de economische haalbaarheid ook af van het technische minimum van een 

turbine: een hoog technisch minimum vermindert immers enerzijds het nuttige 

vermogensbereik voor automatische regelingen en verplicht anderzijds op een hoog 

gemiddeld werkingspunt te produceren, wat ongunstig is voor het gebruik van de opgeslagen 

energie en de economische rentabiliteit als de centrale niet "in the money" is. 

152. Het product van de dienst van R3-productie in België vereist bovendien dat de 

activatie kan worden gehandhaafd tot het einde van de lopende dag. Dit betekent dat de 

activatieduur maximaal 24 uur achtereen kan zijn. In termen van energie betekent dit dat een 

opslagapparaat dat in aanmerking zou komen voor deelname aan de R3-productie, voor elke 

deelgenomen MW van deelname aan de dienst, 24 MWh aan geïnjecteerde energie zou 

moeten reserveren aan het begin van de dag, energie die geleidelijk afneemt naarmate de 

dag vordert. Deze restrictie is uiteraard theoretisch en afhankelijk van de werkelijke 

behoeften van ELIA in termen van activatieduur van de R3. In de praktijk kan worden 

aangenomen dat de spelers die zich in sterk negatief onevenwicht bevinden hun 

onevenwicht zullen proberen te verminderen door op de intradaymarkt te contracteren, maar 

in theorie kan niet worden uitgesloten dat het genoemde extreme geval zich zou kunnen 

voordoen. De deelname aan de R3-productie vraagt derhalve een aanzienlijke hoeveelheid 

energie te reserveren. Gezien de gebruikelijke kenmerken van de meeste opslagcentrales 

die deelnemen aan ondersteunende diensten op het vlak van ontlaadtijd bij maximaal 

vermogen, verlaagt dit aanzienlijk het vermogen dat kan worden aangeboden en dus het 

economisch belang van een dergelijke deelname. 
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V.3 Integratie van de opslagcentrale in de portefeuille van 
een ARP 

153. De voormelde ontwikkelingen gaan uit van de veronderstelling dat de opslagcentrale 

afzonderlijk zal worden geëxploiteerd ten opzichte van verschillende markten (BELPEX, 

onevenwichtstarieven, markt van de ondersteunende diensten). 

154. Men kan zich afvragen welke impact de integratie van de opslagcentrale in een 

bredere portefeuille zou kunnen hebben op de rentabiliteit van deze opslagcentrale. 

155. De rentabiliteit van de opslagcentrale zal door deze integratie niet worden beïnvloed 

als deze geoptimaliseerd blijft om de winst maximaal te houden die ze kan genereren. De 

identiteit van de exploitant van de opslagcentrale heeft immers geen impact op de 

fundamentele elementen die de verschillende markten (BELPEX, onevenwichtstarieven, 

markt van de ondersteunende diensten) regelen. 

156. De volatiliteit van de rentabiliteit van de portefeuille van de ARP waarin de 

opslagcentrale zal worden geïntegreerd, zou echter kunnen verminderen.  

157. Volgens de financiële portefeuilletheorie kan een investeerder het risico van zijn 

portefeuille immers verminderen door er nieuwe activa in te integreren, waarvan het risico 

niet of slechts weinig in positieve zin gecorreleerd is met het risico van zijn oorspronkelijke 

portefeuille.  

158. Voor de elektriciteitsmarkt kan een ARP zo het risico van zijn portefeuille, die activa 

bevat die onevenwicht kunnen veroorzaken (zoals bijvoorbeeld met hernieuwbare productie), 

verminderen door er activa in te integreren die dit onevenwicht wellicht kunnen corrigeren. 

159. Dit wordt bijvoorbeeld goed geïllustreerd door het onevenwicht, veroorzaakt door de 

hernieuwbare productie, dat door ELIA wordt gecompenseerd met de activatie van het 

marginale productiemiddel dat de opslagcentrale zou kunnen zijn. In dit geval en indien een 

negatief onevenwicht wordt beschouwd (onvoldoende injectie met hernieuwbare productie), 

zouden de onevenwichtstarieven, door ELIA aan de ARP gefactureerd, gelijk kunnen zijn 

aan de inkomsten, door ELIA aan de ARP betaald voor de activatie van de opslagcentrale. 

De impact van het onevenwicht op de rentabiliteit van de portefeuille van de ARP zou in dit 

geval nul zijn, hoewel het waarschijnlijk negatief zou zijn geweest als de ARP de 

opslagcentrale niet in zijn portefeuille zou hebben gehad. 
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160. Het is echter niet volledig uitgesloten dat de integratie van een opslagcentrale in een 

bredere portefeuille winsten kan genereren als gevolg van specifieke toepassingen waarmee 

op de markt moeilijk geld mee is te verdienen. De waardering van dergelijke toepassingen is 

evenwel vrij moeilijk te kwantificeren in zoverre dat er op de markt waarschijnlijk geen 

vergelijkbaar product bestaat.  

VI. OBSTAKELS VOOR DE ONTWIKKELING 

VAN OPSLAG IN BELGIË 

161. In eerste instantie wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de gemeenschappelijke 

obstakels voor alle opslagtechnologieën die specifiek zijn voor België. Vervolgens gaat dit 

hoofdstuk in op de obstakels die specifiek zijn voor bepaalde opslagtechnologieën, maar niet 

specifiek zijn voor België. 

VI.1 Algemene obstakels voor alle technologieën specifiek 
voor België 

VI.1.1 Hoge tarieven, taksen, toeslagen en andere verplichtingen opgelegd 
aan opslag 

162. De hoogte van de tarieven, taksen, toeslagen en andere verplichtingen opgelegd 

aan opslag vormen voor de opslagcentrales, die rechtstreeks op het net zijn aangesloten, 

een aanzienlijk obstakel voor hun ontwikkeling. De CREG benadrukt echter dat, voor 

opslagcentrales die rechtstreeks zijn aangesloten op een productie-eenheid of een 

verbruiker, deze problematiek aanzienlijk minder kritiek is. Tot slot merkt de CREG op dat 

voor een zelfproducent de hoogte van de tarieven, taksen, toeslagen en andere 

verplichtingen opgelegd aan afnames/injecties paradoxaal genoeg een stimulans kan zijn 

voor het installeren van een opslaginstallatie wanneer deze een aanzienlijk niveau bereikt. 

VI.1.1.1 Opslagcentrales rechtstreeks aangesloten op het net 

163. De tarieven, taksen, toeslagen en andere verplichtingen opgelegd aan opslag vormen 

voor de opslagcentrales, die rechtstreeks op het net zijn aangesloten, bijkomende kosten die 

kunnen worden beschouwd als obstakels voor hun ontwikkeling, in die zin dat ze de 

arbitrageopportuniteiten en de marge die zowel in het kader van de arbitrageactiviteit zoals 
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beschreven onder hoofdstuk V.1 als in het kader van de levering van reserves aan de 

netwerkbeheerder zoals beschreven in hoofdstuk V.2. aanzienlijk beperken. 

164. Om die vaststelling te illustreren, voerde de CREG twee verschillende types 

simulaties uit. Het eerste type simulatie gaat na welke marge er in het kader van de 

arbitrageactiviteit kan worden gerealiseerd. Het tweede type simulatie gaat na welke marge 

er in het kader van de levering van de secundaire reserve (R2) aan de netwerkbeheerder 

kan worden gerealiseerd. Deze twee verschillende types simulaties steunen op een aantal 

gemeenschappelijke hypothesen: 

- de geanalyseerde centrales zijn de twee types centrales die in hoofdstuk IV.2.5 

werden geïntroduceerd in het kader van hun verschillende configuraties en 

geografische locaties van aansluiting op het net, eveneens geïntroduceerd in 

hetzelfde hoofdstuk IV.2.5. Deze configuraties en geografische locaties worden 

voor elk soort centrale aangevuld door een ideale configuratie – geel gemarkeerd 

in de tabel – waarbij er geen kosten in rekening worden gebracht voor afnames 

en injecties. In de tabellen hieronder met de resultaten van de uitgevoerde 

simulaties worden de verschillende configuraties en geografische locaties op 

basis van de variabele kosten opgelegd aan afnames, in stijgende orde 

geklasseerd; 

- het rendement van de batterij werd vastgesteld op 90% en, rekening houdend 

met de configuraties van twee grote ontwikkelingsprojecten die momenteel in 

België worden besproken en waarvoor met betrekking tot het rendement, 

belangrijke verschillen zijn aangekondigd werden twee waarden weerhouden 

voor het rendement van de pompopslagcentrale: 65% en 75%80. Die waarden 

stemmen overeen met de waarden weergegeven in hoofdstuk III.1; 

- de variabele kosten met betrekking tot afnames en injecties worden 

verondersteld exogene variabelen te zijn en zijn opgenomen in hoofdstuk 

IV.2.581. 

165. Met betrekking tot de resultaten van de hierboven vermelde verschillende simulaties 

en zoals eerder vermeld, benadrukken we dat de aanwezigheid van een positieve marge 

geen voldoende voorwaarde is om de investering rendabel te maken: daarvoor moet die 

                                                
80

 Die waarden stemmen overeen met het rendement verwacht voor de "energie-atollen" in de 
Noordzee (ongeveer 65%) en voor de uitbreiding van de site in COO (ongeveer 75%). 
81

 Ter herinnering, de gegevens opgenomen in hoofdstuk IV.2.5 zijn gebaseerd op de hypothese van 
een jaarlijkse afname van 1.000.000 MWh/jaar voor pompopslagcentrales en 1.000 MWh/jaar voor 
batterijen. 
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marge voldoende groot zijn om de vaste kosten in verband met de investering 

(afschrijvingen, exploitatie en onderhoud) in de opslagcentrale te dekken. De afwezigheid 

van een positieve marge volstaat daarentegen wel om te besluiten dat de investering 

duidelijk niet rendabel is voor de betreffende activiteit in het kader van de weerhouden 

configuratie. 

We benadrukken eveneens dat de kolom "Aantal afname-uren" van de tabellen hieronder 

een theoretisch indicator is van het aantal uren per jaar waarop de centrale op vol vermogen 

elektriciteit had moeten afnemen van het net om de hoeveelheid energie op te slaan die 

volgens de simulaties nodig is. Voor de arbitrageactiviteit verklaren, bij gelijke (variabele en 

vaste) kosten, alleen de verschillen in rendement van de opslagcentrale de verschillen in het 

"aantal afname-uren". Voor de levering van R2 geven enkel de verschillen in rendement van 

de opslagcentrale een verklaring voor de verschillen in het "aantal afname-uren" -, in dit 

geval onafhankelijk van het niveau van de (variabele en vaste) kosten. Bij de vergelijking van 

het "Aantal afname-uren" in enerzijds de tabellen in verband met de arbitrageactiviteit en 

anderzijds de tabellen in verband met de levering van R2 moet men met uiterste 

omzichtigheid te werk gaan, aangezien de exploitatiewijze, die in het kader van deze twee 

activiteiten sterk verschilt, op basis van deze ene indicator niet volledig kan worden 

geïllustreerd. 

166. Tabel 16 hieronder geeft de resultaten weer van de simulaties uitgevoerd om na te 

gaan welke marge er in het kader van de arbitrageactiviteit kan worden gerealiseerd. Er 

moet benadrukt moet worden dat in dit kader de volgende bijkomende veronderstellingen zijn 

gemaakt: 

- de volledige capaciteit van de opslagcentrale wordt uitsluitend geoptimaliseerd 

op basis van de uurprijzen waargenomen op BELPEX DAM in de loop van 

201482; 

- de operator is "price taker", wat betekent dat er wordt verondersteld dat de 

uitgevoerde aan-/verkopen op BELPEX DAM door de opslagcentrale het 

prijsniveau op BELPEX DAM niet hebben beïnvloed83; 

                                                
82

 In werkelijkheid, en zonder dat dit afbreuk doet aan de vaststelling dat de tarieven, taksen, 
toeslagen en andere verplichtingen de mogelijkheden en de marge, die in het kader van de 
arbitrageactiviteit kunnen worden gecreëerd, sterk verminderen, benadrukken wij dat de 
arbitrageactiviteit zeker een aanzienlijk grotere arbitragemarge had kunnen genereren op de door Elia 
gepubliceerde onevenwichtstarieven, die zoals aangegeven in hoofdstuk V.1.4 volatieler waren dan 
de BELPEX DAM-prijzen. Wij wijzen er echter op dat, zoals toegelicht in hetzelfde hoofdstuk, deze 
opslagcentrales alleen voordeligere onevenwichtstarieven hadden kunnen genieten voor de levering 
van een beperkt aantal MW.  
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- de operator van de opslagcentrale kent met zekerheid de uren waarop de laagste 

en de hoogste prijs worden waargenomen84; 

- de pompopslagcentrale bestaat uit 5 turbopompen met een individuele capaciteit 

van 100 MW. Deze centrale wordt geëxploiteerd met inachtneming van een "alles 

of niets"-werking van elke pomp en een technisch minimum van elke turbine. 

De kolom "Aantal afname-uren" van de onderstaande Tabel 16 illustreert dat de activiteit van 

de opslagcentrales afneemt naarmate de variabele kosten opgelegd aan afname – en 

injectie – stijgen. In het kader van een aansluiting op het laagspanningsnet van een 

distributienetbeheerder, zou de activiteit van de opslagcentrale quasi nul zijn geweest (cf. 

respectievelijk één en twee bedrijfsuren per jaar). Deze kolom toont duidelijk hoe stijgende 

bedragen van tarieven, taksen, toeslagen en andere verplichtingen opgelegd aan opslag de 

voor een opslagcentrale bruikbare arbitragemogelijkheden sterk verminderen. 

Behalve voor de batterijen die zijn aangesloten op het distributienetwerk, blijkt uit tabel 16 

eveneens dat de variabele en vaste kosten die momenteel voor de injectie en afname 

worden aangerekend tussen 92% (voor de bij de TSB aangesloten pompopslagcentrale in 

Wallonië) en 252% (voor de bij de TSB aangesloten batterij in Wallonië) bedragen van de 

bruto marge die in het kader van de arbitrageactiviteit door een opslagcentrale kan worden 

gecreëerd.  

167. Eveneens met betrekking tot deze Tabel 16, stellen wij vast dat, buiten de ideale 

configuraties die geel zijn gemarkeerd en waarbij altijd een positieve nettoarbitragemarge 

                                                                                                                                                   
83

  In werkelijkheid, en zonder dat dit afbreuk doet aan de vaststelling dat de tarieven, taksen, 
toeslagen en andere verplichtingen de mogelijkheden en de marge, die in het kader van de 
arbitrageactiviteit kunnen worden gecreëerd, sterk verminderen, zouden de prijzen op BELPEX DAM 
zijn gestegen tijdens de uren van aankoop, terwijl de prijs op BELPEX DAM zou zijn gedaald tijdens 
de uren van verkoop. Ter informatie: uit de analyses van de marktresiliëntie, uitgevoerd door BELPEX, 
blijkt dat indien er een bijkomende hoeveelheid van 500 MW was aangeboden tijdens alle uren van 
2013 samen, de gemiddelde prijs in 2013 met ongeveer 2,3 EUR/MWh gedaald zou zijn. Omgekeerd 
zou de gemiddelde prijs in 2013, als er een bijkomende hoeveelheid van 500 MW was aangekocht 
tijdens alle uren van 2013 samen, met ongeveer 2,9 EUR/MWh gestegen zijn. Deze bijkomende 
stijging van de prijzen tijdens de uren waarop de aankoop plaatsvond, gecombineerd met de 
bijkomende daling van de prijzen tijdens de uren waarop de verkoop plaatsvond, zou de 
arbitragemarge hebben verminderd die op BELPEX DAM behaald kan worden. 
84

  In werkelijkheid, en zonder dat dit afbreuk doet aan de vaststelling dat de tarieven, taksen, 
toeslagen en andere verplichtingen de mogelijkheden en de marge, die in het kader van de 
arbitrageactiviteit kunnen worden gecreëerd, sterk verminderen, kent de operator de prijzen niet met 
zekerheid: deze kunnen van de ene op de andere dag variëren. Hoewel deze onzekerheid gedeeltelijk 
kan worden gedekt door gebruik te maken van intelligente (gelinkte/exclusieve) blokken beschikbaar 
op BELPEX DAM sinds februari 2014, kunnen bepaalde verschillen, tussen de voorspellingen van 
prijzen ex-ante op basis waarvan de operator zijn aan-/verkoopaanbiedingen invoert en de werkelijk 
waargenomen prijzen ex-post, de arbitragemarge verminderen die op BELPEX DAM behaald kan 
worden. 
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kan worden gecreëerd, enkel een pompopslagcentrale met een rendement van 75%, 

gelegen in Wallonië, momenteel een positieve nettoarbitragemarge kan creëren.  

168. Tabel 17 hieronder geeft de resultaten weer van de simulaties uitgevoerd om na te 

gaan welke marge er kan worden gerealiseerd in het kader van de levering van een 

secundaire reserve (R2) aan de netwerkbeheerder. De gesimuleerde brutomarges zijn de 

marges die hierboven in tabel 15 zijn weergegeven en steunen op de bijkomende 

hypothesen onder hoofdstuk V.2.5. voor deze tweede methodologie. 

169. In tegenstelling tot de resultaten in tabel 16 voor de arbitrageactiviteit blijkt uit tabel 17 

dat in het kader van de levering van R2 de activiteit van de opslagcentrale niet wordt 

beïnvloed door het niveau van de variabele kosten opgelegd voor de afname - en voor de 

injectie. De theoretische indicator "Aantal afname-uren" is immers uitsluitend functie van de 

signalen gestuurd door ELIA en het rendement van de opslagcentrale. Zo zal, in 

tegenstelling tot wat we vaststellen in het kader van de arbitrageactiviteit de theoretische 

indicator "aantal afname-uren" hoger zijn in het kader van de levering R2 naarmate het 

rendement van de opslagcentrale lager ligt.  Dit wordt verklaard door het feit dat de 

opslagcentrale gezien de grotere verliezen vaker elektriciteit zal moeten afnemen om het 

evenwicht te herstellen.  

Hoewel ze het "aantal afname-uren" niet beïnvloeden, zullen de bedragen voor tarieven, 

taksen, toeslagen en andere verplichtingen die voor de opslag worden opgelegd, de 

nettomarge die in het kader van de levering van R2 kan worden gecreëerd, altijd negatief 

beïnvloeden. 

170. Behalve voor de batterijen aangesloten op het distributienetwerk blijkt uit tabel 17 dat 

de marges uit de levering van R2 beduidend hoger liggen dan de marges die voortvloeien uit 

de arbitrageactiviteiten zoals weergegeven in tabel 16. 

Behalve voor de batterijen die zijn aangesloten op het distributienetwerk, blijkt uit tabel 17 

eveneens dat de variabele en vaste kosten die momenteel voor de injectie en afname 

worden aangerekend tussen 16% (voor de pompopslagcentrale met een rendement van 

75% aangesloten bij een TNB in Wallonië) en 45% (voor de batterij aangesloten bij een TNB 

in Wallonië) bedragen van de brutomarge die in het kader van de levering van R2 door een 

opslagcentrale kan worden gegenereerd.  
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Tabel 16:  Arbitragemarge realiseerbaar door twee soorten, rechtstreeks op het net aangesloten opslagcentrales (Bron: CREG) 

 

 

  

Type opslagcentrale Specifieke voorwaarden

Variabele 

kosten 

afnames 

(EUR/MWh)

Variabele 

kosten 

injecties 

(EUR/MWh)

Vaste 

jaarlijkse 

kosten 

(EUR/jaar)

Aantal 

afname-uren 

(u/jaar)

Bruto 

arbitrage-

marge 

(EUR/MW/jaar)

Variabele 

kosten 

injecties en 

afnames 

(EUR/MW/jaar)

Vaste 

jaarlijkse 

kosten 

(EUR/MW/jaar)

Netto 

arbitrage-

marge 

(EUR/MW/jaar)

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 2.199 23.012 0 0 23.012

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 1.672 22.087 -6.107 -14.287 1.694

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 1.381 1.035 -8.011 -14.287 -1.549

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 1.607 13.658 0 0 13.658

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 1.135 13.037 -4.041 -14.287 -5.290

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 921 12.165 -5.258 -14.287 -7.380

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 2.929 40.431 0 0 40.431

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB BHG 12,60 0,91 -13.281 1.254 29.772 -16.833 -13.281 -342

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 25,56 0,91 -13.281 427 14.517 -10.534 -13.281 -9.299

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Wallonië 31,81 0,91 -13.281 187 7.707 -6.112 -13.281 -11.687

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB BHG 94,30 0,00 -13 2 280 -210 -13 58

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Wallonië 118,00 2,24 -27 1 167 -133 -27 6

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Vlaanderen 141,37 6,51 -9 1 167 -164 -9 -6

Hypotheses  voor de simulatie Resultaten van de simulatie "arbitrageactiviteit"
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Tabel 17:  Marge realiseerbaar met de levering van R2 door twee soorten, rechtstreeks op het net aangesloten opslagcentrales (Bron: CREG)
85
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 We herhalen dat de kolom "Aantal afname-uren" een theoretische indicator is van het aantal uren per jaar waarop de centrale op vol vermogen elektriciteit 
had moeten afnemen om de hoeveelheid energie op te slaan die volgens de simulaties nodig is. 

Type opslagcentrale Specifieke voorwaarden

Variabele 

kosten 

afnames 

(EUR/MWh)

Variabele 

kosten 

injecties 

(EUR/MWh)

Jaarlijkse 

vaste 

kosten 

(EUR/jaar)

Aantal 

afname-uren 

(u/jaar)

Brutomarge R2 

(EUR/MW/jaar)

Variabele 

kosten 

injecties en 

afnames 

(EUR/MW/jaar)

Jaarlijkse 

vaste kosten 

(EUR/MW/jaar)

Nettomarge R2 

(EUR/MW/jaar)

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 1.896 131.655 0 0 131.655

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 1.896 131.655 -6.925 -14.287 110.443

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 1.896 131.655 -11.002 -14.287 106.367

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 2.034 113.713 0 0 113.713

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 2.034 113.713 -7.244 -14.287 92.182

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 2.034 113.713 -11.617 -14.287 87.809

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 1.635 148.358 0 0 148.358

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB BHG 12,60 0,91 -13.281 1.635 148.358 -21.940 -13.281 113.137

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 25,56 0,91 -13.281 1.635 148.358 -43.130 -13.281 91.947

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Wallonië 31,81 0,91 -13.281 1.635 148.358 -53.348 -13.281 81.728

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB BHG 94,30 0,00 -13 1.635 148.358 -154.181 -13 -5.835

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Wallonië 118,00 2,24 -27 1.635 148.358 -196.226 -27 -47.895

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Vlaanderen 141,37 6,51 -9 1.635 148.358 -240.719 -9 -92.371

Hypotheses  voor de simulatie Resultaten van de simulatie "activiteit levering R2"
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VI.1.1.2 Opslagcentrales rechtstreeks aangesloten op een productie-eenheid 

171. Er dient te worden benadrukt dat de problematiek van de tarieven, taksen, 

toeslagen en andere verplichtingen opgelegd door opslagcentrales aanzienlijk minder kritiek 

is voor opslagcentrales die rechtstreeks zijn aangesloten op een productie-eenheid. Een 

dergelijke configuratie is uiteraard denkbaar, ongeacht het soort productie-eenheid, maar is 

vooral interessant voor eenheden waarvan de productie niet het resultaat is van een 

prijssignaal, zoals productie-eenheden die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen 

- wind- of fotovoltaïsche energie - of warmtekrachtkoppeling voor zover deze laatste geen 

voorrang geeft aan de warmtebehoefte. 

Ervan uitgaande dat de opslageenheid zijn elektriciteit rechtstreeks afneemt van de 

productie-eenheid – en dus niet van het net – zullen aan de opslageenheid immers geen 

variabele kosten opgelegd worden voor zijn afnames86. In dit verband dient te worden 

benadrukt dat, in de drie gewesten van het land, de opslageenheden, die rechtstreeks 

aangesloten zijn op een productie-eenheid voor hernieuwbare energie of met een 

kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, momenteel al vrijgesteld zijn van de verplichting tot het 

voorleggen van groenestroom- en – alleen in Vlaanderen – warmtekrachtcertificaten voor het 

dekken van hun afnames van productie-eenheden die gebruikmaken van hernieuwbare 

energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. In het BHG en Vlaanderen geldt 

deze vrijstelling ook voor opslageenheden die rechtstreeks zijn aangesloten op een 

productie-eenheid anders dan een productie-eenheid die gebruikmaakt van hernieuwbare 

energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling.  

Overwegende dat de jaarlijkse vaste kosten (cf. vermogensonderschrijving) en eventuele 

injectiegerelateerde variabele kosten bij het ontbreken van de opslageenheid hoe dan ook 

gefactureerd zouden worden aan de exploitant van de productie-eenheid, is het ook redelijk 

                                                
86

 Er dient te worden benadrukt dat een deel van de transmissienettarieven momenteel functie zijn van 
de bruto begrensde energie die overeenkomst met de integraal van het afgenomen bruto begrensde 
vermogen in het toegangspunt in kwestie voor de beschouwde periode. Het bruto begrensd 
afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien dit 
positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in dit toegangspunt en 
het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt  - NB: die 
slechts gemeten wordt voor zover de capaciteit van de productie-eenheid hoger is dan 1 MW - en dit 
voor het gedeelte van het geïnjecteerde vermogen door deze lokale producties dat kleiner of gelijk is 
aan 25 MW. Stricto sensu laat de rechtstreekse aansluiting op een productie-eenheid momenteel dus 
niet altijd toe om alle transmissietarieven te vermijden. Aangezien de transmissietarieven die vanaf 1 
januari 2016 zullen worden gefactureerd normaal enkel functie zouden moeten zijn van de netto 
afgenomen en geïnjecteerde energie, zou de hypothese waarop deze simulatie werd gebaseerd en 
volgens dewelke de opslagcentrale in deze configuratie alle transporttarieven zou kunnen vermijden, 
toch redelijk zijn. 
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om te veronderstellen dat er met deze configuratie geen jaarlijkse vaste kosten en 

injectiegerelateerde variabele kosten gefactureerd worden aan de opslagcentrale. 

 De keerzijde van deze te verwaarlozen variabele kosten is uiteraard het feit dat er een 

bijkomende beperking aan de exploitatie van de opslagcentrale wordt opgelegd. In het geval 

van een rechtstreekse aansluiting op een fotovoltaïsche productie-eenheid, zou de 

opslagcentrale zich dus alleen kunnen opladen wanneer de wind waait. In het geval van een 

rechtstreekse aansluiting op een productie-eenheid die gebruikmaakt van windenergie, zou 

de opslagcentrale zich dus alleen kunnen opladen wanneer de zon schijnt. In het geval van 

een rechtstreekse aansluiting op een productie-eenheid die gebruikmaakt van 

warmtekrachtkoppeling, zou de opslagcentrale zich dus alleen kunnen opladen wanneer de 

gebruiker behoefte heeft aan warmte. Uiteraard worden er geen beperkingen opgelegd met 

betrekking tot de ontlading van de opslagcentrale en diens injecties op het net: deze kunnen 

altijd worden gerealiseerd op het moment dat de hoogste arbitragemarge kan worden 

behaald. 

172. De onderstaande Tabel 18 wordt opgesteld op basis van dezelfde methodologie als 

de simulaties die voorheen werden uitgevoerd voor de arbitrageactiviteit in Tabel 16 waarbij 

een reeks beperkingen werd ingevoerd met betrekking tot de uren waarop de opslageenheid 

(in dit geval een batterij) kan worden opgeladen door rechtstreeks elektriciteit af te nemen 

van de productie-eenheid. 

Een eerste beperking, specifiek voor een rechtstreekse aansluiting op een productie-eenheid 

die gebruikmaakt van fotovoltaïsche energie, houdt verband met de aanwezigheid van 

zonlicht. Wij nemen hierbij aan dat de opslagcentrale zich alleen tijdens de uren heeft 

kunnen opladen waarop de fotovoltaïsche productie gemeten door ELIA in heel België meer 

dan 25 MW bedroeg. 

Een tweede beperking, specifiek voor een rechtstreekse aansluiting op een productie-

eenheid die gebruikmaakt van windenergie, houdt verband met de aanwezigheid van wind. 

Wij nemen hierbij aan dat de opslagcentrale zich alleen heeft kunnen opladen tijdens de uren 

waarop de productie van windenergie gemeten door ELIA in heel België verschillende 

productieniveaus overschreed: 25, 150, 300 en 450 MW. 

In vergelijking met de uitkomsten van tabel 16 met betrekking tot de huidige situatie, en 

ondanks de toepassing van de bovenstaande beperkingen, blijkt uit deze Tabel 18 dat een 

batterij, die zijn elektriciteit rechtstreeks zou hebben afgenomen van een productie-eenheid 

die gebruikmaakt van wind- of fotovoltaïsche energie, een aanzienlijk hogere arbitragemarge 



 

            67/100 

had kunnen genereren dan de marge die een opslagcentrale had kunnen behalen door 

rechtstreeks zijn elektriciteit af te nemen van het net. 

 Tabel 18 laat tevens zien dat een opslagcentrale aangesloten op een productie-eenheid die 

gebruikmaakt van windenergie een grotere arbitragemarge zou genereren dan een 

opslagcentrale aangesloten op een gelijkwaardige productie-eenheid die gebruikmaakt van 

fotovoltaïsche energie. 

Overwegende dat de geïnstalleerde capaciteit m.b.t. wind en fotovoltaïsche 

energieopwekking in de komende jaren naar verwachting nog zal toenemen, mogen we 

redelijkerwijs verwachten dat deze ontwikkeling de prijzen op BELPEX doet dalen op het 

moment dat deze installaties elektriciteit opwekken. Daarbij kunnen we ook redelijkerwijs 

aannemen dat het voordeel van het rechtstreeks aansluiten van een opslagcentrale op een 

hernieuwbare productie-eenheid in de komende jaren nog zou kunnen toenemen, omdat zij 

een gunstigere aankoopprijs zullen genieten dan die momenteel worden waargenomen. 
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Tabel 18:  Arbitragemarge realiseerbaar door een batterij die rechtstreeks is aangesloten op een productie-eenheid die van wind- of fotovoltaïsche 

energie gebruikmaakt (Bron: CREG) 

 

 

Type opslagcentrale Specifieke voorwaarden

Variabele 

kosten 

afnames 

(EUR/MWh)

Variabele 

kosten 

injecties 

(EUR/MWh)

Jaarlijkse 

vaste 

kosten 

(EUR/an)

Aantal 

afname-uren 

(u/jaar)

Bruto 

arbitrage-

marge 

(EUR/MW/jaar)

Variabele 

kosten 

injecties en 

afnames 

(EUR/MW/jaar)

Jaarlijkse 

vaste kosten 

(EUR/MW/jaar)

Netto 

arbitrage-

marge 

(EUR/MW/jaar)

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Ideale situatie - Geen kosten - Opladen altijd mogelijk 0,00 0,00 0 2.929 40.431 0 0 40.431

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Batterij gekoppeld aan FV productie - Laden mogelijk wanneer Belgische FV productie > 25 MW 0,00 0,00 0 1.594 15.954 0 0 15.954

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Batterij gekoppeld aan windmolenproductie - Lading mogelijk wanneer Belgische windmolenproductie > 25 MW 0,00 0,00 0 2.815 39.274 0 0 39.274

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Batterij gekoppeld aan windmolenproductie - Lading mogelijk wanneer Belgische windmolenproductie > 150 MW 0,00 0,00 0 2.267 32.704 0 0 32.704

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Batterij gekoppeld aan windmolenproductie - Lading mogelijk wanneer Belgische windmolenproductie > 300 MW 0,00 0,00 0 1.780 26.403 0 0 26.403

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Batterij gekoppeld aan windmolenproductie - Lading mogelijk wanneer Belgische windmolenproductie > 450 MW 0,00 0,00 0 1.412 21.643 0 0 21.643

Hypotheses  voor de simulatie Resultaten van de simulatie "arbitrageactiviteit"
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VI.1.1.3 Centrales aangesloten op een verbruiker 

173. Er dient te worden benadrukt dat de problematiek van de tarieven, taksen, toeslagen 

en andere verplichtingen opgelegd aan opslagcentrales aanzienlijk minder kritiek is voor 

opslagcentrales die rechtstreeks zijn aangesloten achter de (afname)meter van een 

verbruiker met een voldoende groot verbruik, met andere woorden groter dan het maximale 

ontlaadvermogen van de batterij. Op die manier blijven de afnames van deze verbruiker 

gelijk, maar worden ze gecorrigeerd door het R2-signaal of de arbitrage. Globaal gezien 

wordt de oplossing waarbij de plaats van verbruik en de batterij gescheiden zijn, gekenmerkt 

door een afname gelijk aan de som van het verbruik op de site en dat van de batterij 

(opladen), en door een injectie gelijk aan de injectie van de batterij (afladen). De oplossing 

met de batterij achter de meter van de verbruiker ("behind the meter") wordt gekenmerkt 

door een verbruik gelijk aan de som van het verbruik op de site en de energiebalans van de 

werking van de batterij, met andere woorden het verschil tussen de afgenomen energie 

wanneer de batterij oplaadt en de geïnjecteerde energie wanneer de batterij aflaadt. 

174. Een eenvoudig voorbeeld volstaat om het principe te illustreren. We veronderstellen 

een verbruiker met een baseload-verbruik van 3 MW. Zonder batterij "behind the meter" is 

het verbruik gelijk aan de afname voor het baseload profiel (figuur linksonder). Als een 

batterij van 1 MW, die 0,5 MW R2 levert, wordt toegevoegd, blijft het verbruik van de klant 3 

MW met een baseload profiel. De afname kan echter tussen 2 en 4 MW schommelen 

naargelang de behoefte aan R2 en aan evenwichtsherstel (figuur rechtsonder). 

Als we ervan uitgaan dat het R2-signaal perfect symmetrisch is, moet alleen de energie die 

door het rendementseffect verloren gaat, bijkomend worden afgenomen. Zo laat deze 

configuratie voor een batterij met een rendement van 90% en ten opzichte van een 

rechtstreekse aansluiting op het netwerk toe de variabele kosten die verband houden met de 

afname door een factor van ongeveer 10 te delen en de variabele kosten die verband 

houden met de injectie volledig weg te werken. 

Er dient te worden benadrukt dat bij baseload verbruik, het maximale afnamevermogen met 

een gelijkaardige hoeveelheid toeneemt als de capaciteit van de batterij. 
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Figuur 19:  Illustratie van de impact van een rechtstreeks op een verbruiker aangesloten batterij 

(Bron: CREG) 

 

VI.1.1.3 Opslagcentrales aangesloten op een zelfproducent 

175. Terwijl, zoals hiervoor uiteengezet, de tarieven, taksen, toeslagen en andere 

verplichtingen kunnen worden beschouwd als een obstakel voor de ontwikkeling van 

rechtstreeks op het net aangesloten opslag, voor zover zij de mogelijkheden en de 

arbitragemarge die kunnen worden gegenereerd sterk verminderen, dient er echter te 

worden benadrukt dat deze, paradoxaal genoeg, een stimulans kunnen vormen voor de 

installatie van opslaginstallaties wanneer ze bijzonder hoge niveaus bereiken. 

176. Zoals hiervoor uiteengezet, afgezien van het geval van de pompopslagcentrale in 

Wallonië die een specifiek kader geniet ten aanzien van de quota voor 

groenestroomcertificaten, zijn op de opslagactiviteit doorgaans alle wettelijke en 

reglementaire bepalingen met betrekking tot het verbruik en de productie van elektriciteit van 

toepassing. Daarbij komen de variabele kosten van afname en injectie weergegeven in 

Figuur 7 tevens overeen met de kosten gefactureerd aan een netgebruiker die van het net 

een equivalente hoeveelheid elektriciteit zou afnemen en die hierin, vanaf dezelfde locatie, 

asynchroon een equivalente hoeveelheid elektriciteit zou injecteren – zoals het geval is bij 

lokale productie die gebruik maakt van wind of fotovoltaïsche energie.  

177. Bij een jaarlijks afnamevolume en gelijkwaardig spanningsniveau van de aansluiting, 

zal aan deze netgebruiker voor zijn asynchrone verbruik de variabele kosten van afname 

vermeld in Figuur 7 en voor zijn asynchrone productie de variabele kosten van injectie 

vermeld in Figuur 7 in rekening worden gebracht. 

178. Ervan uitgaande dat deze gebruiker was aangesloten op het laagspanningsnet van 

de Vlaamse DNB en los van enige commodity-component, zou hij derhalve kosten 
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verschuldigd zijn ten belope van 141 EUR voor elke afgenomen MWh van het net en 6,5 

EUR voor elke MWh geïnjecteerd in het net87.  

179. Voor deze netgebruiker zou de installatie van een batterij op zijn locatie, die het 

verbruik en de productie uitbalanceert, hem in staat stellen om afnames van en injecties in 

dit net, en dus de bovengenoemde hoge kosten, te vermijden. In een dergelijke situatie wordt 

de exploitatie van de batterij niet op basis van de prijs op de elektriciteitsmarkt bepaald (cf. 

BELPEX of de onevenwichtstarieven), maar uitsluitend op basis van het niveau van het 

verbruik en de productie op de locatie waar de batterij zich bevindt. Ingeval de productie 

hoger is dan het verbruik ter plaatse, laadt de batterij zich op. Ingeval de productie lager is 

dan het verbruik ter plaatse, ontlaadt de batterij zich. 

180. Hoewel het niet een arbitrage op de elektriciteitsmarkt betreft, zou dit er conceptueel 

op neerkomen dat de batterij een arbitragemarge genereert door elektriciteit aan te kopen 

tegen een vermeden variabele kostprijs van injectie, in ons voorbeeld -6,5 EUR/MWh, en 

door zijn elektriciteit te verkopen tegen een vermeden variabele prijs van afname, in ons 

voorbeeld 141 EUR/MWh. Ervan uitgaande dat de batterij een efficiëntie van 90% heeft, is 

de arbitragemarge die zo kan worden gegenereerd 133 EUR/MWh88.  

181. Vergeleken met de arbitragemarges die in 2014 konden worden behaald over de 

BELPEX DAM-prijs of zelfs over onevenwichtstarieven, weergegeven in Figuur 8, is deze 

marge van 133 EUR/MWh gemiddeld van een beduidend hogere grootteorde. Uitgaande van 

een dagelijkse, volledige oplaad-ontlaadcyclus met een batterij van 1 MW / 6 MWh, wordt 

een nettoarbitragemarge van 291.270 EUR/MW/jaar89 behaald, ofwel een marge die 7 x 

groter is dan het waargenomen maximumniveau in Figuur 16 en zelfs ongeveer 2 maal 

groter dan het maximumniveau vastgesteld in tabel 17. We benadrukken dat deze 

nettoarbitragemarge met de nodige voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd. Het 

veronderstelt enerzijds dat de batterij onvoldoende gedimensioneerd is in verhouding tot de 

behoeften van de locatie, en anderzijds dat de batterij bij een geoptimaliseerde werking altijd 

in staat is om op te laden op een moment dat het lokale productiemiddel produceert en te 

ontladen op een moment van lokaal verbruik. Bovendien zou het rekening houden met 
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 Er dient aan te worden herinnerd dat de variabele kosten voor de batterij vermeld in Figuur 7 
uitgaan van een afname van 1.000 MWh/jaar, waardoor de batterij kan profiteren van de degressiviteit 
met betrekking tot de federale bijdrage en de offshoretoeslag. Een huishoudelijke klant, waarvan het 
verbruik meestal slechts een paar MWh/jaar bedraagt (ongeveer 3,5 MWh/jaar voor een huishouden 
van 4 personen zonder elektrische verwarming en fotovoltaïsche installaties), profiteert niet van deze 
degressiviteit. Door rekening te houden met een huishoudelijk profiel en dus met het ontbreken van 
degressie, zouden de variabele kosten van afname met ongeveer 1,3 EUR/MWh stijgen. 
88

 Wederverkoopprijs – aankoopkosten = 141*90% - (-6,5) = 133 EUR/MWh 
89

 365 dagen/jaar * 1 cyclus/dag * 6 MWh * 133 EUR/MWh / 1 MW = 291.270 EUR/MW/jaar 
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bepaalde veronderstellingen, zoals een batterij met een lagere capaciteit uitgedrukt in MWh 

of een lage productie uit fotovoltaïsche of windenergie gedurende een deel van het jaar, een 

aanzienlijke neerwaartse invloed hebben gehad op deze nettoarbitragemarge. 

182. Vergeleken met haalbare arbitragemarges op de elektriciteitsmarkt, heeft deze 

marge van 133 EUR/MWh tevens het voordeel dat ze relatief voorspelbaar is – de hoogte 

van de tarieven, taksen, toeslagen en andere verplichtingen is relatief stabiel in de loop van 

een jaar – en op elk moment beschikbaar is – men kan er op elk moment van de week van 

profiteren.  

183. Tot slot stelt de investering in deze batterij de betrokken gebruiker in staat om zich 

in te dekken tegen het risico dat de tarieven, taksen, toeslagen en andere verplichtingen 

opgelegd aan afnames en injecties stijgen in de komende jaren. In dit verband moet worden 

benadrukt dat, naarmate dit type configuratie zich zou ontwikkelen, er een risico bestaat dat 

de kosten die verband houden met het net en de financiering van het overheidsbeleid 

worden doorberekend aan een steeds kleiner aantal netgebruikers. De toename per eenheid 

(in EUR/MWh) van de tarieven, taksen, toeslagen die daaruit zouden voortvloeien, zou een 

spiraal in gang kunnen zetten waarin, al naargelang de ontwikkeling van deze configuratie, 

de aantrekkelijkheid van deze configuratie groter wordt. Dit is een bijzonder interessante 

bevinding wanneer men bedenkt dat de aantrekkelijkheid van bepaalde activiteiten, zoals de 

arbitrageactiviteit op basis van de prijzen op de elektriciteitsmarkt, de neiging heeft af te 

nemen naarmate de voor dit doel geëxploiteerde opslagcapaciteiten in dienst gesteld 

worden.  

VI.1.2 Weinig geschikte producten op de markt voor ondersteunende diensten 
en BELPEX  

184. Opslagcentrales kunnen zich, gezien de beperking van hun opgeslagen energie, 

beperkt zien in de diensten die zij kunnen leveren aan het elektrisch systeem. Momenteel 

heeft deze beperking hoofdzakelijk betrekking op twee markten: de markt voor 

ondersteunende diensten en de elektriciteitsbeurs BELPEX. 

185. In een recente studie90 heeft de CREG de intelligente orders op BELPEX vermeld 

die "producenten moeten toelaten hun centrales aan te bieden op de markt zonder zich te 

hoeven bekommeren om de prijs. Door deze orders kan ook afname zo efficiënt aan de 
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 CREG, Studie (F)140908-CDC-1352 over de Belgische groothandelsmarkt bij stroomschaarste en 
stroomtekort, 8 september 2014, hoofdstuk III.3.3. 
Beschikbaar op: http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1352FR.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1352FR.pdf


 

            73/100 

markt deelnemen" . Van deze orders nemen de opslagorders een belangrijke plaats in. Ze 

houden rekening met de specifieke kenmerken van opslagsystemen, zoals het rendement 

van de oplaad-ontlaadcyclus en de energiebeperking. De geavanceerde orders die 

momenteel beschikbaar zijn op BELPEX maken het reeds mogelijk om via een omweg 

rekening te houden met bepaalde specifieke kenmerken van opslagcentrales. Ze zijn echter 

onvoldoende om een effectieve invoering van orders met betrekking tot opslagmiddelen 

mogelijk te maken. Met een nog te ontwikkelen opslagorder "wordt het gebruik van de 

pompcentrale zo efficiënt mogelijk geautomatiseerd. […] Men zou met een dergelijke 

intelligente 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. "  

186. De introductie van dergelijke geavanceerde opslagorders op BELPEX is een 

belangrijk hulpmiddel voor de integratie van opslagmiddelen in de groothandelsmarkt. 

Aansluitend op de voorgaande studie dringt de CREG bij de elektriciteitsbeurzen aan op de 

ontwikkeling van nieuwe intelligente producten, waaronder opslagorders.  

187. Het gebruik van opslagcentrales op de markt voor ondersteunende diensten stuit op 

dezelfde problemen die verband houden met het rendement van de oplaad-ontlaadcyclus en 

met de beperking van de hoeveelheid opgeslagen energie. De betrokken producten zijn 

zowel de R1, als de R2 en de R3.  

188. Door de mogelijkheid die de opslagmiddelen hebben om energie in het net te 

injecteren en ervan af te nemen, is hun deelname aan de markt voor ondersteunende 

diensten goed aangepast aan symmetrische producten.  

189. Hun efficiënte deelname aan symmetrische producten met automatische regeling, 

zoals de R1 en de R2, vereist desalniettemin dat ze kunnen worden geregeld over heel hun 

vermogensbereik, zowel bij afname als bij injectie. Zoals hiervoor uiteengezet, sluit dit dus de 

middelen uit die werkzaam zijn in de modus "alles of niets", zoals de huidige Belgische 

pompopslagcentrales in pompmodus en gedeeltelijk in turbinemodus (buiten het stabiele 

werkingsbereik van turbines). Voor deze centrales bestaat de enige mogelijkheid van 

deelname derhalve uit de inbedrijfstelling van de turbines op een werkingspunt 

(productieniveau) buiten de regeling, die zowel de opwaartse als neerwaartse regeling 

mogelijk maakt en daarbij binnen het stabiele werkingsbereik van de turbines blijft. Dit 

beperkt dus aanzienlijk de mogelijkheden van "economische" deelname van de centrale 

tijdens de uren waarop de exploitant van de centrale hem hoe dan ook in werking zou 

hebben gesteld. 
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190. Bovendien stuit de deelname aan symmetrische producten met automatische 

regeling op problemen gerelateerd aan de asymmetrie van het opladen en het ontladen. 

Deze asymmetrie kan twee oorzaken hebben: enerzijds het verschil tussen de opwaartse en 

neerwaartse geactiveerde volumes door de automatische regeling, en anderzijds de 

technische asymmetrie van de apparatuur die verband houdt met het rendement van de 

oplaad-ontlaadcyclus, waardoor een gegeven hoeveelheid geabsorbeerde energie tijdens 

het opladen slechts gedeeltelijk kan worden teruggegeven tijdens het ontladen.  

191. Met het vooruitzicht van een betere deelname van de opslagcentrales aan de markt 

voor ondersteunende diensten, is het derhalve belangrijk om producten te voorzien die 

rekening houden met deze problemen van asymmetrie en het voor opslagcentrales mogelijk 

maken om het evenwicht van de opgeslagen energie te herstellen in het geval van extreme 

situaties, en tegelijk hun capaciteit om deel te nemen aan de dienst te behouden. Het is 

bijvoorbeeld mogelijk voor de R1 om, zoals in Duitsland, een dode band van kleinere 

amplitude te definiëren waarin dit evenwichtsherstel kan plaatsvinden.  

192. Ook wordt de deelname van een opslagcentrale aan de R3 productie momenteel 

bemoeilijkt door de vereisten inzake de activeringsduur die tot het einde van de lopende dag 

kunnen belopen. Dit vraagt, met name in het begin van de dag, om de mobilisatie van een 

grote hoeveelheid energie. Een R3-product specifiek voor middelen met begrensde energie 

(en dus voor opslag), met redelijke kenmerken met betrekking tot de ontlaadtijd, zou de 

deelname van dergelijke middelen aan de R3-markt natuurlijker maken. 

193. In het algemeen dringt de CREG bij ELIA aan op de noodzaak om producten voor 

ondersteunende diensten aan te bieden die de obstakels voor de deelname van 

opslagcentrales aan de markt voor ondersteunende diensten zoveel mogelijk kunnen 

verminderen. 

VI.1.3. Een nadelige concurrentiepositie voor bijkomende diensten 

194. In de markten van bijkomende diensten concurreert de opslag met de productie en 

het beheer van de vraag. Los van de technische verplichtingen die verband houden met de 

opslag zoals beschreven in hoofdstuk V.2.5. moeten we vaststellen dat de opslag zich, 

omwille van de hoge nettarieven die erop van toepassing zijn, (hoofdzakelijk bij de afname 

van elektriciteit) in een nadelige concurrentiepositie bevindt ten opzichte van de productie 

(waarop alleen bij de injectie nettarieven worden toegepast).  
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195. Met het oog op de ontwikkeling van een level playing field in de markten van de 

bijkomende diensten, meent de CREG dat moet worden nagedacht over de toepassing van 

de nettarieven op de verschillende spelers op die markten, zodat ze zich in de mate van het 

mogelijk in een gelijkaardige situatie bevinden. Bij die denkoefening moet eveneens rekening 

worden gehouden met de specifieke situatie van de vraag. 

VI.2 Specifieke obstakels voor bepaalde technologieën 
maar niet specifiek voor België 

196. Net zoals het geval is voor bepaalde elektriciteitsopwekkingstechnologieën, maken 

bepaalde ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt het moeilijker om bepaalde technologieën 

voor de elektriciteitsopslag van te financieren. 

VI.2.1 Onevenwicht tussen de vaste kosten op lange termijn en de variabele 
inkomsten die op steeds kortere termijn bekend zijn 

197. Zoals beschreven in hoofdstuk IV.1, zijn de investeringskosten verbonden aan 

bepaalde technologieën voor de opslag van elektriciteit relatief hoog. 

198. Zoals uiteengezet in hoofdstuk III.1, worden de investeringskosten van bepaalde 

technologieën, gezien de relatief lange levensduur van bepaalde technologieën, 

afgeschreven over zeer lange periodes. Daar waar de batterijen, geëxploiteerd door TERNA 

in Italië, worden afgeschreven over 12 jaar, worden de waterkrachtcentrales van het Franse 

EDF91 of het Oostenrijkse VERBUND92 afgeschreven over een periode van 75 jaar.  

199. Een logisch gevolg uit het voorgaande is dat een investeringsbeslissing in bepaalde 

opslagtechnologieën, zoals een pompopslageenheid, de zekerheid meebrengt dat de hoge 

vaste kosten (cf. afschrijvingskosten) over een lange periode (soms meer dan 50 jaar) 

kunnen worden gedragen. 

200. Met betrekking tot de inkomsten ontvangen door een opslagcentrale, geniet de 

investeerder a contrario geen enkele garantie betreffende de hoogte ervan. 
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 EDF, Rapport financier 2012, blz. 19 
Beschikbaar op:  
http://finance.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Finance/Publications/Annee/2013/EDF2012_fin_full_
vf.pdf 
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 VERBUND, Annual Report 2012, blz. 96 
Beschikbaar op: http://www.verbund.com/~/media/64A71099E9F04F05991EFE744B633E9B.pdf  

http://finance.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Finance/Publications/Annee/2013/EDF2012_fin_full_vf.pdf
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201. In het kader van de arbitrageactiviteit op de elektriciteitsmarkt (cf. BELPEX of 

onevenwichtstarieven), is het zicht dat een investeerder heeft op de inkomsten die een 

opslagcentrale in de praktijk zou kunnen genereren nauwelijks groter dan de eerstvolgende 

36 uur en in het geval van arbitrages met onevenwichtstarieven bedraagt het slechts een 

kwartier.  

202. In het kader van de levering van ondersteunende diensten, en zoals uiteengezet in 

hoofdstuk V.2.2, overschrijdt het zicht dat een investeerder heeft op de inkomsten die een 

opslagcentrale zou kunnen genereren momenteel zelden een jaar. Alleen de black start en 

de spanningsregeling zijn nog onderwerp van meerjarencontracten, en alleen de R3 is nog 

onderwerp van een jaarcontract. De R1 en de R2, die in 2014 driekwart bedroegen van het 

totaalbedrag door ELIA aan de reservering van de ondersteunende diensten toegewezen, 

zijn sinds dit jaar aan maandcontracten (R1 en R2) onderworpen. 

203. Deze tendens naar meer kortetermijncontracten verdwijnt waarschijnlijk niet in de 

komende jaren. Zo zou in België vanaf 1 januari 2016 een deel van de R3 op maandelijkse 

basis kunnen worden gecontracteerd. In andere Europese landen, zoals Duitsland, zijn de 

R1 en de R2 sinds 2011 reeds onderworpen aan weekcontracten, en een deel van de R3 is 

onderworpen aan dagcontracten93. Verdere integratie tussen de Belgische markt en de 

naburige markten zou kunnen leiden tot het afsluiten van meer contracten op korte termijn. 

204. Simulaties op basis van historische gegevens stellen investeerders uiteraard in staat 

om bepaalde conclusies te trekken. Belangrijke ontwikkelingen die jaar na jaar worden 

waargenomen, met name als gevolg van de ontwikkeling van de hernieuwbare productie, 

kunnen de relevantie van een dergelijke analyse voor een nieuwe investering echter 

beperken.  

Als alternatief kan een modellering worden gehanteerd op basis van gemaakte prognoses 

wat betreft met name de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de komende 50 jaar. De 

horizon waarop de Europese instellingen tot nu toe bindende doelstellingen (2020) hebben 

geformuleerd en de onzekerheid rond de capaciteit van de afzonderlijke lidstaten om deze 

doelen te bereiken, zijn een belangrijke bron van risico voor de investeerder. 

205. Dit onevenwicht tussen de belangrijke afschrijvingen over een lange periode en 

variabele inkomsten waarop het zicht steeds korter is, vergemakkelijkt de financiering van 

nieuwe opslagcentrales niet, in het bijzonder die waarvan de investeringskosten en de 
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afschrijvingsduur aanzienlijk zijn. In een markt in constante technologische ontwikkeling, is 

het risico nog groter om een momenteel zeer rendabele moderne technologie te zien 

degraderen naar een niet concurrerende plaats in de oproeplijst door een soort van 

economische veroudering veroorzaakt door de komst van een rendabelere technologie op 

korte termijn. 

VI.2.2 Aanzienlijke periode tussen de investeringsbeslissing en de 
inbedrijfstelling 

206. Zoals geïntroduceerd in hoofdstuk III.1, vereisen bepaalde technologieën zoals 

pompopslagcentrales grote civieltechnische werken met een relatief lange periode (>5 jaar) 

tussen de investeringsbeslissing en de datum van inbedrijfstelling van de opslagcentrale.  

207. Aangezien deze lange periode de problematiek uiteengezet in hoofdstuk VI.2.1 

opmerkelijk vergroot, met name het geringe zicht op inkomsten die de opslagcentrale kan 

genereren, bemoeilijkt deze periode de financiering van de relevante technologieën nog iets 

meer.  

208. Voor andere technologieën, zoals batterijen, is deze periode tussen de 

investeringsbeslissing en de datum van inbedrijfstelling aanzienlijk korter (soms <1 jaar). 
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VII. AANBEVELINGEN VOOR HET 

STIMULEREN VAN DE INVESTERINGEN 

IN DE OPSLAG 

209. De CREG is van mening dat het van belang is om de voor België specifieke 

obstakels genoemd in hoofdstuk VI.1 prioritair aan te pakken, aangezien de federale en 

gewestelijke regeringen over een aanzienlijke discretionaire bevoegdheid beschikken om, als 

zij dit nodig achten, "quick wins" te realiseren. De onderstaande aanbevelingen geformuleerd 

door de CREG moeten in dat kader gezien worden. 

210. De genoemde obstakels in hoofdstuk VI.2 zijn niet specifiek voor België en worden 

ook gedeeld met bepaalde elektriciteitsproductietechnologieën. De onderstaande 

aanbevelingen geformuleerd door de CREG hebben niet tot doel deze obstakels weg te 

nemen waarbij "quick wins" op korte termijn minder waarschijnlijk lijken. 

VII.1 Aanbevelingen aan de federale regering 

211. De CREG formuleert hieronder een reeks aanbevelingen aan de federale regering 

om, indien dit opportuun wordt geacht, het onderhoud en de ontwikkeling van 

opslagcentrales in België te bevorderen. De aanbevelingen die op de zeer korte termijn 

waarschijnlijk de grootste gevolgen kunnen hebben, worden als eerste vermeld. 

212. Overwegende dat sommige technologieën over het algemeen in de komende jaren 

mogelijk belangrijke veranderingen gaan doormaken (zie hoofdstuk IV.1.2) en dat tot nu toe 

geen enkele studie alle behoeften van het Belgische elektrisch systeem op het vlak van 

flexibiliteit heeft geïdentificeerd (zie hoofdstuk III.2), beveelt de CREG aan om te kiezen voor 

technologieneutrale maatregelen, d.w.z. die niet specifiek voor een bepaalde technologie 

zijn. Als dit niet het geval is, bestaat naast een discriminatierisico, het risico van beperking 

van de ontwikkeling van technologieën die momenteel in een fase van onderzoek en 

ontwikkeling zijn en die binnen enkele jaren én met schaalvoordelen op efficiënte wijze 

zouden kunnen beantwoorden aan de technisch-economische behoeften die het Belgische 

elektrisch systeem dan zal hebben. 
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VII.1.1 Wijzigen van de elektriciteitswet om de opslageenheden vrij te stellen 
van de federale bijdrage en de toeslag groenestroomcertificaat 

213. De opslaginstallaties worden, voor zover zij elektriciteit afnemen om energie te 

accumuleren, momenteel – zoals eerder opgemerkt – beschouwd als eindafnemers die 

elektriciteit verbruiken. De afgenomen hoeveelheden zijn als zodanig momenteel 

onderworpen aan de federale bijdrage en de toeslag groenestroomcertificaat. 

214. Artikel 21bis van de elektriciteitswet creëert een federale bijdrage bestemd voor de 

financiering van bepaalde openbaredienstverplichtingen en kosten verbonden aan de 

regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt. Deze bijdrage is verschuldigd "door 

de op het Belgisch grondgebied gevestigde eindafnemers op elke kWh die ze voor eigen 

gebruik van het net afnemen". 

Deze federale bijdrage is een belasting, in de zin van artikel 170 van de Grondwet. 

De elektriciteitswet voorziet daarom in een degressiviteits- en plafonneringsmechanisme van 

de federale bijdrage toepasselijk op hoeveelheden elektriciteit – groter dan 20 MWh/jaar – 

afgenomen voor gebruik voor bedrijfsdoeleinden door eindafnemers die een 

sectorovereenkomst of "convenant" hebben gesloten.  

Gelet op de redactie van de wet94 en de wil van de wetgever, en ondanks het ontbreken van 

een sectorovereenkomst of convenant in de sector van de elektriciteitsproductie, accepteert 

de CREG de toepassing van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme op 

opslaginstallaties, zoals pompinstallaties. 

215. Verder creëert artikel 7, § 1, van de elektriciteitswet een toeslag bedoeld voor de 

financiering van de nettolasten voortvloeiend uit de verplichting, voor de netbeheerder, om 

groenestroomcertificaten, toegekend voor de offshore productie van elektriciteit, terug te 

kopen (hierna: "de toeslag groenestroomcertificaat"). Zoals voor de federale bijdrage, is de 

toeslag verschuldigd "door de op Belgisch grondgebied gevestigde eindafnemers op elke 

kWh die ze voor eigen gebruik van het net afnemen." 
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 Artikel 21bis, § 2, derde alinea, van de elektriciteitswet bepaalt dat de degressiviteits- en 
plafonneringsregeling geldt "voor de elektriciteit afgenomen door alle eindafnemers behalve degenen 
die geen sectorovereenkomst of "convenant" ondertekend hebben waarvoor ze in aanmerking komen" 
(onderlijning van de CREG). Hieruit leidt de CREG af dat deze regeling ook van toepassing is op 
industriële sectoren waarvoor geen sectorovereenkomst of convenant bestaat, evenals op 
eindafnemers waarvan de verbruikslocatie zich bevindt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat 
geen mechanisme van sectorovereenkomsten of convenanten kent.  
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Hoewel de juridische aard ervan onzeker is, heeft deze toeslag de essentiële kenmerken van 

een belasting en wordt daarom als zodanig behandeld door de wetgever. 

Een degressiviteits- en plafonneringsmechanisme, identiek aan dat van toepassing op de 

federale bijdrage, is voorzien voor de toeslag groenestroomcertificaat; het is ook van 

toepassing op opslaginstallaties, zoals pompinstallaties. 

216. Als de pompinstallaties – vanwege de grote hoeveelheden energie afgenomen van 

het net – momenteel al een vermindering van de federale bijdrage en de toeslag 

groenestroomcertificaat genieten, is het de moeite waard om zich af te vragen of alle 

opslaginstallaties, die elektriciteit afnemen van het net voor verdere productie, niet 

eenvoudigweg zouden moeten worden vrijgesteld van deze toeslagen. Artikel 14, lid 1, van 

Richtlijn 2003/96/EG van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire 

regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, stelt immers het volgende: 

 

"[…] verlenen de lidstaten voor onderstaande producten vrijstelling van belasting, op 

voorwaarden die zij vaststellen met als doel een juiste en eenvoudige toepassing van 

deze vrijstelling te verzekeren en fraude, ontwijking of misbruik te voorkomen: 

a) energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt voor de productie van 

elektriciteit en elektriciteit die wordt gebruikt tot instandhouding van het vermogen 

elektriciteit te produceren. De lidstaten kunnen deze producten echter uit 

milieubeleidsoverwegingen aan belasting onderwerpen zonder inachtneming van de 

in deze richtlijn vastgestelde minimumbelastingniveaus. In dat geval wordt de op deze 

producten geheven belasting niet in aanmerking genomen voor de inachtneming van 

het minimumbelastingniveau voor elektriciteit zoals vastgesteld in artikel 10; […]. " 

Dit artikel verbiedt daarom in beginsel de belasting van energieproducten en elektriciteit die 

worden gebruikt om elektriciteit te produceren. Het is overigens op basis van deze bepaling 

dat de wet van 12 april 1965 betreffende gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen onlangs gewijzigd is, met het doel de installaties voor de productie van elektriciteit 

met behulp van aardgas – energieproduct in de zin van Richtlijn 2003/96/EG – als brandstof 

vrij te stellen van de federale bijdrage geheven op gasverbruik95. 
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 Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen; zie ook Parl. St., Kamer, zitting 2013-
2014, nr. 53 3386/1, blz. 4. 
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Op zijn minst zou de elektriciteit afgenomen door opslaginstallaties op dezelfde grondslag 

moeten worden vrijgesteld van de federale bijdrage elektriciteit, aangezien de federale 

bijdrage geen milieudoelstelling nastreeft.  

Daarentegen zou de toeslag groenestroomcertificaat kunnen worden gehandhaafd, 

aangezien, als men kijkt naar haar aard, dit een belasting is die wordt geheven om redenen 

die verband houden met de bescherming van het milieu (d.w.z. bescherming van het 

klimaat). Gezien de inbedrijfstelling van nieuwe offshore windparken tegen 2020, verwacht 

de CREG echter dat deze toeslag naar verwachting geleidelijk zal stijgen van 4,047 

EUR/MWh in 2015 tot iets meer dan 10 EUR/MWh in 2020. Overwegende dat zonder 

wijziging van de elektriciteitswet bepaalde technologieën, zoals batterijen, niet of nauwelijks 

zullen profiteren van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme, zou het wenselijk 

kunnen worden geacht om de opslageenheden nu al vrij te stellen van deze toeslag 

groenestroomcertificaat teneinde hun rechtstreekse aansluiting op het net, alsmede de 

afnames van het net ingeval de opslageenheid hierop onrechtstreeks aangesloten zou zijn, 

niet te verhinderen.  

217. Voor zover de vrijstelling van de federale bijdrage en de toeslag 

groenestroomcertificaat wordt vereist door de Europese wetgeving, kan het a priori niet 

worden beschouwd als staatssteun96. 

218. De onderstaande Tabellen 20 en 21 tonen, op basis van de uiteengezette 

methodologie in hoofdstuk VI.1.1, het effect dat enerzijds de vrijstelling van de afzonderlijke 

federale bijdrage en anderzijds de gecombineerde vrijstelling van de afzonderlijke federale 

bijdrage en de offshore toeslag zouden hebben. De uitkomsten betreffende de ideale situatie 

en de huidige situatie zijn identiek aan die opgenomen in Tabellen 16 en 17. 

Op basis hiervan kunnen meerdere conclusies worden getrokken. 

Ten eerste, aangezien de pompopslagcentrale profiteert van een plafonnering van de 

federale bijdrage en de toeslag groenestroomcertificaten, komen de voorgestelde 

maatregelen neer op een vermindering van de gefactureerde vaste kosten aan deze centrale 

                                                
96

 Vgl. dienaangaande het advies uitgebracht door de afdeling wetgeving van de Raad van State nr. 
55195/3, van 6 februari 2014, betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 
april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, 
Parl. St., Kamer, zitting 2013-2014, nr. 53 3386/1, die oordeelde dat het degressiviteits- en 
plafonneringsmechanisme van de federale bijdrage voor gas een staatssteun vormt (mede te delen 
aan de Europese Commissie), maar heeft geen enkel bezwaar gemaakt wat betreft de vrijstelling van 
de federale bijdrage voor installaties voor de productie van elektriciteit die aardgas gebruiken als 
grondstof. 
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van 502.750 EUR/jaar97. Aangezien de variabele kosten niet door deze maatregelen zijn 

beïnvloed, zou het aantal afname-uren waargenomen in het kader van de arbitrageactiviteit 

niet toenemen als gevolg van deze maatregelen. Met andere woorden, de voorgestelde 

maatregelen stellen de pompopslagcentrale niet in staat om de nieuwe 

arbitragemogelijkheden aan te grijpen. In ieder geval zouden de voorgestelde maatregelen, 

rekening houdend met de vermindering van de vaste kosten, de nettoarbitragemarge en de 

nettomarge in het kader van de levering van R2 doen stijgen met een gelijkaardig bedrag 

uitgedrukt in EUR/MW/jaar.   

Aangezien de batterij niet profiteert van een plafonnering van de federale bijdrage en de 

toeslag groenestroomcertificaten, komen de voorgestelde maatregelen neer op een 

vermindering van de gefactureerde variabele kosten van 5,3 EUR/MWh98 wat betreft 

afnames in alle gekozen configuraties. Daarbij is de batterij in staat om nieuwe 

arbitragemogelijkheden aan te grijpen en neemt het aantal afname-uren aanzienlijk toe. Ter 

informatie: voor een batterij aangesloten op het transmissienet in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest uitsluitend gebruikt met het oog op arbitrage, zou het aantal afname-uren door de 

invoering van deze twee vrijstellingen stijgen van 1.254 uur naar 1.874 uur.  De facto zou de 

netto arbitragemarge van een batterij in grotere mate  toenemen dan die van een 

pompopslagcentrale. 

Ten tweede, hoewel de nettoarbitragemarge voor alle configuraties toeneemt na invoering 

van deze twee vrijstellingen, blijft deze duidelijk onvoldoende om positieve 

investeringsbeslissingen te rechtvaardigen in het kader van de gekozen configuraties.  

De marge die wordt verkregen in het kader van de levering van R2 stijgt eveneens en blijft 

duidelijk hoger dan de marge verkregen in het kader van de arbitrageactiviteit. Als er geen 

rekening wordt gehouden met batterijen aangesloten op het distributienet, zouden de 

variabele en vaste kosten die op die manier zouden worden gefactureerd aan de injectie en 

de afname nog maar 15% (voor de pompopslagcentrale aangesloten bij de TNB in Wallonië) 

tot 39% (voor de batterij aangesloten bij de TNB in Wallonië) uitmaken van de brutomarge 

die kan gegenereerd worden door een pompopslagcentrale in het kader van de levering van 

R2. 
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 Meer bepaald, zoals toegelicht in tabel 6, verlaagt de vrijstelling van de federale bijdrage de vaste 
kosten gefactureerd aan deze centrale met 252.750 EUR/jaar en de vrijstelling van de offshore 
toeslag verlaagt de vaste kosten gefactureerd aan deze centrale met 250.000 EUR/jaar. 
98

 Meer bepaald, op basis van tabel 6 en voor een batterij waarvan de afname 1.000 MWh/jaar 
bedraagt, verlaagt de vrijstelling van de federale bijdrage de gefactureerde variabele kosten voor 
afnames met 2,04 EUR/MWh en de vrijstelling van de offshore toeslag verlaagt de gefactureerde 
variabele kosten voor afnames met 3,26 EUR/MWh. 
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Tabel 20:  Het effect dat de vrijstelling van de offshore toeslag en/of de federale bijdrage zou hebben op de arbitragemarge realiseerbaar door twee 

soorten, rechtstreeks op het net aangesloten opslagcentrales (Bron: CREG) 

 

Type opslagcentrale Specifieke voorwaarden

Variabele 

kosten 

afnames 

(EUR/MWh)

Variabele 

kosten 

injecties 

(EUR/MWh)

Vaste 

jaarlijkse 

kosten 

(EUR/jaar)

Aantal 

afname-uren 

(u/jaar)

Bruto 

arbitrage-

marge 

(EUR/MW/jaar)

Variabele 

kosten 

injecties en 

afnames 

(EUR/MW/jaar)

Vaste 

jaarlijkse 

kosten 

(EUR/MW/jaar)

Netto 

arbitrage-

marge 

(EUR/MW/jaar)

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 2.199 23.012 0 0 23.012

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 1.672 22.087 -6.107 -14.287 1.694

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 1.381 1.035 -8.011 -14.287 -1.549

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.890.600 1.672 1.254 -6.107 -13.781 2.199

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.890.600 1.381 1.035 -8.011 -13.781 -1.043

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.640.600 1.672 1.254 -6.107 -13.281 2.699

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.640.600 1.381 1.035 -8.011 -13.281 -543

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 1.607 13.658 0 0 13.658

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 1.135 13.037 -4.041 -14.287 -5.290

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 921 12.165 -5.258 -14.287 -7.380

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.890.600 1.135 13.037 -4.041 -13.781 -4.785

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.890.600 921 12.165 -5.258 -13.781 -6.874

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.640.600 1.135 13.037 -4.041 -13.281 -4.285

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.640.600 921 12.165 -5.258 -13.281 -6.374

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 2.929 40.431 0 0 40.431

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB BHG 12,60 0,91 -13.281 1.254 29.772 -16.833 -13.281 -342

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 25,56 0,91 -13.281 427 14.517 -10.534 -13.281 -9.299

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Wallonië 31,81 0,91 -13.281 187 7.707 -6.112 -13.281 -11.687

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB BHG 94,30 0,00 -13 2 280 -210 -13 58

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Wallonië 118,00 2,24 -27 1 167 -133 -27 6

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Vlaanderen 141,37 6,51 -9 1 167 -164 -9 -6

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB BHG 10,57 0,91 -13.281 1.494 32.746 -17.020 -13.281 2.445

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 23,53 0,91 -13.281 491 16.122 -11.656 -13.281 -8.816

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 29,78 0,91 -13.281 232 9.127 -7.109 -13.281 -11.263

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB BHG 92,18 0,00 -13 2 280 -205 -13 62

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB Wallonië 115,96 2,24 -27 1 167 -131 -27 9

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB Vlaanderen 139,33 6,51 -9 1 167 -161 -9 -4

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB BHG 7,31 0,91 -13.281 1.874 36.427 -15.236 -13.281 7.909

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 20,27 0,91 -13.281 608 18.760 -13.242 -13.281 -7.764

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonië 26,52 0,91 -13.281 352 12.584 -9.623 -13.281 -10.321

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB BHG 88,86 0,00 -13 2 280 -197 -13 70

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB Wallonië 112,70 2,24 -27 1 167 -127 -27 12

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB Vlaanderen 136,07 6,51 -9 1 167 -158 -9 0

Hypotheses  voor de simulatie Resultaten van de simulatie "arbitrageactiviteit"
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Tabel 21:  Het effect dat de vrijstelling van de toeslag offshore en/of de federale bijdrage zou hebben op de realiseerbare marge door 2 soorten, 

rechtstreeks op het net aangesloten opslagcentrales in het kader van de levering van R2 (Bron : CREG)
99

 

 

 

                                                
99

 Ter herinnering, de kolom "Aantal afname-uren" is een theoretische indicator van het aantal uren per jaar waarop de centrale op vol vermogen elektriciteit 
had moeten afnemen van het net om de hoeveelheid energie op te slaan die volgens de simulaties nodig is. 

Type opslagcentrale Specifieke voorwaarden

Variabele 

kosten 

afnames 

(EUR/MWh)

Variabele 

kosten 

injecties 

(EUR/MWh)

Jaarlijkse 

vaste 

kosten 

(EUR/jaar)

Aantal 

afname-uren 

(u/jaar)

Brutomarge R2 

(EUR/MW/jaar)

Variabele 

kosten 

injecties en 

afnames 

(EUR/MW/jaar)

Jaarlijkse 

vaste kosten 

(EUR/MW/jaar)

Nettomarge R2 

(EUR/MW/jaar)

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 1.896 131.655 0 0 131.655

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 1.896 131.655 -6.925 -14.287 110.443

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 1.896 131.655 -11.002 -14.287 106.367

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.890.600 1.896 131.655 -6.925 -13.781 110.949

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.890.600 1.896 131.655 -11.002 -13.781 106.872

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.640.600 1.896 131.655 -6.925 -13.281 111.449

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.640.600 1.896 131.655 -11.002 -13.281 107.372

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 2.034 113.713 0 0 113.713

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 2.034 113.713 -7.244 -14.287 92.182

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 2.034 113.713 -11.617 -14.287 87.809

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.890.600 2.034 113.713 -7.244 -13.781 92.688

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.890.600 2.034 113.713 -11.617 -13.781 88.315

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.640.600 2.034 113.713 -7.244 -13.281 93.188

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.640.600 2.034 113.713 -11.617 -13.281 88.815

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 1.635 148.358 0 0 148.358

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB BHG 12,60 0,91 -13.281 1.635 148.358 -21.940 -13.281 113.137

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 25,56 0,91 -13.281 1.635 148.358 -43.130 -13.281 91.947

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Wallonië 31,81 0,91 -13.281 1.635 148.358 -53.348 -13.281 81.728

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB BHG 94,30 0,00 -13 1.635 148.358 -154.181 -13 -5.835

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Wallonië 118,00 2,24 -27 1.635 148.358 -196.226 -27 -47.895

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Vlaanderen 141,37 6,51 -9 1.635 148.358 -240.719 -9 -92.371

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB BHG 10,57 0,91 -13.281 1.635 148.358 -18.615 -13.281 116.462

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 23,53 0,91 -13.281 1.635 148.358 -39.806 -13.281 95.271

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 29,78 0,91 -13.281 1.635 148.358 -50.023 -13.281 85.054

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB BHG 92,18 0,00 -13 1.635 148.358 -150.715 -13 -2.370

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB Wallonië 115,96 2,24 -27 1.635 148.358 -192.882 -27 -44.551

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB Vlaanderen 139,33 6,51 -9 1.635 148.358 -237.387 -9 -89.039

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB BHG 7,31 0,91 -13.281 1.635 148.358 -13.285 -13.281 121.792

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 20,27 0,91 -13.281 1.635 148.358 -34.476 -13.281 100.601

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonie 26,52 0,91 -13.281 1.635 148.358 -44.693 -13.281 90.384

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB BHG 88,86 0,00 -13 1.635 148.358 -145.282 -13 3.063

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB Wallonië 112,70 2,24 -27 1.635 148.358 -187.550 -27 -39.220

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB Vlaanderen 136,07 6,51 -9 1.635 148.358 -232.057 -9 -83.708

Hypotheses  voor de simulatie Resultaten van de simulatie "activiteit levering R2"
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219. Benadrukt moet worden dat deze vrijstelling van de federale bijdrage en van de 

toeslag groenestroomcertificaat voor de opslagcentrales voor een gevoelige stijging van hun 

eenheidsbedrag zal zorgen. Overwegend dat de opslagcentrales (cf. de 

pompopslagcentrales van PLATE TAILLE en COO) 1,6 TWh afnamen in 2014100 en dat de 

hoeveelheid energie waarmee rekening wordt gehouden voor de berekening van de federale 

bijdrage en de toeslag groenestroomcertificaat voor 2015 respectievelijk 71,1 TWh en 70 

TWh bedroegen101, waarbij alle andere elementen overigens gelijk bleven, zou de vrijstelling 

van de opslagcentrales voor een toename van ongeveer 2,3%102 van het eenheidsbedrag 

van de federale bijdrage en van ongeveer 2,3%103 van het eenheidsbedrag van de toeslag 

groenestroomcertificaat zorgen. 

220. Met betrekking tot de impact van deze vrijstelling op de federale begroting, in de 

eerste plaats via de accijnzen die de behoeften aan degressiviteit en plafonnering dekken, 

moeten twee tegengestelde effecten worden geïdentificeerd. 

Enerzijds zou deze vrijstelling zorgen voor het verdwijnen van de kost in verband met de 

financiering van de plafonnering voor de sites van PLATE TAILLE en COO. Voor 2015 kan 

die kost worden geschat op ongeveer 3.549.600 EUR104 voor de federale bijdrage en 

ongeveer 5.975.200 EUR105 voor de toeslag groenestroomcertificaat. 

Anderzijds zou deze vrijstelling de toename met zich brengen van de kost die verband 

houden met de financiering van de degressiviteit en de plafonnering voor alle andere 

afnamepunten behalve PLATE TAILLE en COO. Als gevolg van de lagere belastbare basis 

van de federale bijdrage en van de toeslag groenestroomcertificaat, krijgen deze een 

toename van het eenheidsbedrag van de federale bijdrage en de toeslag 

groenestroomcertificaat zoals in de vorige paragraaf vermeld, te verwerken. Bepaalde 

afnamepunten zullen dan ook sneller het jaarplafond van 250.000 EUR bereiken en de Staat 

zal de bijkomende kosten moeten dragen om die plafonnering te financieren. Gezien de 

informatie die ervoor nodig is, vormt de berekening van de hogere kost in verband met de 

                                                
100

 SYNERGRID, Elektriciteitsstroom in België in 2014, februari 2015 
Beschikbaar op: http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX_ELECTRICITE_2014__FR.docx  
101

 Dit verschil kan worden verklaard door het feit dat de netto afgenomen energie in het jaar t-2 (= 
hoeveelheid 2013 voor de berekening voor het jaar 2015) wordt gebruikt voor de federale bijdrage, 
terwijl een voorspellende schatting van de afgenomen energie voor het jaar t (= jaar 2015 voor de 
berekening voor het jaar 2015) wordt gebruikt voor de toeslag groenestroomcertificaat. 
102

 =71,1TWh/(71,1TWh-1,6TWh) 
103

 =70TWh/(70TWh-1,6TWh) 
104

 2,531EUR/MWh*1.600.000MWh – 2*250.000EUR= 3.549.600 EUR 
105

 4,531EUR/MWh*1.600.000MWh – 2*250.000EUR= 5.975.200 EUR 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX_ELECTRICITE_2014__FR.docx
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financiering van de plafonnering voor de andere afnamepunten dan PLATE TAILLE en COO 

een veel moeilijkere oefening, die in het kader van deze studie niet werd uitgevoerd. 

VII.1.2 Wijzigen van de elektriciteitswet teneinde een gunstige tariefregeling in 
te voeren voor opslaginstallaties 

221. De KU LEUVEN heeft in een recente studie106 geconcludeerd dat alleen België, 

Griekenland, Noorwegen en Oostenrijk nettarieven factureren aan opslagcentrales, zowel 

voor afnames als voor injecties. Daarentegen factureren Italië, Litouwen, Polen, Portugal, de 

Slowaakse Republiek, Spanje, de Tsjechische Republiek en het Verenigd Koninkrijk geen 

enkel nettarief aan opslagcentrales. Daarnaast heeft Duitsland in 2012 een vrijstelling van 

nettarieven ingevoerd voor nieuwe pompopslagcentrales voor de eerste twintig jaar. 

222. Het lijkt er derhalve op dat sommige lidstaten, op verschillende manieren, hebben 

besloten om een specifieke tarievenregeling toe te passen op de opslag van elektriciteit. De 

vraag rijst dan ook of een dergelijke voordelige regeling in België zou kunnen worden 

toegepast. 

Gelet op de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale staat en de gewesten op het 

gebied van energie, worden hier alleen de transmissienet- en de nettarieven met een 

transmissiefunctie bestudeerd (hierna de "transmissietarieven"). 

223. Krachtens artikel 12 van de elektriciteitswet beschikt de CREG over een exclusieve 

bevoegdheid betreffende de vaststelling van de tariefmethodologie en de goedkeuring van 

de tarieven voor de transmissie van elektriciteit. 

De CREG heeft bij beslissing van 18 december 2014 de tariefmethodologie goedgekeurd107; 

deze moet helpen bij de vaststelling van transmissietarieven vanaf de regelgevingsperiode 

2016-2019. Deze methodologie omvat geen enkele specifieke regeling voor de 

opslagactiviteit. 

Er dient echter opgemerkt te worden dat, in het kader van de openbare raadpleging 

voorafgaand aan de goedkeuring van deze beslissing, een respondent oordeelde dat de 

opslagactiviteit, en met name de pompopslagcentrales, uitsluitend beschouwd zouden 

                                                
106

 KU LEUVEN, Studie inzake de mogelijkheden tot opslag van elektriciteit die in België kunnen 
worden aangewend op de korte, middellange en lange termijn teneinde bij te dragen tot de 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit, maart 2015, blz. 41 
107

 CREG, arrest (Z)141218-CDC-1109/7, van 18 december 2014, "die de tariefmethodologie bepaalt 
voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie" 
Beschikbaar op: http://www.creg.info/pdf/Divers/Z1109-7FR.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Divers/Z1109-7FR.pdf
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moeten worden als productie-installaties en derhalve vrijgesteld zouden moeten worden van 

tarieven voor afname van elektriciteit. Bij de beoordeling van dit standpunt stelde de CREG 

met name het volgende: "[…] voorzien noch de Europese regelgeving, noch de 

elektriciteitswet tot nog toe in gerichte bepalingen over de opslag van energie […]. Om 

discriminatie ten aanzien van andere productiemiddelen te vermijden, heeft de CREG zich 

immers steeds verplicht gezien om de afname van het net door de pompcentrale-eenheden 

tijdens de pompfase te beschouwen als een daadwerkelijke afname van het net en dus de 

transmissienettarieven daarop onverkort toe te passen. […] De CREG is daarom van mening 

dat het in het kader van het ontwerpbesluit en in afwachting van wetgevende initiatieven niet 

aangewezen is om bepaalde soorten eenheden, zoals de pompcentrale-eenheden, uit te 

sluiten van bepaalde tariefelementen en dat uit hoofde van de criteria van reflectiviteit van de 

kosten en non-discriminatie "108. In navolging van een eerdere politieke beslissing, zag de 

CREG zich dan ook gedwongen om geen specifieke tariefregeling te voorzien ten gunste van 

installaties voor de opslag van elektriciteit en, in het bijzonder, van pompinstallaties. Zij 

voerde daartoe het non-discriminatiebeginsel tussen verschillende productiemiddelen, en het 

beginsel van kostenreflectiviteit aan.  

224. In het kader van de vaststelling van de tariefmethodologie ervan, dient de CREG 

zich te houden aan de richtlijnen vermeld in artikel 12, § 5, van de elektriciteitswet; onder 

deze valt de regel volgens welke "de tarieven niet-discriminerend en proportioneel zijn"109.  

225. Het beginsel van kostenreflectiviteit, dat niet expliciet is opgenomen in de lijst met 

tarifaire richtlijnen, noch toegepast door de Belgische of Europese wetgeving, kan volgens 

de interpretatie die het Hof van Beroep van Brussel er tot voor kort aan gegeven heeft, 

worden beschouwd als een specifieke toepassing van het non-discriminatiebeginsel110.  

De beginselen van non-discriminatie en kostenreflectiviteit werden met name toegepast in 

een arrest van het Brusselse Hof van Beroep van 6 februari 2013, dat het volgende 

verklaarde: « Zelfs indien moet worden aangenomen dat de richtsnoer die thans 

geformuleerd wordt onder artikel 12, §1 punt 6° EW (nieuw), […] niet vereist dat de 

toewijzing van de kosten aan een tariefonderdeel moet steunen op een 1-tot-1 verhouding, 

dan nog kan niet worden aangenomen dat een uitsluitend G-tarief voor de primaire en 

                                                
108

 CREG, Verslag van de raadpleging (RA)141127-CDC-1109/5, van 27 november 2014, "betreffende 
het ontwerpbesluit (Z)140626-CDC-1109/4 voor de bepaling van de tariefmethodologie voor het 
elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie", blz. 47  
Beschikbaar op: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-12-
RapportConsultation-FR.pdf  
109

 Elektriciteitswet, art. 12, § 5, 6°. 
110

W. GELDHOF en C. DEGREEF, "Nettarieven voor elektriciteit en gas: beginselen en rechtskader", 
RDIR/TRNI, 2014, blz. 156 e.v. 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-12-RapportConsultation-FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-12-RapportConsultation-FR.pdf
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secundaire reserves steunt op een billijke evenwicht tussen de verschillende 

kostenveroorzakers en genieters van de ondersteunde diensten. »111 

226. Naast eerdere beslissingen van de CREG, verbiedt de elektriciteitswet dat de CREG 

op eigen initiatief een specifieke tariefregeling toepasselijk op de elektriciteitsopslag of op de 

technologie specifiek voor pompopslag ontwikkelt. 

Zoals hierboven vermeld, voorziet artikel 6/1 van de elektriciteitswet immers expliciet dat de 

opslaginstallaties voor hydro-elektrische energie in zeegebieden onder rechtsbevoegdheid 

van België niet van het mechanisme voor groenestroomcertificaat noch van "enige andere 

vorm van subsidie of financiële steun van de Staat of de elektriciteitsverbruiker" kunnen 

genieten. 

Echter, indien een gunstige tariefregeling voor opslag van elektriciteit toegepast zou worden, 

zal dit noodzakelijkerwijs tot gevolg hebben dat de kosten van het gebruik van dit netwerk – 

opgelegd aan de opslaginstallaties, naar andere netgebruikers wordt verschoven, m.a.w. 

grotendeels op de afnemer van elektriciteit. Bovendien zou er geen sprake zijn van het 

toepassen van een specifieke tariefregeling voor de opslag van elektriciteit door het uitsluiten 

van de offshore opslag, zonder het non-discriminatiebeginsel te schenden.  

Uit het voorgaande blijkt dat de toepassing van een bijzondere tariefregeling, voor de opslag 

van elektriciteit of voor bepaalde technologieën of installaties voor de opslag van elektriciteit, 

minstens een wijziging van de elektriciteitswet vereist. Deze moet gericht zijn op: 

- het versoepelen van het verbod van alle maatregelen ter ondersteuning van 

offshore installaties voor de opslag van hydro-elektrische energie (artikel 6/1, § 1); 

- het invoeren van een tarifaire richtlijn die de draagwijdte van de tariefregeling 

bepaalt die de CREG wordt geacht in haar tariefmethodologie uit te werken (art. 12 

§ 5).  

227. Als een tussenkomst van de wetgever noodzakelijk is, zal dit echter niet voldoende 

zijn, in die zin dat de wetgever er daarbij voor zal moeten zorgen dat aan de hierboven 

vermelde beginselen, namelijk het non-discriminatiebeginsel en het beginsel van reflectiviteit 

van de kosten, wordt voldaan. 

                                                
111

 Brussel, 6 februari 2013, in het geding E.ON c.s. tegen CREG, § 104 in fine. Er dient op gewezen 
te worden dat, in een recent arrest, datzelfde Hof van beroep gesteld heeft dat de juridische 
draagkracht van het principe van de kostenreflectiviteit zich beperkt tot de verplichting dat het totaal 
van de tarieven het totaal van de kosten van de netbeheerder zou moeten reflecteren, om te 
vermijden dat deze laatste niet van zijn monopolie geniet (Brussel, 25 maart 2015, RG 2013/AR/1274, 
in de zaak FEBELIEC e.a. c. CREG, niet gepubliceerd). 
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Volgens een vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof: "Het beginsel van gelijkheid en 

non-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën 

van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het 

redelijk verantwoord is. Dat beginsel verzet er zich overigens tegen dat categorieën van 

personen, die zich ten aanzien van de aangevochten maatregel in wezenlijk verschillende 

situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke 

verantwoording bestaat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden 

beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en 

met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en non-

discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid 

bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel "112. 

Maatregelen, voornamelijk tarifaire, bedoeld om bepaalde soorten installaties voor 

elektriciteitsproductie te bevorderen, zijn reeds genomen en maken het voorwerp uit van een 

rechterlijke toetsing ten aanzien van het non-discriminatiebeginsel.  

Geconfronteerd met een verschil in behandeling, let de rechter elke keer op het doel 

nagestreefd door de auteur van de specifieke regeling, alsmede op de rechtvaardiging van 

de regeling. Zodra het doel legitiem is en de rechtvaardiging voor het verschil in behandeling 

als redelijk wordt beschouwd, is deze in principe aanvaardbaar, tenzij de tenuitvoerlegging 

van de specifieke maatregelen leidt tot een onevenredig resultaat ten opzichte van het 

beoogde objectief.  

In deze omstandigheden moet het opnemen van een tarifaire richtlijn in de elektriciteitswet, 

met als doel of gevolg het stimuleren van de opslag van elektriciteit, onderbouwd worden 

door (i) een voorafgaande definitie van een specifieke doelstelling, met name ten aanzien 

van de huidige configuratie van de elektriciteitsmarkt, (ii) een objectieve identificatie van de 

installaties en/of technologieën die aangemoedigd worden, en (iii) een rechtvaardiging van 

de wijze waarop de richtlijn – te implementeren door de CREG – het nagestreefde doel kan 

bereiken. Deze elementen moeten in detail worden beschreven in de memorie van 

toelichting van het wetsontwerp. 

Ten slotte wordt opgemerkt dat de specifieke tariefregeling alleen indirect betrekking kan 

hebben op de opslagactiviteit. Als het doel van de wetgever bijvoorbeeld het waarborgen van 

een betere flexibiliteit van het net is, met name naar aanleiding van de toename van 

intermitterende hernieuwbare energie, maar hij het nodig acht alle 

                                                
112

 Bijvoorbeeld, GwH., arrest nr. 141/2014, van 25 september 2014, B.4.1. 



 

            90/100 

elektriciteitsproductiemethoden op dezelfde voet te plaatsen, kan hij besluiten om deze 

gunstige regeling niet enkel toe te passen op opslaginstallaties, maar op alle productie-

installaties die deelnemen aan het bevorderen van de flexibiliteit van het net, en in 

overeenstemming met deze flexibiliteit. 

Als onderdeel van de implementatie van de richtlijn, zal de CREG er uiteraard voor zorgen 

zich binnen het gedefinieerde kader in te schrijven en de gekozen concrete voorwaarden te 

rechtvaardigen. 

228. Ook merken we op dat een eventuele gunstige tariefregeling, waartoe op federaal 

niveau moet worden besloten, uitsluitend toepassing vindt op opslaginstallaties die 

aangesloten zijn op het transmissienet en netten met een transmissiefunctie. Vermits de 

gewesten bevoegd zijn voor distributietarieven, hebben enkel zij de bevoegdheid tot het 

bepalen van de tarieven voor installaties aangesloten op het distributienet. 

229. Tot slot, aangezien de nettarieven gefactureerd worden aan netgebruikers zonder 

het rechtstreeks of onrechtstreeks besteden van staatsmiddelen, vormen de eventuele 

gunstige regelingen die er worden ingevoerd geen staatssteun in de zin van artikel 107 

VWEU113. 

VII.1.3 Aanvragen van een wijziging van het vergoedingsmechanisme van de 
verliezen op het 380/220/150 kV-net bepaald in het federale technisch 
reglement 

230. De CREG stelt vast dat, voor zover de federale regering besluit om de 

opslagcentrales vrij te stellen van alle of een deel van de transmissietarieven door middel 

van een specifieke tariefregeling, het tevens mogelijk zal zijn om het onderhoud en de 

ontwikkeling van opslageenheden aangesloten op het federale transmissienet te stimuleren 

door deze verplichting opgelegd aan ARP's af te schaffen. Hiervoor dient de vergoeding in 

natura door ARP's voorzien in artikelen 161 en 162 van het federale technisch reglement 

specifiek, en overeenkomstig hetgeen voorzien is voor actieve verliezen op het 70-30 kV-net, 

te worden vervangen door een vergoeding door ELIA. 

                                                
113

 Zie in dit opzicht met name het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State nr. 
54884/3 van 20 januari 2014 over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, Parl. St., Kamer, zitting 2013-2014, nr. 53-
3375/1, blz. 30, verwijzend naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 
maart 2001, C-379/98, in het geding PreussenElektra. 
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231. Gelet op een omvang van actieve verliezen op het federale net van ongeveer 800 

GWh/jaar en een aankoopprijs van deze verliezen van ongeveer 50 EUR/MWh, zou de 

voorgestelde maatregel voor ELIA leiden tot een stijging van niet-beheersbare kosten van 

ongeveer 40 miljoen EUR/jaar, die volledig zal worden doorberekend aan de netgebruikers 

door middel van een stijging van de transmissietarieven van minder dan 5%. Voor de 

eindafnemer, en voor zover de leveranciers hun verkoopprijzen naar beneden aanpassen 

(een formele toezegging door de aanbieders of een wettelijk besluit is voor de CREG een 

essentiële voorwaarde voor het implementeren van deze maatregel), moet deze stijging van 

de transmissietarieven echter worden gecompenseerd door een gelijkwaardige daling van de 

door zijn leverancier in rekening gebrachte commodity-component.  

232. Bovendien herinnert de CREG eraan dat, gezien de door de ARP's te compenseren 

hoge volatiliteit van de percentages van actieve verliezen in het net, deze ontwikkeling 

eveneens om andere redenen wordt gevraagd door sommige leveranciers als onderdeel van 

het vangnet. 

233. Deze ontwikkeling zou kunnen worden geïmplementeerd in het kader van de 

uitgebreide wijziging van het federale technisch reglement, die naar verwachting vanaf 2016 

zal gebeuren door de invoering van verschillende Europese netcodes. In het huidige 

rechtssysteem vindt een wijziging van het technisch reglement plaats op voorstel van ELIA, 

na advies van de CREG. Daarbij, en voor zover dit nodig wordt geacht, zou de federale 

regering dit verzoek aan ELIA door middel van een brief kunnen formaliseren. In het kader 

van het advies dat het moet formuleren, zou de CREG dan nagaan of dit verzoek van de 

federale regering correct is opgenomen in het voorstel van ELIA. 

 

VII.2 Reflectiepistes voor de gewestregeringen 

234. De CREG formuleert hieronder een reeks reflectiepistes aan de gewestregeringen 

om, indien zij dit zinvol achten, het onderhoud en de ontwikkeling van opslagcentrales in hun 

gewest te bevorderen. De reflectiepistes die op de zeer korte termijn waarschijnlijk de 

grootste gevolgen hebben, worden als eerste vermeld. 

235. Overwegende dat sommige technologieën in de komende jaren over het algemeen 

mogelijk belangrijke veranderingen gaan doormaken (zie hoofdstuk IV.1.2) en dat tot nu toe 

geen enkele studie alle behoeften van het Belgische elektrisch systeem op het vlak van 

flexibiliteit heeft geïdentificeerd (zie hoofdstuk III.2), beveelt de CREG aan om te kiezen voor 
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technologieneutrale maatregelen, d.w.z. die niet specifiek voor een bepaalde technologie 

zijn. Als dit niet het geval is, bestaat naast een discriminatierisico het risico van beperking 

van de ontwikkeling van technologieën die momenteel het voorwerp van onderzoek en 

ontwikkeling zijn en die binnen enkele jaren én met schaalvoordelen op efficiënte wijze 

zouden kunnen beantwoorden aan de technisch-economische behoeften die het Belgische 

elektrisch systeem dan zal hebben. 

VII.2.1 Vrijstellen van opslagcentrales van de verplichting om afgenomen 
energie te dekken door middel van groenestroom- en 
warmtekrachtcertificaten 

236. De CREG stelt vast dat het tevens mogelijk zal zijn om het onderhoud en de 

ontwikkeling van elektriciteitsopslag in de verschillende gewesten van het land te stimuleren 

door alle opslagcentrales vrij te stellen van de verplichting om de van het net afgenomen 

energie te dekken door middel van groenestroom- en – alleen in Vlaanderen – 

warmtekrachtcertificaten, aangezien dit reeds het geval is in Wallonië maar uitsluitend voor 

pompopslagcentrales. Een dergelijke maatregel zou natuurlijk het voorwerp moeten 

uitmaken van een objectieve en redelijke verantwoording, zoals bijvoorbeeld het feit dat de 

opslaginstallaties intelligente instrumenten voor netbeheer zijn en bijgevolg in staat zijn om 

de integratie van intermitterende hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken114. 

237. Dit thema is cruciaal voor batterijen die rechtstreeks zijn aangesloten op het 

transmissienet > 70 kV: zoals getoond in Figuur 6, vormt de verplichting om de van het net 

afgenomen energie te dekken door middel van groenestroom- en – alleen in Vlaanderen – 

warmtekrachtcertificaten in Vlaanderen en Wallonië meer dan twee derde van de variabele 

kosten die momenteel worden gefactureerd aan dit soort centrales.  

238. Deze kwestie is om twee redenen relevant voor de mogelijke "energieatollen" in de 

Noordzee, waarvan het toegangspunt op het net zich zou bevinden op het grondgebied van 

het Vlaamse Gewest en die derhalve onderworpen zouden zijn aan deze verplichting. 

Enerzijds, zoals getoond in Figuur 6, vormt de verplichting om de afgenomen energie te 

dekken door middel van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten meer dan 40% van de 

variabele kosten die momenteel in Vlaanderen aan deze centrale zouden worden 

gefactureerd. Anderzijds, gelet op de volledige vrijstelling voorzien voor 

                                                
114

 À cet égard, voy. l’avis CD-14d17-CWaPE-1002 de la CWaPE du 15 avril 2014 sur « deux 
mesures prises par le Gouvernement wallon dans le cadre de la réforme du mécanisme des certificats 
verts, portant respectivement sur les centrales de pompage/turbinage et sur les partenariats 
industriel/électricien pour les projets d’autoproduction d’électricité verte », p. 10. 
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pompopslagcentrales in Wallonië, vormt het ontbreken van een vrijstelling in Vlaanderen een 

aanzienlijke competitieve handicap voor deze mogelijke "energieatollen" in de Noordzee 

vergeleken met projecten bedoeld om de pompcapaciteiten in Wallonië uit te breiden. 

239. Op basis van de uiteengezette methodologie in hoofdstuk VI.1.1, tonen de oranje 

gemarkeerde lijnen in de onderstaande Tabellen 22 en 23 het effect dat de vrijstelling van de 

verplichting van opslagcentrales om van het net afgenomen energie te dekken door middel 

van groenestroom- en – alleen in Vlaanderen – warmtekrachtcertificaten zou hebben. In 

deze tabel wordt ervan uitgegaan dat de federale regering op voorhand heeft besloten om de 

opslag vrij te stellen van de federale bijdrage en offshore overbelasting: de rijen die niet 

oranje zijn gemarkeerd zijn identiek aan die in Tabellen 22 en 23. 

240. Op basis hiervan kunnen meerdere conclusies worden getrokken. 

Ten eerste heeft de voorgestelde maatregel geen gevolgen voor deze centrale aangezien de 

in Wallonië gelegen pompopslagcentrale momenteel al een volledige vrijstelling van de 

verplichting om afgenomen energie te dekken door middel van groenestroomcertificaten 

geniet.  

Ten tweede, wat betreft de pompopslagcentrale waarvan het toegangspunt in Vlaanderen is 

gelegen en de batterijen voor alle configuraties, zou de variabele kost voor afname door de 

voorgestelde maatregel kunnen dalen met een bedrag tussen 2,15 en 23,55 EUR/MWh. 

Dankzij deze maatregel zouden deze centrales nieuwe arbitrageopportuniteiten kunnen 

krijgen en zou het "aantal afname-uren" in het kader van de arbitrageactiviteit gevoelig 

stijgen. Ter indicatie: voor een batterij aangesloten op het transmissienet in het Waals 

gewest zou dit "aantal afname-uren" door de invoering van deze vrijstelling stijgen van 352 

naar 2.372 uren. 

Zowel in het kader van de arbitrageactiviteit als in het kader van de levering van R2 zou de 

nettomarge verkregen van de pompopslagcentrale waarvan het toegangspunt in Vlaanderen 

gelegen is en van de batterijen voor alle configuraties gevoelig stijgen als gevolg van de 

invoering van deze vrijstelling.  

Zo zou de nettomarge van de pompopslagcentrale waarvan het toegangspunt in Vlaanderen 

is gelegen stijgen tot het niveau van de marge van de pompopslagcentrale in Wallonië. 

De nettoarbitragemarge gegenereerd door de batterij aangesloten op het transmissienet – 

los van het gewest waarin de aansluiting zich bevindt – neemt met de voorgestelde 

maatregel zeer sterk toe, bijvoorbeeld in Wallonië: van -10.321 EUR/MW/jaar naar 17.154 
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EUR/MW/jaar. Daarnaast is het interessant om op te merken dat de voorgestelde maatregel 

het zo mogelijk maakt om met een rechtstreeks op het transmissienet aangesloten batterij 

een hogere nettoarbitragemarge te genereren dan die gegenereerd met een rechtstreeks op 

een productie-eenheid aangesloten batterij die gebruikmaakt van fotovoltaïsche energie, die 

we eerder hebben geanalyseerd in hoofdstuk VI.1.1.2 (cf. 15.954 EUR/MW/jaar).  

De nettomarge van de batterij, aangesloten op het transmissienet, die wordt verkregen door 

de levering van R2 zou zeer sterk toenemen met de voorgestelde maatregel om bijvoorbeeld 

in Wallonië van 90.384 EUR/MWh/jaar naar 128.880 EUR/MW/jaar te gaan. 

Zonder rekening te houden met batterijen aangesloten op het distributienet zouden de 

variabele en vaste kosten die op die manier zouden worden gefactureerd aan de injectie en 

de afname slechts tussen 13% (voor de batterij aangesloten op het transmissienet) tot 18% 

(voor de pompopslagcentrale met een rendement van 65% aangesloten op het 

transmissienet) vertegenwoordigen van de brutomarge die kan worden gegenereerd door 

een opslagcentrale in het kader van de levering van R2. Op die manier zouden de 

vastgestelde verschillen, wat deze ratio betreft, niet meer enkel functie zijn van het 

rendement van de opslagcentrale wanneer alle regio's deze vrijstelling zouden toepassen en 

zouden ze onafhankelijk zijn van de opslagtechnologie en de regio waar de aansluiting op 

het federale transmissienet gebeurt. 

241. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat deze maatregel het voordeel van 

de configuratie voorgesteld in hoofdstuk VI.1.1.4. vermindert waarin een netgebruiker op zijn 

locatie een batterij installeert die het verbruik en de productie uitbalanceert om alle afnames 

van en injecties in dit net, en derhalve de aanzienlijke taksen, toeslagen en verplichtingen die 

daarmee samenhangen, te vermijden. 
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Tabel 22:  Het effect dat de vrijstelling van de verplichting van afgenomen energie van het net te dekken door groenestroomcertificaten en – alleen in 

Vlaanderen – warmtekrachtcertificaten zou hebben op de arbitragemarge realiseerbaar door twee soorten, rechtstreeks op het net 

aangesloten opslagcentrales (Bron: CREG) 

 

Type opslagcentrale Specifieke voorwaarden

Variabele 

kosten 

afnames 

(EUR/MWh)

Variabele 

kosten 

injecties 

(EUR/MWh)

Vaste 

jaarlijkse 

kosten 

(EUR/jaar)

Aantal 

afname-uren 

(u/jaar)

Bruto 

arbitrage-

marge 

(EUR/MW/jaar)

Variabele 

kosten 

injecties en 

afnames 

(EUR/MW/jaar)

Vaste 

jaarlijkse 

kosten 

(EUR/MW/jaar)

Netto 

arbitrage-

marge 

(EUR/MW/jaar)

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 2.199 23.012 0 0 23.012

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 1.672 22.087 -6.107 -14.287 1.694

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 1.381 1.035 -8.011 -14.287 -1.549

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.890.600 1.672 1.254 -6.107 -13.781 2.199

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.890.600 1.381 1.035 -8.011 -13.781 -1.043

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.640.600 1.672 1.254 -6.107 -13.281 2.699

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.640.600 1.381 1.035 -8.011 -13.281 -543

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - TNB 2,97 0,91 -6.640.600 1.672 1.254 -6.107 -13.281 2.699

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 1.607 13.658 0 0 13.658

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 1.135 13.037 -4.041 -14.287 -5.290

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 921 12.165 -5.258 -14.287 -7.380

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.890.600 1.135 13.037 -4.041 -13.781 -4.785

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.890.600 921 12.165 -5.258 -13.781 -6.874

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.640.600 1.135 13.037 -4.041 -13.281 -4.285

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.640.600 921 12.165 -5.258 -13.281 -6.374

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - TNB 2,97 0,91 -6.640.600 1.135 13.037 -4.041 -13.281 -4.285

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 2.929 40.431 0 0 40.431

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB BHG 12,60 0,91 -13.281 1.254 29.772 -16.833 -13.281 -342

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 25,56 0,91 -13.281 427 14.517 -10.534 -13.281 -9.299

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Wallonië 31,81 0,91 -13.281 187 7.707 -6.112 -13.281 -11.687

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB BHG 94,30 0,00 -13 2 280 -210 -13 58

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Wallonië 118,00 2,24 -27 1 167 -133 -27 6

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Vlaanderen 141,37 6,51 -9 1 167 -164 -9 -6

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB BHG 10,57 0,91 -13.281 1.494 32.746 -17.020 -13.281 2.445

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 23,53 0,91 -13.281 491 16.122 -11.656 -13.281 -8.816

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 29,78 0,91 -13.281 232 9.127 -7.109 -13.281 -11.263

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB BHG 92,18 0,00 -13 2 280 -205 -13 62

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB Wallonië 115,96 2,24 -27 1 167 -131 -27 9

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB Vlaanderen 139,33 6,51 -9 1 167 -161 -9 -4

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB BHG 7,31 0,91 -13.281 1.874 36.427 -15.236 -13.281 7.909

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 20,27 0,91 -13.281 608 18.760 -13.242 -13.281 -7.764

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonië 26,52 0,91 -13.281 352 12.584 -9.623 -13.281 -10.321

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB BHG 88,86 0,00 -13 2 280 -197 -13 70

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB Wallonië 112,70 2,24 -27 1 167 -127 -27 12

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB Vlaanderen 136,07 6,51 -9 1 167 -158 -9 0

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - TNB 2,97 0,91 -13.281 2.372 39.424 -8.988 -13.281 17.154

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - DNB BHG 84,52 0,00 -13 2 280 -188 -13 79

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - DNB Wallonië 89,15 2,24 -27 2 280 -203 -27 50

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - DNB Vlaanderen 118,77 6,51 -9 1 167 -138 -9 19

Hypotheses  voor de simulatie Resultaten van de simulatie "arbitrageactiviteit"
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Tabel 23:  Het effect dat de vrijstelling van de verplichting van afgenomen energie van het net te dekken door groenestroomcertificaten en – enkel in 

Vlaanderen – warmtekrachtcertificaten zou hebben op de realiseerbare marge van 2 soorten, rechtstreeks op het net aangesloten, 

opslagcentrales in het kader van de levering van R2 (Bron: CREG)
115
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 Ter herinnering, de kolom "Aantal afname-uren" is een theoretische indicator van het aantal uren per jaar waarop de centrale op vol vermogen elektriciteit 
had moeten afnemen van het net om de hoeveelheid energie op te slaan die volgens de simulaties nodig is. 

Type opslagcentrale Specifieke voorwaarden

Variabele 

kosten 

afnames 

(EUR/MWh)

Variabele 

kosten 

injecties 

(EUR/MWh)

Jaarlijkse 

vaste 

kosten 

(EUR/jaar)

Aantal 

afname-uren 

(u/jaar)

Brutomarge R2 

(EUR/MW/jaar)

Variabele 

kosten 

injecties en 

afnames 

(EUR/MW/jaar)

Jaarlijkse 

vaste kosten 

(EUR/MW/jaar)

Nettomarge R2 

(EUR/MW/jaar)

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 1.896 131.655 0 0 131.655

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 1.896 131.655 -6.925 -14.287 110.443

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 1.896 131.655 -11.002 -14.287 106.367

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.890.600 1.896 131.655 -6.925 -13.781 110.949

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.890.600 1.896 131.655 -11.002 -13.781 106.872

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.640.600 1.896 131.655 -6.925 -13.281 111.449

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.640.600 1.896 131.655 -11.002 -13.281 107.372

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 75% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - TNB 2,97 0,91 -6.640.600 1.896 131.655 -6.925 -13.281 111.449

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 2.034 113.713 0 0 113.713

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Wallonië 2,97 0,91 -7.143.350 2.034 113.713 -7.244 -14.287 92.182

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -7.143.350 2.034 113.713 -11.617 -14.287 87.809

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.890.600 2.034 113.713 -7.244 -13.781 92.688

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.890.600 2.034 113.713 -11.617 -13.781 88.315

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonië 2,97 0,91 -6.640.600 2.034 113.713 -7.244 -13.281 93.188

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 5,12 0,91 -6.640.600 2.034 113.713 -11.617 -13.281 88.815

Pompopslagcentrale 5x100 MW ; 3 000 MWh ; rendement 65% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - TNB 2,97 0,91 -6.640.600 2.034 113.713 -7.244 -13.281 93.188

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Ideale situatie - Geen kosten 0,00 0,00 0 1.635 148.358 0 0 148.358

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB BHG 12,60 0,91 -13.281 1.635 148.358 -21.940 -13.281 113.137

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Vlaanderen 25,56 0,91 -13.281 1.635 148.358 -43.130 -13.281 91.947

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - TNB Wallonië 31,81 0,91 -13.281 1.635 148.358 -53.348 -13.281 81.728

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB BHG 94,30 0,00 -13 1.635 148.358 -154.181 -13 -5.835

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Wallonië 118,00 2,24 -27 1.635 148.358 -196.226 -27 -47.895

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Huidige situatie - DNB Vlaanderen 141,37 6,51 -9 1.635 148.358 -240.719 -9 -92.371

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB BHG 10,57 0,91 -13.281 1.635 148.358 -18.615 -13.281 116.462

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Vlaanderen 23,53 0,91 -13.281 1.635 148.358 -39.806 -13.281 95.271

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - TNB Wallonië 29,78 0,91 -13.281 1.635 148.358 -50.023 -13.281 85.054

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB BHG 92,18 0,00 -13 1.635 148.358 -150.715 -13 -2.370

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB Wallonië 115,96 2,24 -27 1.635 148.358 -192.882 -27 -44.551

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage - DNB Vlaanderen 139,33 6,51 -9 1.635 148.358 -237.387 -9 -89.039

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB BHG 7,31 0,91 -13.281 1.635 148.358 -13.285 -13.281 121.792

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Vlaanderen 20,27 0,91 -13.281 1.635 148.358 -34.476 -13.281 100.601

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - TNB Wallonie 26,52 0,91 -13.281 1.635 148.358 -44.693 -13.281 90.384

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB BHG 88,86 0,00 -13 1.635 148.358 -145.282 -13 3.063

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB Wallonië 112,70 2,24 -27 1.635 148.358 -187.550 -27 -39.220

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage en offshore toeslag - DNB Vlaanderen 136,07 6,51 -9 1.635 148.358 -232.057 -9 -83.708

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - TNB 2,97 0,91 -13.281 1.635 148.358 -6.197 -13.281 128.880

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - DNB BHG 84,52 0,00 -13 1.635 148.358 -138.194 -13 10.151

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - DNB Wallonië 89,15 2,24 -27 1.635 148.358 -149.054 -27 -724

Batterij 1 MW ; 6 MWh ; rendement 90% Vrijstelling van federale bijdrage, offshore toeslag  en regionale quota groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - DNB Vlaanderen 118,77 6,51 -9 1.635 148.358 -203.778 -9 -55.430

Hypotheses  voor de simulatie Resultaten van de simulatie "activiteit levering R2"
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242. Er dient te worden opgemerkt dat als deze volledige vrijstelling niet als mogelijkheid 

wordt weerhouden door één of meerdere bevoegde gewestregeringen, het bij wijze van 

alternatief ook mogelijk zou zijn om het onderhoud en de ontwikkeling van opslageenheden 

die niet rechtstreeks aangesloten zijn op het net te bevorderen door het handhaven of 

verruimen van de vrijstelling van deze verplichting met betrekking tot de energie opgeslagen 

door een zelfproducent. Dit is nu al het geval in Vlaanderen en het BHG, ongeacht de 

productie-eenheid waarop de opslageenheid rechtstreeks is aangesloten. In Wallonië zijn 

momenteel alleen de opslageenheden aangesloten op een productie-eenheid die 

gebruikmaakt van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling 

vrijgesteld. 

VII.2.2 Waarborgen dat de gewestelijke decreten overeenkomen met artikel 14, 
lid 1, van Richtlijn 2003/96/C2 

243. Gelet op de verdeling van de bevoegdheden op het gebied van energie tussen de 

federale staat en de gewesten, verwijst de CREG naar de algemene overwegingen 

opgenomen in hoofdstuk VII.1.1 hierboven met betrekking tot de vaststelling dat energie 

gebruikt voor elektriciteitsproductie mag vrijgesteld worden van indirecte belastingen. 

VII.2.3 Wijzigen van de gewestelijke decreten teneinde een gunstige 
tariefregeling in te voeren voor opslaginstallaties die op het 
distributienet zijn aangesloten 

244. Gelet op de verdeling van de bevoegdheden op het gebied van energie tussen de 

federale staat en de gewesten, verwijst de CREG wellicht ten overvloede naar de algemene 

overwegingen opgenomen in hoofdstuk VII.1.2 hierboven met betrekking tot 

transmissietarieven. 
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VIII. CONCLUSIES 

245. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar voor de elektriciteitsopslag. Elk 

heeft zijn specifieke kenmerken (cf. onmiddellijk vermogen, duur van de oplaad-

ontlaadcyclus, reactiesnelheid, rendement, zelfontlading, levensduur, maturiteit, …) die, 

afhankelijk van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, een voordeel of een nadeel kunnen 

zijn.  

246. De opslagkosten hangen af van de technologie en de gekozen configuratie. Voor 

sommige technologieën, zoals pompopslagcentrales, hangen de kosten sterk af van de 

gekozen geografische locatie. De kosten die verband houden met bepaalde technologieën, 

zoals batterijen, zouden op korte termijn aanzienlijk dalen als gevolg van technologische 

vooruitgang en schaalvoordelen. De kosten verbonden aan andere technologieën, zoals 

pompopslagcentrales, zullen daarentegen waarschijnlijk stabiel blijven of toenemen. Gezien 

deze ontwikkelingen moeten de kosten, die in de afgelopen jaren gepubliceerd zijn, met 

bijzondere voorzichtigheid worden gebruikt.  

247. De kosten van de opslag zijn ook afhankelijk van de nettarieven, taksen, toeslagen 

en verplichtingen die hiervoor zijn opgelegd. Afgezien van de vrijstelling van de verplichting 

tot het voorleggen van groenestroomcertificaten om de afnames van de 

pompopslagcentrales in Wallonië te dekken, zijn op de elektriciteitsopslag op heden alle  

wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het verbruik en de productie van 

elektriciteit van toepassing. Voor een opslageenheid die rechtstreeks op het net is 

aangesloten, zijn de nettarieven, taksen, toeslagen en verplichtingen dan ook vooral 

afhankelijk van het aantal afgenomen MWh van het net, het spanningsniveau van de 

aansluiting en het gewest waarin deze aansluiting zich bevindt. Hoe lager de afnames en het 

spanningsniveau van de aansluiting, hoe hoger het eenheidsbedrag ervan. 

248. De hoogte van de tarieven, taksen, toeslagen en andere verplichtingen opgelegd 

aan de elektriciteitsopslag is een eerste obstakel voor de ontwikkeling van opslagcentrales 

rechtstreeks op het net aangesloten. Dit is minder problematisch voor de opslagcentrales die 

rechtstreeks zijn aangesloten op een productie-eenheid of een verbruiker en voor 

zelfproducenten, voor wie dit paradoxaal genoeg zelfs een stimulans kan zijn om een 

opslaginstallatie te installeren.  
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249. Overeenkomstig hetgeen wordt waargenomen voor bepaalde 

elektriciteitsopwekkingstechnologieën, vormt het onevenwicht tussen enerzijds hoge vaste 

kosten op lange termijn en anderzijds variabele inkomsten die voor investeerders op steeds 

kortere termijn duidelijk zijn een tweede obstakel voor de ontwikkeling van bepaalde 

technologieën die grote investeringen vereisen die over een zeer lange periode worden 

afgeschreven, zoals pompopslagcentrales. In dit verband dient erop te worden gewezen dat 

deze problematiek nog eens wordt vergroot voor technologieën die een aanzienlijke 

tijdspanne tussen de investeringsbeslissing en de indienststelling vereisen, zoals 

pompopslagcentrales. 

250. Voor zover door de bevoegde overheden zinvol geacht, is de CREG van mening dat 

het noodzakelijk is om prioritair de obstakels ingevolge uit tarieven, taksen, toeslagen en 

andere verplichtingen opgelegd aan opslag aan te pakken, aangezien de federale en 

gewestelijke regeringen over een aanzienlijke discretionaire bevoegdheid beschikken om 

"quick wins" te realiseren op de korte termijn. Overwegende dat sommige technologieën in 

de komende jaren mogelijk significante veranderingen gaan ondergaan en dat tot nu toe 

geen enkele studie alle behoeften van het Belgische elektrisch systeem in termen van 

flexibiliteit heeft geïdentificeerd, beveelt de CREG maatregelen aan die niet specifiek zijn 

voor een bepaalde technologie. Bij gebrek aan een dergelijke studie bestaat, naast een 

discriminatierisico, het risico van beperking van de ontwikkeling van technologieën die 

momenteel het onderwerp van O&O zijn en die binnen enkele jaren en met schaalvoordelen 

op efficiënte wijze zouden kunnen beantwoorden aan de technisch-economische behoeften 

die het elektrisch systeem dan zal hebben. 

251. De CREG formuleert voor de federale regering de volgende aanbevelingen – in 

prioritaire volgorde: (i) wijzigen van de elektriciteitswet om de opslageenheden vrij te stellen 

van de federale bijdrage en de toeslag offshore groenestroomcertificaat, (ii) wijzigen van de 

elektriciteitswet om een gunstig tariefregime voor de opslagcentrales in te voeren en (iii) 

aanvragen van een wijziging van het vergoedingsmechanisme van de verliezen op het net 

van 380/220/150 kV bepaald in het federale technisch reglement.  De impact die de 

vrijstelling van de federale bijdrage en de toeslag offshore groenestroomcertificaat voor de 

opslageenheden zou hebben op hun eenheidsbedrag en op de begroting van de federale 

staat wordt geanalyseerd op het einde van hoofdstuk VII.1.1. 
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252. De CREG formuleert voor de gewestelijke regeringen de volgende reflectiepistes – 

in prioritaire volgorde: (i) opslagcentrales vrijstellen van de verplichting om afgenomen 

energie te dekken door groenestroom- en warmtekrachtcertificaten, (ii) waarborgen dat de 

gewestelijke decreten overeenkomen met artikel 14.1, van Richtlijn 2003/96/C2 en 

(iii) wijzigen van gewestelijke decreten om een gunstig tariefregime in te voeren voor 

opslaginstallaties aangesloten op het distributienet. 

 

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