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Overeenkomstig de verbintenis die werd aangegaan in het kader van het besluit (EU) 2022/639 van de 
Europese Commissie van 27 augustus 2021 betreffende de steunregeling SA.54915 — 2020/C 
betreffende de invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme in België, hebben de bevoegde 
Belgische overheden de enkele raming van de verloren belasting (VoLL) bijgewerkt op basis van een 
nieuw onderzoek naar de bereidheid om te betalen, overeenkomstig de CONE/VOLL/RS methode die 
door ACER gepubliceerd werd.  

Artikel 7undecies §7 van de Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt bepaalt dat de 
Algemene Directie Energie, in samenwerking met het Federaal Planbureau en de commissie, als de 
bevoegde overheid aangewezen is om de enkele raming van de verloren belasting op te stellen, bepaald 
in artikel 11 van de Verordening (EU) 2019/943. 

Om deze werkzaamheden uit te voeren heeft de AD Energie van de FOD Economie een openbare 
aanbesteding opgestart voor diensten die betrekking hebben op het uitvoeren van een bevraging bij een 
statistisch representatieve steekproef van huishoudelijke (B2C) en niet-huishoudelijke (B2B) afnemers 
die met het distributienet verbonden zijn en die bij het systeembeschermingsplan van Elia betrokken zijn 
en niet deelnemen aan valorisatieprogramma's van vraagbeheer. De opdracht werd gegund aan het 
consultancybureau SIA Partners.  

In het vervolg van dit document worden alle werkzaamheden en resultaten die door het 
consultancybureau en de verschillende stakeholders werden uitgevoerd voorgesteld. 

Op basis van de resultaten van de bevraging die door SIA Partners werd uitgevoerd, heeft de AD Energie 
van de FOD Economie de Belgische VoLL op xx€ geraamd, dit is een resultaat dat rekening houdt met 
een B2C/B2B gewicht van respectievelijk X en X % en met een waarde van 100% WTP. 
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Inleiding 
 

In dit document stelt Sia Partners een berekeningsmethode voor de verschillende 
maatregelen voor die voor de raming van de verloren belasting (Value of Lost Load of 
VoLL) op het Belgisch grondgebied zullen kunnen gebruikt worden.  

Voor deze raming gebruikt Sia Partners de methodologie die door ACER is 
goedgekeurd (gepubliceerd in oktober 2020) die een raming van de maximumprijs voor 
elektriciteit in €/Mwh die de afnemers bereid zijn te betalen om een onderbreking te 
vermijden (= bereidheid om te betalen of willingness-to-pay (WTP)) invoert. Deze WTP 
is pas gekend op het moment dat de resultaten van een marktonderzoek bekend zijn. 
De in aanmerking genomen respondenten zijn degene die afgeschakeld kunnen 
worden volgens de manuele afschakelingsprocedure die in het 
systeembeschermingsplan van de transmissienetbeheerder Elia System Operator SA 
vermeld wordt. In de studie werden er twee segmenten van afnemers in aanmerking 
genomen: de huishoudelijke afnemers (B2C) en de niet-huishoudelijke afnemers (B2B).  

Sia Partners heeft in samenwerking met de AD Energie van de FOD Economie, de 
CREG, het federaal Planbureau en met de hulp van dr. Johannes Reichl van het 
Energieinstitut van de universiteit van Linz een marktonderzoek opgezet. Dit 
onderzoek werd uitgevoerd op basis van een breed literatuuronderzoek en integreert 
de lessen die uit andere gelijkaardige (inter)nationale onderzoeken getrokken werden.  
Vervolgens werd een marktonderzoeksbureau belast met het bevragen (op basis van 
de enquêtes overgemaakt door Sia Partners) van de twee hiervoor genoemde 
segmenten. De resultaten van de enquêtes werden vervolgens geanalyseerd door de 
in datawetenschap gespecialiseerde consultants van Sia Partners.  

In dit rapport worden verschillende maatregelen berekend op basis van de resultaten 
van het onderzoek zoals de bereidheid om te betalen (WTP), de bereidheid om te 
aanvaarden (WTA), wat overeenkomt met het minimumbedrag dat de consumenten 
bereid zouden zijn te aanvaarden als vergoeding om een stroomonderbreking te 
ondergaan, en de Directe Kost die gelijk is aan de werkelijke kosten die door de 
consument in het geval van een onderbreking worden gedragen. De vooruitzichten 
voor de elektriciteitsafname worden eveneens geraamd. Deze maatregelen maken een 
raming van de “Value of Lost Load” (VoLL) mogelijk, wat een wettelijke bevoegdheid is 
van de FOD Economie. 
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1. Verloop van het onderzoek 
Sia Partners heeft twee marktonderzoeken uitgevoerd:  

• een eerste onderzoek waarvoor er 1026 B2C respondenten en 222 B2B 
respondenten werden bevraagd 

• een tweede onderzoek, genaamd “beleefdheidsonderzoek”, waarvoor er een 
bijkomende 235 B2B respondenten werden bevraagd. De doelstelling was om 
de representativiteit van de verschillende B2B sectoren te verbeteren. Deze 
enquête werd op online platformen zoals Linkedin verspreid en naar de beoogde 
organisaties verstuurd.   

Om tot een kwalitatieve vragenlijst te komen, werden er meerdere workshops 
georganiseerd tussen de verschillende stakeholders en experten. Het 
literatuuronderzoek en de eerdere ervaring met gelijkaardige onderzoeken hebben 
immers aangetoond dat de keuze, de formulering, het formaat, het aantal en de 
volgorde van de vragen een belangrijke invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de 
resultaten. De B2C en B2B vragenlijsten zijn beschikbaar in bijlage (Bijlagen 13, 14). 

Het marktonderzoeksbureau IntoTheMinds werd belast met het gebruik van de 
marktstudies die door Sia Partners werden uitgevoerd om de respondenten te 
bevragen.  

De respondenten werden in functie van hun locatie gekozen. Voor deze studie 
moesten ze immers deel uitmaken van het nationale afschakelingsplan. Dientengevolge 
werden Brussel-Hoofdstad evenals de steden met meer dan 50 000 inwoners en 
provinciale hoofdsteden uitgesloten. Voor het B2C segment werd de steekproef 
bepaald om representatief te zijn voor de Belgische bevolking volgens de quota’s per 
leeftijd en per geslacht. Het B2B-segment werd gedefinieerd volgens het aandeel van 
de verschillende bedrijven in de Belgische economie in functie van het aantal 
werknemers (70% freelancers, 30% bedrijven met 1 of meerdere werknemers). De 
formulieren werden per e-mail aan de uit het panel van het onderzoeksbureau 
IntoTheMinds geselecteerde respondenten bezorgd.  

Uiteindelijk werden er slechts 18 antwoorden van het beleefdheidsonderzoek 
overgehouden en aan de antwoorden van het oorspronkelijke onderzoek toegevoegd. 
Van de 235 bevraagde respondenten hadden er immers 31 de enquête volledig 
ingevuld en bevonden 18 van hen zich in een afschakelingszone. 

 

2. Methodologie 

2.1. Bepaling van de parameters die nodig zijn voor de 
berekening van de VoLL 

Overeenkomstig de ACER-methodologie wordt een raming van de VoLL verkregen op 
basis van de verhouding tussen de raming van de bereidheid van de afnemers om te 
betalen om een stroomonderbreking tijdens een algemeen piekuur (in €) te vermijden 
en de verwachte overeenkomstige afname van elektriciteit (in MWh). 
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Om verslag uit te brengen over de raming van de bereidheid van afnemers om te 
betalen om een stroomonderbreking te vermijden, werden er drie maatregelen 
berekend op basis van de resultaten van het onderzoek voor de twee in aanmerking 
genomen segmenten (B2C en B2B).  

De eerste maatregel is de willingness-to-pay (WTP), die het maximumbedrag voorstelt 
dat de consumenten bereid zouden zijn te betalen om een stroomonderbreking te 
vermijden.  De tweede maatregel is de willingness-to-accept (WTA) die kan gedefinieerd 
worden als het minimumbedrag dat de consumenten bereid zouden zijn te aanvaarden 
als vergoeding om een stroomonderbreking te ondergaan. De derde maatregel is de 
Directe Kost, die overeenkomt met alle kosten die de B2B afnemer zou ondergaan in 
geval van een stroomonderbreking1.  

In het onderzoek werd het volgende scenario aan de B2C respondenten voorgelegd:  

“Het is winter, donderdagavond 16 januari. Het is donker en het sneeuwt. De temperatuur 
bedraagt -5°C.  24 uur geleden ontving u een bericht van de overheid dat een 
stroomonderbreking vandaag zou plaatsvinden om 18:00 uur in uw en een aantal 
omliggende gemeenten.”. 

Voor de B2B respondenten was het scenario gelijkaardig:  

“Het is een grijze winterdag, donderdagvoormiddag 16 januari. Er valt sneeuw. De 
temperatuur bedraagt -5°C. 24 uur geleden ontving u een bericht van de overheid dat een 
stroomonderbreking vandaag zou plaatsvinden om 10:30 uur in uw en een aantal 
omliggende gemeenten.”.  

In beide gevallen werd een aangekondigde onderbreking van 1 uur in aanmerking 
genomen voor de berekening van de WTP, de WTA en de Directe Kost2. Het 
voornaamste verschil tussen de twee segmenten is dus het uur waarop de 
onderbreking zich voordoet. Een dergelijke keuze werd gemaakt om de impact van een 
stroomonderbreking op de respondent te maximaliseren en is in overeenstemming met 
de aanpak die Zweden heeft aangenomen om de Zweedse VoLL te ramen. Een B2C 
afnemer zal immers meer getroffen worden door een onderbreking die om 18 uur 
plaatsvindt als hij terug naar huis gaat en een B2B afnemer door een onderbreking die 
om 10u30 tijdens zijn professionele activiteiten plaatsvindt.   

Voor de berekening van de Directe Kost voor de B2B respondenten werden de 
volgende kosten in aanmerking genomen en door de afnemers tijdens het onderzoek 
geraamd: kosten voor back-up, van stilleggen van de activiteit/productielijn, kosten van 
beschadiging aan apparatuur, kosten van bederf en beschadiging van grondstoffen en 
afgewerkte producten, kosten van verlies van data, communicatie en opslag (uitvallen 
telecommunicatie, wifi, cloud, enz.), andere.  

Om deze drie maatregelen voor de B2C en B2B segmenten te berekenen, werden er 
verschillende strategieën geëvalueerd om de ontbrekende waarden, de outliers en de 
inconsistentie te beheren. Deze strategieën zullen samen met hun respectievelijke 
resultaten in de volgende paragrafen uitvoerig beschreven worden.  

 
1 De Directe Kost-maatregel werd voor het B2C segment niet onderzocht.  
2 Om de sterkte van de vragenlijst te testen werden er aan de respondenten vragen gesteld over kortere 
onderbrekingen (van 2 minuten) en langere onderbrekingen (van 4 en 24 uur), maar ook over onaangekondigde 
onderbrekingen.   
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In functie van de segmenten werden er twee verschillende benaderingswijzen 
ontwikkeld om verslag uit te brengen van de verwachte afname van elektriciteit.   

Voor de B2B afnemers werden er twee vragen gesteld om hun verbruik te ramen:  

1) Wat was het gemiddelde elektriciteitsverbruik van uw onderneming in de afgelopen 
vijf jaren? (meer of minder dan 50.000 kWh)?  

2) Indien mogelijk, specifieer het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van uw bedrijf? 

Voor het B2C segment heeft het onderzoek dat door de CREG in februari 2021 werd 
uitgevoerd ((Z)2140) aangetoond dat de respondenten direct vragen naar hun verbruik 
geen efficiënte aanpak was. Het onderzoek raamde immers het stroomverbruik van de 
respondenten zowel op basis van hun facturen als op basis van hun eigen inschattingen. 
De respons bleek echter ontoereikend om aanspraak te kunnen maken op 
representativiteit en was bijgevolg niet geschikt voor een extrapolatie van gegevens. 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de B2C respondenten hun verbruik 
niet kennen of de tijd niet nemen om hun facturen na te kijken om de informatie te 
vinden. Om een gelijkaardig resultaat te vermijden werd er in het kader van deze 
oefening een andere aanpak ontwikkeld die in afdeling 2.5.1 wordt beschreven. 

 

2.2. Analyse van de gegevens 

Er werd in eerste instantie een fase van gegevensanalyse uitgevoerd (na een fase van 
gegevensvoorbereiding die in dit rapport niet zal beschreven worden). Het doel 
bestond erin een beter begrip van de gegevens te hebben. Als bijlage zijn afbeeldingen 
bijgesloten die de verdeling van de WTP en de WTA voor het B2C segment en het B2B 
segment beschrijven waarbij ontbrekende waarden worden genegeerd (Bijlagen 1,2) 
evenals afbeeldingen die de verdeling van de B2B respondenten per activiteitensector 
en per bedrijfsgrootte beschrijven (Bijlagen 3,4).  

We merken op dat het aantal waarden voor de WTP dat gelijk is aan nul lager ligt dan 
het aantal dat de CREG voor haar analyse (in haar nota (Z)2140) bekwam3. In de analyse 
van de CREG bedroeg dit aantal immers 80,5% voor het B2C segment en 64,5% voor 
het B2B segment. In ons geval bedragen deze aantallen respectievelijk 64% voor het 
B2C segment en 21% voor het B2B segment.  

Vervolgens merken we op dat, hoewel de algemene representativiteit van de sectoren 
goed is, de drie sectoren die voor het B2B segment het meest vertegenwoordigd zijn 
de industrie, de landbouw (bosbouw en visvangst) en de bouwindustrie zijn.  

Tot slot merken we met betrekking tot de grootte van de bedrijven voor de B2B sector 
op dat, rekening houdend met de resultaten van het beleefdheidsonderzoek, meer dan 
30% van de respondenten ondernemingen zijn met meer dan 20 werknemers en dat 
ongeveer 12% van de respondenten alleen werkt.  

 

 
3 Het literatuuronderzoek toont aan dat een te hoog percentage van nullen de neiging heeft om een groot deel 
protestreacties en/of een (gedeeltelijk) verkeerd begrip aan te tonen, zelfs het niet begrijpen van de vraag en een 
slechte waardering van een goed dat zeer aanwezig is in het verbruik van de respondenten.  
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2.3. Analyse van de uitschieters (outliers) 

Vervolgens werd een statistische analyse uitgevoerd om de mogelijke uitschieters 
(outliers) te identificeren. Hieronder vermelden twee tabellen (Tabel 1 en Tabel 2) 
beschrijvende statistieken voor de WTP-, WTA- en Directe Kost-maatregelen voor de 
twee segmenten. 

 

B2C WTP WTA  

count 956,00 927,00 

mean 3,31 8,42 

std 10,27 18,96 

min 0,00 0,00 

25% 0,00 0,00 

50% 0,00 1,00 

75% 3,00 10,00 

max 100,00 100,00 

Tabel 1: Beschrijvende statistieken voor de WTP en de WTA (B2C) 

 

B2B WTP WTA  Directe Kost 

count 165,00 161,00 99,00 

mean 812,75 3661,00 5290,84 

std 5579,98 30676,61 34328,89 

min 0,00 0,00 0,00 

25% 1,00 1,00 54,00 

50% 10,00 12,00 170,00 

75% 70,00 80,00 500,00 

max 50000,00 300000,00 335000,00 

Tabel 2: Beschrijvende statistieken voor de WTP, de WTA en de Directe Kost (B2B) 

We merken op dat voor deze twee segmenten de “willingness-to-accept” groter is dan 
de “willingness-to-pay”, wat overeenkomt met wat men in de literatuur kan terugvinden 
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(London Economics, 2013) (RTE, 2012). De consumenten denken immers sneller dat ze 
een vergoeding verdienen voor het ondergaan van een stroomonderbreking dan dat ze 
denken dat ze zouden moeten betalen om een dergelijk voorval te vermijden. Een 
ander element dat onze aandacht trekt is echter de maximale waarde voor de WTP, de 
WTA en de Directe Kost voor het B2B segment. Deze waarde is extreem als we ze met 
de mediaan of het 3de kwartiel vergelijken. De reden waarom dit fenomeen niet voor 
het B2C segment wordt vastgesteld is dat de WTP en WTA variabelen voor het B2B 
segment doorlopend zijn, terwijl ze voor het B2C segment niet aaneensluitend zijn. De 
B2C respondenten waren met andere woorden beperkt in hun antwoordkeuze (tussen 
11 verschillende antwoorden) terwijl de B2B respondenten een oneindige keuze 
hadden (open vraagstelling).  

 

 

Afbeelding 1: Verband tussen de WTP en de WTA voor het B2B segment met outliers 

 

Zoals we op Afbeelding 1 kunnen zien, zijn er immers enkele extreme waarden voor de 
WTP en de WTA.  

Afbeelding 2 toont de extreme waarden voor de Directe Kost.  
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Afbeelding 2: Boxplot van de verdeling van de Directe Kost 

 

Tot slot werd er ook een analyse van de extreme waarden uitgevoerd voor het jaarlijkse 
B2B verbruik. De verdeling van deze variabele in Afbeelding 3 toont aan dat er ook 
extreme waarden bestaan. 

 

Afbeelding 3: Boxplot van de verdeling van het jaarlijks verbruik 

Om te weten te komen of deze extreme waarden inderdaad als outliers moeten 
beschouw worden, lijkt het relevant te zijn om voor elk van deze extreme waarden de 
waarden van bepaalde andere variabelen te onderzoeken. De tabel in de bijlagen 
(Bijlage 5) vermeldt de antwoorden met betrekking tot deze extreme waarden, waar 
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men bepaalde andere variabelen kan opmerken zoals de grootte van de 
ondernemingen of de industrie. Een extreme waarde werd enkel als outlier in 
aanmerking genomen als het betreffende antwoord ontbrekende waarden bevatte 
voor de andere van belang zijnde variabelen, of als de extreme waarde inconsistent 
leek rekening houdend met de waarden van de andere variabelen voor de betreffende 
respondent. De outliers werden in de tabel in bijlage in het geel aangeduid.  

Na een grondig onderzoek werd slechts één van deze extreme waarden als outlier in 
aanmerking genomen en derhalve uit de dataset verwijderd. De meerderheid van 
respondenten die te maken hebben met de andere waarden zijn bedrijven met meer 
dan 20 werknemers in de industrie of de extractieve bedrijven, wat deze hoge waarden 
zou kunnen rechtvaardigen. We hebben daarom besloten ze in de dataset te houden.  

 

2.4. Analyse van de incoherente waarden 

Er werd ook een analyse uitgevoerd om de potentiële inconsistenties binnen de 
gegevens te identificeren.   

Ten eerste hebben we de respondenten geïdentificeerd die inconsistente antwoorden 
hebben gegeven wat hun bereidheid betreft om te betalen voor verschillende perioden 
van stroomonderbrekingen. Sommigen onder hen hebben immers geantwoord dat ze 
bereid zijn meer te betalen voor korte onderbrekingen en minder voor lange 
onderbrekingen. In totaal gaat het over 6% van de B2C respondenten en 19% van de 
B2B respondenten.  

Vervolgens hebben we eveneens de respondenten geïdentificeerd voor wie de WTP 
gelijk is aan nul, maar die hun keuze verdedigd hebben met protest of onbegrip. Deze 
afnemers hebben immers geantwoord dat ofwel de huidige prijzen al veel te hoog zijn 
ofwel dat ze meer informatie nodig hadden. Het gaat over 36% van de B2C 
respondenten en 7% van de B2B afnemers.  

Tot slot hebben we de respondenten die bereid waren meer te betalen voor een 
onaangekondigde onderbreking dan voor een aangekondigde onderbreking 
geanalyseerd (voor dezelfde duur en hetzelfde tijdstip als in het begin van dit rapport 
beschreven). Het gaat over 17% van de B2C respondenten en 15% van de B2B 
respondenten.  

Na een bespreking met dr. Reichl van het Energieinstitut van de universiteit van Linz, 
de aangewezen expert binnen het team, hebben we besloten om deze antwoorden niet 
van de dataset uit te sluiten. Nog altijd volgens dr. Reichl, zal de algemene 
tendens/verdeling die uit onze analyses zal voortkomen immers belangrijker zijn dan 
individuele conclusies. Bovendien kunnen sommige van de hierboven genoemde 
waarden ons inconsistent lijken, maar ontbreken we details over de bedoelingen van 
de respondenten om hier zeker van te zijn.  

 

2.5. Analyse van de ontbrekende waarden  

De resultaten van het onderzoek bevatten ontbrekende waarden. Zoals Tabel 3 
aantoont, varieert hun aantal in functie van de variabele en van het segment. Om deze 
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ontbrekende waarden zo goed mogelijk te beheren werden er verschillende technieken 
uitgetest. 

 

Variabele Segment Ontbrekende waarden (%) 

WTP B2C 6,8% 

WTP B2B 30,9% 

WTA B2C 9,6% 

WTA B2B 32,6% 

Directe Kost B2B 58,6% 

Jaarlijks verbruik B2C 100% 

Jaarlijks verbruik B2B 61,1% 

Tabel 3: Ontbrekende waarden voor de van belang zijnde variabelen 

 

2.5.1. Jaarlijks verbruik 

Ten eerste ontbreekt het jaarlijks verbruik volledig voor het B2C segment en ontbreekt 
het voor 61% voor het B2B segment. De reden waarom het jaarlijks verbruik voor het 
B2C segment ontbreekt is dat de B2C vragenlijst geen dergelijke vraag bevatte.  

Voor de B2C sector werd dit berekend dankzij andere vragen die aan de respondenten 
tijdens het onderzoek werden gesteld, zoals het type woning, het aantal personen dat 
onder hetzelfde dak woont, de verwarming, de gebruikte elektronische apparaten, enz.  
Dr. Reichl heeft met Sia Partners de resultaten gedeeld van een statistische 
regressiestudie in Oostenrijk gericht op het definiëren van de relatie tussen het 
elektriciteitsverbruik van de B2C sector in functie van afhankelijke variabelen, zoals 
degene waarover we beschikken in de hierboven genoemde onderzoeksresultaten.  Er 
werd voor Oostenrijk gekozen omdat het elektriciteitsverbruik per inwoner van de B2C 
sector in dit land vergelijkbaar is met het verbruik per inwoner in België (U.S Energy 
Information Administration, 2022) (The World Bank, 2022). Een land dat meer met 
elektriciteit verwarmt zou bijvoorbeeld kunnen geleid hebben tot meer 
bevooroordeelde resultaten. Dankzij de schattingen van coëfficiënten van 
onafhankelijke variabelen aangeleverd door dr. Reichl, evenals de antwoorden die door 
de B2C respondenten werden verstrekt met betrekking tot hun verbruiksgedrag, kon 
er een schatting van het jaarlijks verbruik gemaakt worden. Voor de coëfficiënten die 

met de verwarming verband houden werd een ratio 
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛−dagen België

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛−𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑟𝑖𝑗𝑘
 op de 

coëfficiënten toegepast om rekening te houden met het verschil in verwarmingsnoden 
tussen twee landen. De verdeling van het jaarlijks verbruik voor het B2C segment 
wordt in Bijlage 8 aangetoond. 
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Voor de B2B sector werden er meerdere strategieën getest om de ontbrekende 
waarden van het jaarlijks verbruik te verrekenen.  

Ten eerste werden er verschillende Machine Learning en statistische algoritmen getest. 
Om het prestatievermogen van elk model te testen werd een dataset met artificiële 
ontbrekende waarden gecreëerd. Hiervoor werden enkel de antwoorden waarin het 
jaarlijks verbruik werd gegeven behouden. Vervolgens werd voor ongeveer 30% van 
deze antwoorden het jaarlijks verbruik vervangen door een lege/ontbrekende waarde. 
Dit heeft het mogelijk gemaakt om onze modellen te trainen op de 70% van de 
antwoorden met een niet-ontbrekend jaarlijks verbruik, om deze modellen te testen op 
30% van de antwoorden waarbij het jaarlijks verbruik werd vervangen door een lege 
waarde en om het prestatievermogen te evalueren door de voorspellingen te 
vergelijken met de oorspronkelijke waarden, waarbij de gemiddelde absolute fout als 
prestatiemeting werd gebruikt. De geteste algoritmen zijn de volgende:  

• Random Forest  
• XGBoost 
• k-nearest neighbors (kNN)  
• een lineaire statistische regressie.  

Het beste prestatievermogen werd bereikt met XGBoost.  

De tweede geteste strategie bestond erin de waarden die de CREG in haar analyse 
voor het jaarlijks verbruik van het B2B segment heeft gebruikt te gebruiken (CREG, 
2021). De CREG heeft de B2B respondenten in twee segmenten verdeeld: een 
segment waarvoor het jaarlijks verbruik werd gedefinieerd als 11.287 kWh/jaar en een 
ander segment waarvoor het jaarlijks verbruik werd gedefinieerd als 110.506 
kWh/jaar. Om deze strategie te testen werden enkel de antwoorden waarin het 
jaarlijks verbruik niet leeg is/ontbreekt behouden en werd het jaarlijks verbruik als volgt 
vervangen: de eerste waarde van de CREG werd toegekend aan respondenten die in 
de vragenlijst geantwoord hebben dat ze een gemiddeld jaarlijks verbruik lager dan 
50.000 kWh/jaar over de laatste vijf jaar hebben. De tweede waarde die door de CREG 
gebruikt werd, werd toegekend aan respondenten die geantwoord hebben dat ze een 
gemiddeld jaarlijks verbruik hoger dan 50.000 kWh/jaar over de laatste vijf jaar 
hebben. Vervolgens werd het prestatievermogen van deze strategie geëvalueerd door 
de nieuwe waarden van het jaarlijks verbruik te vergelijken met de oorspronkelijke 
waarden, waarbij de gemiddelde absolute fout als prestatiemeting werd gebruikt. Het 
verkregen prestatievermogen was minder goed dan hetgeen dat door sommige eerder 
beschreven algoritmen werd verkregen, met name XGBoost.  

De derde gebruikte strategie was gelijkaardig aan tweede, behalve dat de toegekende 
waarden niet meer de waarden waren die door de CREG gebruikt werden, maar de 
gemiddelden van het jaarlijks verbruik van de hiervoor beschreven groepen 
respondenten (jaarlijks verbruik over de vijf laatste jaren lager of hoger dan 50.000 
kWh/jaar). Het verkregen prestatievermogen lag zeer dicht bij het prestatievermogen 
dat met de tweede strategie werd verkregen. 

Tot slot was een vierde geteste strategie het gebruiken van openbare gegevens over 
het verbruik per sector (met name degene die door Ores werden aangeleverd (Ores, 
2022)). Het prestatievermogen van deze strategie was vrij slecht rekening houdend 
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met het feit dat de meerderheid van de B2B respondenten zelfstandigen of K.M.O.’s 
zijn die een lager jaarlijks verbruik hebben dan de gebruikte openbare gegevens.   

Van al deze strategieën behaalde XGBoost het beste prestatieniveau en werd deze 
strategie derhalve gebruikt om al het ontbrekend jaarlijks verbruik van de B2B 
respondenten in de oorspronkelijke dataset te vervangen. De nieuwe verdeling van het 
jaarlijks verbruik wordt in bijlage weergegeven (Bijlage 7). De vorm ervan is vrij 
gelijkaardig aan de verdeling vóór de verrekening van de ontbrekende waarden (Bijlage 
6). 

Na de verrekening van het jaarlijks verbruik voor het B2B segment, bestond de laatste 
stap in het aftrekken van het aandeel van het verbruik betreffende de “demand respons” 
of de (expliciete) flexibele vraag. In het marktonderzoek hebben sommige 
respondenten geantwoord dat ze een overeenkomst met hun elektriciteitsleverancier 
hebben gesloten die onderbrekingen of een flexibele elektriciteitsbevoorrading 
toestaat en hebben ze het aandeel van hun verbruik met betrekking tot deze flexibele 
vraag (in kWh) gegeven. Om dit aandeel van hun totaal verbruik af te trekken, moesten 
eerst de ontbrekende waarden worden verrekend. Sommige respondenten (37%) 
hebben immers geantwoord dat ze een overeenkomst met hun elektriciteitsleverancier 
hebben gesloten, maar hebben geen antwoord gegeven op wat hun aandeel van het 
verbruik met betrekking tot de flexibele vraag betreft. Voor deze verrekening werden 
er verschillende algoritmen getest. Zoals het geval was voor het jaarlijks verbruik, was 
het XGBoost die tot het beste prestatievermogen heeft geleid. Vervolgens werd voor 
deze respondenten het aandeel van het verbruik met betrekking tot de flexibele vraag 
van hun totaal verbruik afgetrokken.  

Twee tabellen die de beschrijvende statistieken van het jaarlijkse B2C verbruik en van 
het jaarlijkse B2B verbruik na verrekening vermelden zijn terug te vinden in de bijlagen 
(Bijlage 9). 

Na ten slotte het jaarlijks verbruik voor de B2C en B2B segmenten te hebben geraamd, 
werden overeenkomstig de ACER-methodologie de SLP-verbruiksprofielen die door 
Synergrid werden verschaft gebruikt om de “Lost Load” overeenkomstig met de 
tijdstippen die voor de twee segmenten in aanmerking werden genomen te berekenen 
(met name 18u-19u voor het B2C segment en 10u30-11u30 voor het B2B segment) 
(Synergrid, 2022). Voor het B2C segment worden er twee verbruiksprofielen 
voorgesteld: S21 en S22. Voor het B2B segment worden er eveneens twee 
verbruiksprofielen voorgesteld: S11 en S12. Om deze profielen aan de respondenten 
toe te kennen, hebben we ons gebaseerd op het gemiddeld verbruik van elk profiel. 
Elke respondenten kreeg het verbruiksprofiel toegekend waarvoor het gemiddeld 
verbruik het dichtst bij zijn jaarlijks verbruik lag.  

 

2.5.2. WTP, WTA en Directe Kost 

Zoals Tabel 3 aantoont, waren er eveneens ontbrekende waarden voor de twee 
segmenten respondenten (B2C en B2B) bij de WTP, de WTA en de Directe Kost.   

Aangezien dat deze maatregelen de doelvariabelen/van belang zijnde variabelen zijn, 
werd er met instemming van de FOD Economie besloten om deze waarden niet te 
verrekenen om de geïntroduceerde systematische fout te beperken. De antwoorden 
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waarvoor deze waarden leeg waren/ontbraken werden dus vóór de berekening 
geschrapt.  

 

3. Resultaten 
 

Alvorens de enkele raming van de verloren belasting (VoLL) te bepalen overeenkomstig 
de ACER-methodologie, moeten eerst de sectorale VoLLs berekend worden. De 
sectorale VoLL stelt de VoLL voor van een categorie van verbruikers voor bepaalde 
parameters van de VoLL (duur van de onderbreking, prenotificatie, enz.). De enkele 
VoLL wordt vervolgens verkregen door de verschillende sectorale VoLLs te 
vermenigvuldigen met een gewicht dat volgens de marginale of proportionele methode4 
is toegekend en door ze op te tellen.  

Voor de berekening van de sectorale VoLL moet het verband gelegd worden tussen de 
gemiddelde WTP (van het segment) en de gemiddelde Lost Load (van hetzelfde 
segment, hetzij 

 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑉𝑜𝐿𝐿 =  

∑ 𝑊𝑇𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
∑ 𝐿𝑜𝑠𝑡 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛

=
∑ 𝑊𝑇𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐿𝑜𝑠𝑡 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

Voor onze dataset bevinden de waarden zich in Tabel 4. 

 

Segment WTP (€) Lost Load (kWh) VoLL (€/MWh) 

B2C 3,32 0,95 3 506,9 

B2B  812,8 42,67 19 049,5 

                                               Tabel 4: WTP, Lost Load en sectorale VoLLs 

 

Het feit dat deze waarden significant hoger zijn dan de waarden die in het voorgaande 
onderzoek (CREG, 2021) werden gerapporteerd is te wijten aan het feit dat 1) het 
aandeel respondenten dat heeft aangegeven dat hun WTP gelijk is aan nul in dit 
onderzoek significant lager ligt (voor de B2B (B2C), bedraagt dit percentage slechts 
21% (64%) in vergelijking met 64,5% (80,5%) in het vorige onderzoek), 2) we in onze 
dataset de aanwezigheid van hoge waarden voor de WTP, de WTA en de Directe Kost 

 
4 De ACER-methodologie bepaalt in artikel 7, 5°: “The weight for each consumer type and set of VOLL parameters shall 
reflect the applicable loadshedding process in line with Article 16 of the RPR and with Articles 11(5)(b)(v) and 22 of the 
E&R NC and any other relevant national legislation related to load-shedding procedures, i.e. the weight shall either: (a) 
Reflect the marginal reduction of load-shedding that additional capacity resource would cause on average …, (b) As a 
simplification, reflect the average share of load-shedding borne by each consumer type and set of VOLL parameters”. 
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voor het B2B segment opmerken. Deze hoge waarden bevinden zich echter niet altijd 
bij de respondenten waarvan het jaarlijks verbruik (en dus de Lost Load) hoog ligt.  

Wanneer deze sectorale VoLLs bepaald zijn, moeten ze gewogen en opgeteld worden. 
Een dergelijke procedure werd toegepast in het tabblad “Resultaten” van het aan het 
rapport gehechte Excelbestand.  

In dit Excelbestand worden er vier waarden voor de toekenning van de gewichten 
voorgesteld. Deze waarden zijn allemaal gebaseerd op de proportionele methode.  Deze 
methode werd gekozen omdat de marginale methode vereist dat men van tevoren een 
bepaald aantal elementen en details over de stroomonderbrekingen kent die ex ante 
niet volledig beschikbaar zijn (exacte duur, capaciteit die nodig is om het niveau van de 
Reliability Standard te bereiken, doelgerichte maatregelen van de afschakelplannen, 
enz.)  

De eerste waarde is de waarde berekend op basis van het piekverbruik van de twee 
segmenten. De individuele piek werd eerst en vooral bepaald op basis van analyses van 
het SLP-profiel en van de gemiddelde jaarlijkse afname5. Vervolgens werden de 
individuele pieken samengevoegd tot een collectieve piek6. Deze methode leidt tot een 
verdeling van 60% voor de B2B en 40% voor de B2C.  

Naast deze verdeling werden er drie andere waarden die in de literatuur werden 
teruggevonden opgenomen; de hoge en lage aandelen die door de CREG in haar nota 
(Z)2140 werden berekend en de waarde die door Zweden werd gebruikt om zijn 
nationale VoLL te bepalen.  

Vervolgens laat de ACER-methodologie een triangulatie van methoden toe om de 
enkele VoLL te berekenen: meerdere maatregelen kunnen worden gecombineerd. De 
ACER-methodologie verduidelijkt de (minimum)percentages die in deze triangulatie 
moeten worden toegepast echter niet.  

Aangezien de enquête vragen over de WTA en de Directe Kost van de verschillende 
respondenten bevatte, is het mogelijk om deze waarden voor een bepaald aandeel7 in 
de berekening van de definitieve VoLL op te nemen. De gebruiker heeft de 
mogelijkheid om in het Excelbestand de aandelen van de WTP/WTA/Directe Kost naar 
eigen goeddunken te wijzigen.  

Wanneer enkel de WTP (100%) gebruikt wordt, situeert het interval van de Belgische 
VoLL zich tussen 8 947 en 12 832 €/MWh.  

 

4. Conclusies 
 

Er kunnen meerdere conclusies worden getrokken uit de gedetailleerde analyse van dit 
rapport.  

 
5 Voor het B2B segment werd de mediaanwaarde gebruikt. 
6 De hypothese is dat er 811 752 B2B en 4 558 669 B2C zijn in de afschakelzones.  
7 De ACER-methodologie is zeer expliciet over het (minimum) kenmerk dat nodig is voor de WTP in het bepalen van 
de enkele VoLL. 
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Wat de methodologie betreft, zijn er vier opmerkingen.  

Ten eerste zijn de resultaten robuuster dan degene die in het vorige onderzoek (in 
2020) bekomen werden, in die zin dat het aantal waarden voor de WTP dat gelijk is aan 
nul veel lager ligt. Een direct gevolg hiervan is dat de verkregen resultaten de neiging 
hebben om hoger te zijn.  

Ten tweede hebben we een mooie representativiteit van de verschillende B2B 
sectoren opgemerkt. Hoewel deze niet in gelijke delen vertegenwoordigd zijn, is er 
voorwaar geen enkele sector oververtegenwoordigd.  

Vervolgens worden bepaalde grondslagen die in het literatuuronderzoek of in andere 
onderzoeken beschreven zijn bevestigd door de resultaten, zoals het feit dat de WTA 
hoger ligt dan de WTP voor de twee in aanmerking genomen segmenten of nog het 
feit dat de WTP (in €) van de twee segmenten toeneemt met de duur van de 
stroomonderbreking (zie Bijlage 12).  

Tot slot konden er robuuste ramingen van het jaarlijks verbruik berekend worden 
dankzij de Machine Learning-modellen en de statistieken.    

Wat de resultaten betreft, heeft deze studie alle elementen die nodig zijn voor een 
enkele raming van de verloren belasting voor het Belgisch grondgebied verschaft, door 
ten minste de WTP-maatregel in de definitieve berekening te gebruiken.   
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6. Bijlagen 
  

Bijlage 1: Verdeling van de WTP en de WTA voor de B2C 
sector, waarbij ontbrekende waarden worden genegeerd 

  

 

Bijlage 2: Verdeling van de WTP en de WTA voor de B2B 
sector, waarbij ontbrekende waarden worden genegeerd 
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Bijlage 3: Verdeling van de B2B respondenten per sector 

 

 

Bijlage 4: Verdeling van de B2B respondenten volgens 
bedrijfsgrootte 
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Bijlage 5: Analyse van de extreme waarden 
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Bijlage 6: Verdeling van het jaarlijks verbruik voor het B2B 
segment (in kWh) 

 

 

Bijlage 7: Verdeling van het jaarlijks B2B verbruik na 
verrekening (in kWh) 
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Bijlage 8: Verdeling van het jaarlijks B2C verbruik (in kWh) 

 

Bijlage 9: Beschrijvende statistieken van het jaarlijks B2C en 
B2B verbruik (in kWh) 
 

Jaarlijks 

verbruik 

(kWh) 

B2C B2B 

count 1026,00 239,00 

mean 4897,06 5560263,49 

std 3200,13 80861609,73 

min 672,56 1000,00 

25% 2873,98 6000,00 

50% 4058,14 54870,53 

75% 5473,81 58500,00 

max 17574,24 1250000000,00 

 



22 

 

 

Bijlage 10: Gemiddelde waarden voor de WTP, de WTA en de 
Directe Kost wanneer de ontbrekende waarden worden 
geschrapt 

 

Segment WTP (€) WTA (€) Directe Kost (€) 

B2C 3,32 8,43 / 

B2B  812,75 3.661 5 290,85 

                

 

Bijlage 11: Mediaanwaarden voor de WTP, de WTA en de 
Directe Kost wanneer de ontbrekende waarden worden 
geschrapt  
 

Segment WTP (€) WTA (€) Directe Kost (€) 

B2C 0 1 / 

B2B (outliers) 10 12 177,5 
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Bijlage 12: Gemiddelde WTP voor verschillende perioden van 
onderbrekingen voor de B2C en B2B segmenten 
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Bijlage 13: Enquête voor de B2C gebruikers 

 

Introductie 

 

In België is de bevoorrading van elektriciteit gewaarborgd. Onderbrekingen in het elektriciteitsaanbod als gevolg 
van onvoldoende capaciteit kwamen in het recente verleden niet voor en dat moet ook in de toekomst zo blijven.  

Het garanderen van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening gaat echter gepaard met hoge kosten. Dit 
onderzoek dient aan te tonen hoeveel wij als economie bereid zijn te betalen voor een zo betrouwbaar mogelijke 
elektriciteitsvoorziening.  

Enquête 

Deze enquête wordt afgenomen bij 1000 gezinnen in België. Uw huishouden werd daarbij geselecteerd. Uw 
resultaten, samen met die van de andere gezinnen, zullen door de FOD Economie worden gebruikt om 
beslissingen te nemen over de uitbating van het toekomstig elektriciteitssysteem.  

Doel van de enquête 

Uw antwoorden zijn belangrijk. Neemt u daarom de tijd om doordachte antwoorden te geven en kruis alleen 
het vakje "Ik weet het niet" aan als u echt geen passend antwoord vindt.  

Uw antwoorden zullen niet leiden tot een verhoging van de elektriciteitsprijs door uw leverancier(s). De 
energieprijzen van vandaag zijn reeds ongezien hoog. Bovendien is de FOD Economie, die deze enquête heeft 
besteld, een overheidsinstantie zonder commerciële belangen.  

 

 
1. Volgens experten zouden de infrastructuur en de diensten die in onderstaande tabel worden 

weergegeven, een negatieve impact ondervinden of zelfs helemaal stoppen bij een stroomonderbreking 
die langer dan 4 uur zou duren. Hoeveel last zou u ervaren indien de toegang tot de vermelde 
infrastructuur of de diensten niet langer voor uw gezin beschikbaar zou zijn? 
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In erg uitzonderlijke omstandigheden, en om te vermijden dat heel België in duisternis wordt gedompeld, kan 
de overheid beslissen uw toegang tot elektriciteit tijdelijk te onderbreken. Dat wordt het "afschakelplan" 
genoemd.  

 

2. Uw gemeente bevindt zich in een afschakelbare zone. Bent u daarvan op de hoogte?  
 

• Ja 

• Neen 

 

Er worden nu enkele vragen gesteld over de bereidheid van uw huishouden om te betalen om een stroomstoring 
te vermijden.  

 

Beeld u daarbij in dat er een dienst wordt aangeboden door uw netbeheerder (Fluvius, ORES, etc). Deze dienst 
bestaat eruit dat een noodgenerator beschikbaar wordt gemaakt die kan worden opgestart als de stroom uitvalt. 
Deze generator kan het elektriciteitsverbruik van uw gezin dekken tijdens de volledige duur van de 
stroomstoring. Deze dienst kost geld. Als uw huishouden niets betaalt, krijgt u geen toegang tot de dienst.  Als 
u besluit van deze dienst gebruik te maken en de generator wordt geactiveerd, ontvangt u nadien een factuur 
per post of e-mail.  

 

Ervaringen met gelijkaardige studies in het verleden tonen aan dat sommige mensen de neiging hebben een 
andere betalingsbereidheid op te geven dan ze in werkelijkheid bereid zijn te betalen. Sommigen geven een 
lager bedrag aan. Wij denken dat dit deels komt omdat ze willen aangeven dat ze sowieso recht hebben op een 
ononderbroken levering van elektriciteit. Anderen geven een hoger bedrag op. Wij denken dat dit deels komt 
om elektriciteitsbedrijven te wijzen op het feit dat stroomonderbrekingen zeer serieus genomen moeten 
worden. Wij vragen u te antwoorden op basis van wat u in werkelijkheid zou betalen, want alleen dan kunnen 
wij de juiste conclusies trekken.  

 

Er zijn hierbij geen goede of foute antwoorden. 

 

Situatie 1: het is winter, donderdagavond 16 januari. Het is donker en het sneeuwt. De temperatuur 
bedraagt -5°C.  24 uur geleden ontving u een bericht van de overheid dat een stroomonderbreking 
vandaag zou plaatsvinden om 18:00 uur in uw en een aantal omliggende gemeenten. 

 
3. Hoeveel zou uw gezin bereid zijn te betalen om deze geplande stroomonderbreking die start om 18:00 uur 

te vermijden? 

Kies het bedrag in EUR dat het dichtst aanleunt bij het maximumbedrag dat u bereid zou zijn te betalen om deze 
geplande stroomonderbreking te vermijden. 

• Voor een stroomonderbreking van 2 minuten 

o €0, €1, €2, €3, €5, €10, €15, €25, €50, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 1 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €15, €25, €50, €100, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 4 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25 €50, €100, €150, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 24 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25, €50, €100, €200, ‘Andere’  
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4. Mocht u niet verwittigd zijn dat deze stroomonderbreking zou plaatsvinden, hoeveel zou u dan bereid zijn 

te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Kies het bedrag in EUR dat het dichtst aanleunt bij het maximumbedrag dat u bereid zou zijn te betalen om deze 
onaangekondigde stroomonderbreking te vermijden. 

• Voor een stroomonderbreking van 2 minuten 

o €0, €1, €2, €3, €5, €10, €15, €25, €50, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 1 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €15, €25, €50, €100, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 4 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25 €50, €100, €150, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 24 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25, €50, €100, €200, ‘Andere’  

 

Situatie 2: het is winter, donderdagmorgen 16 januari. Het is nog donker en het sneeuwt. De 
temperatuur bedraagt -7°C.  24 uur geleden ontving u een bericht van de overheid dat een 
stroomonderbreking vandaag zou plaatsvinden om 7:30 uur in uw en een aantal omliggende 
gemeenten. 

5. Hoeveel zou uw gezin bereid zijn te betalen om deze geplande stroomonderbreking die start om 07:30 uur 

te vermijden? 

Kies het bedrag in EUR dat het dichtst aanleunt bij het maximumbedrag dat u bereid zou zijn te betalen om deze 
geplande stroomonderbreking te vermijden. 

• Voor een stroomonderbreking van 2 minuten 

o €0, €1, €2, €3, €5, €10, €15, €25, €50, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 1 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €15, €25, €50, €100, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 4 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25 €50, €100, €150, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 24 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25, €50, €100, €200, ‘Andere’  

 
6. Mocht u niet verwittigd zijn dat deze stroomonderbreking zou plaatsvinden, hoeveel zou u dan bereid zijn 

te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Kies het bedrag in EUR dat het dichtst aanleunt bij het maximumbedrag dat u bereid zou zijn te betalen om deze 
onaangekondigde stroomonderbreking te vermijden. 

• Voor een stroomonderbreking van 2 minuten 

o €0, €1, €2, €3, €5, €10, €15, €25, €50, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 1 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €15, €25, €50, €100, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 4 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25 €50, €100, €150, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 24 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25, €50, €100, €200, ‘Andere’  

 
7. Indien de dienst van de noodgenerator, zoals in de inleiding aangekondigd, niet beschikbaar zou zijn, maar 

uw netbeheerder u een schadevergoeding zou betalen om de schade en/of het ongemak naar aanleiding 

van deze stroomonderbreking te vergoeden, hoeveel zou die vergoeding dan minimaal dienen te bedragen 

voor uw gezin? 

• Voor een stroomonderbreking van 2 minuten 

o €0, €1, €2, €3, €5, €10, €15, €25, €50, ‘Andere’  
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• Voor een stroomonderbreking van 1 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €15, €25, €50, €100, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 4 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25 €50, €100, €150, ‘Andere’  

• Voor een stroomonderbreking van 24 uur 

o €0, €1, €3, €5, €10, €25, €50, €100, €200, ‘Andere’  

Wanneer op (minstens) één van de vragen 3 tot en met 6 geantwoord werd met antwoord €0 bij de optie 2 
(onderbreking 1h), 3 (onderbreking 4h) en/of 4 (onderbreking 24h), dient volgende vraag (eenmalig) gesteld te 
worden 
8. U hebt aangegeven dat uw betalingsbereidheid voor de dienst van de noodgenerator €0 bedraagt voor ten 

minste één van de onderbrekingsscenario’s van (minstens) 1 uur. Wat is daarvoor de reden? 

• De dienst is voor mij niets waard. 

• Ik heb meer informatie nodig om te kunnen antwoorden. 

• De prijzen zijn vandaag al te hoog. 

• Ik denk niet dat een stroomonderbreking in het Belgisch systeem zal voorvallen. 

• Wanneer ik 24 uur op voorhand verwittigd word dat er een stroomonderbreking zal plaatsvinden, heb 

ik geen behoefte aan een noodgenerator.   

• Andere reden: gelieve deze te specifiëren. 

 

Hierna volgen enkele vragen die betrekking hebben op uw gebruikersprofiel en -gewoonten.  

 
9. Wat is uw postcode? 

 
10. Wat is uw type woning? 

 

 
11. Hoeveel m2 bedraagt de oppervlakte van uw woning? 

● ≤ 30 m2 
● 31 m2 – 85 m2 
● 86 m2 – 129 m2 
● ≥ 130 m2 

  
12. Hoeveel mensen wonen er onder hetzelfde dak als uzelf? 

● Baby’s/peuters: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  
● Kinderen tussen 6 en 10 jaar oud: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  
● Kinderen ouder dan 10 jaar: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  
● Tieners (tot 18 jaar): 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  
● Volwassenen (18 jaar en ouder): 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  
● Mensen met zorgnood: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  
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13. Hoe verwarmt u uw woning? 

● Elektriciteit (accumulatoren) 
● Warmtepomp 
● Gas 
● Stookolie 
● Hout/pellets 
● Andere, te specifiëren: 

 
14. Voor welk van onderstaande activiteiten gebruikt uw gezin elektriciteit? 

● Voor de koeling van uw woning (airconditioning) 
● Voor het verwarmen van uw woning (warmtepomp, accumulatoren, …) 
● Voor het verwarmen van voeding (microgolf, kookvuur, …) 
● Voor het verwarmen van water (douche, bad, …) 

 
15. Welke en hoeveel elektrische apparaten hebt u in uw bezit? Preciseer het aantal. 

  
● Wasmachine   0, 1, 2, 3, meer 
● Droogmachine  0, 1, 2, 3, meer 
● Vaatwasser  0, 1, 2, 3, meer 
● Koelkast   0, 1, 2, 3, meer 
● Diepvriezer  0, 1, 2, 3, meer 
● Televisie   0, 1, 2, 3, meer 
● Computer   0, 1, 2, 3, meer 
● GSM   0, 1, 2, 3, meer 
● Sauna   0, 1, 2, 3, meer 
● Andere, te specifiëren 0, 1, 2, 3, meer 

 
16. Welke van onderstaande energiesystemen heeft u thuis geïnstalleerd?  

 

 
17.  Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau? 

● Lagere school 
● Middelbare school of vergelijkbaar 
● Bachelor  
● Master  
● Doctoraat/PhD 

 
18. Hoe vaak plant u (en/of de leden van uw huishouden) in de toekomst van thuis uit te werken/studeren? 

● Nooit 
● Een dag per week 
● Twee dagen per week 
● Drie dagen per week 
● Vier dagen per week 
● Elke dag  



34 

 

 

  
19. Hoe vaak heeft u te maken met een stroomonderbreking die langer dan 30 minuten duurde?  

● Meermaals per jaar 
● Eenmaal per jaar 
● Eens om de twee jaar 
● Eens om de 5 jaar of minder 

 

   
20. Ik ben tevreden over de stabiliteit van mijn elektriciteitsvoorziening 

● Helemaal eens 
● Eens 
● Niet eens, ook niet oneens  
● Niet eens 
● Helemaal niet eens 
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Bijlage 14 : Enquête voor de B2B gebruikers 

 

Introductie 

 

In België is de bevoorrading van elektriciteit gewaarborgd. Onderbrekingen in het elektriciteitsaanbod als gevolg 
van onvoldoende capaciteit kwamen in het recente verleden niet voor en dat moet ook in de toekomst zo blijven.  

Het garanderen van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening gaat echter gepaard met hoge kosten. Dit 
onderzoek dient aan te tonen hoeveel wij als economie bereid zijn te betalen voor een zo betrouwbaar mogelijke 
elektriciteitsvoorziening.  

Enquête 

Deze enquête wordt afgenomen bij 200 bedrijven in België. Uw onderneming werd daarbij geselecteerd. Uw 
resultaten, samen met die van de andere bedrijven, zullen door de FOD Economie worden gebruikt om 
beslissingen te nemen over de uitbating van het toekomstig elektriciteitssysteem in België.  

Het is daarbij belangrijk dat de vragen beantwoord worden vanuit het perspectief van, indien u meerdere 
vestigingen heeft, uw grootste dochteronderneming of de dochteronderneming die het meest afhankelijk is 
van een ononderbroken elektriciteitsvoorziening. Bovendien is het essentieel dat de persoon die binnen uw 
organisatie over de nodige informatie beschikt (elektriciteitsverbruik, factuur, etc.) deze enquête invult.  

Doel van de enquête 

Uw antwoorden zijn belangrijk. Neemt u daarom de tijd om doordachte antwoorden te geven en kruis alleen 
het vakje "Ik weet het niet" aan als u echt geen passend antwoord vindt.  

Uw antwoorden zullen niet leiden tot een verhoging van de elektriciteitsprijs door uw leverancier(s). De 
energieprijzen van vandaag zijn reeds ongezien hoog. Bovendien is de FOD Economie, die deze enquête heeft 
besteld, een overheidsinstantie zonder commerciële belangen.   

  
1. Volgens experten zouden de infrastructuur en de diensten die in onderstaande tabel worden 

weergegeven, een negatieve impact ondervinden of zelfs helemaal stoppen bij een stroomonderbreking 
die langer dan 4 uur zou duren. Hoeveel last zou uw onderneming ervaren indien de toegang tot de 
vermelde infrastructuur of de diensten niet langer beschikbaar zou zijn? 
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In erg uitzonderlijke omstandigheden, en om te vermijden dat heel België in duisternis wordt gedompeld, kan 
de overheid beslissen uw toegang tot elektriciteit tijdelijk te onderbreken. Dit wordt het "afschakelplan" 
genoemd.  

 
2. Uw onderneming bevindt zich in een afschakelbare zone. Bent u daarvan op de hoogte?  

 

• Ja 

• Neen 

 
3. Een stroomonderbreking kan een grote impact hebben op uw onderneming. Onderstaande tabel lijst een 

aantal kostencategorieën op die zich kunnen voordoen naar aanleiding van een onderbreking van de 
elektriciteitsvoorziening. Stel dat er een stroomonderbreking plaatsvindt op donderdagvoormiddag 16 
januari rond 10:30 uur. Het vriest buiten. De temperatuur bedraagt -5°C en er valt sneeuw. Zou u de 
geschatte kost voor uw bedrijf willen aangeven voor een stroomonderbrekingsscenario van 
respectievelijk 1 uur en 4 uur?   

 

 

Kostencategorie 
Niet van toepassing Onderbreking  

1 uur 

Onderbreking  

4 uur 

Kosten voor back-up (noodgenerator, ...) NA [00,00] euro [00,00] euro 

Kosten van stilleggen van de 
activiteit/productielijn (misgelopen verkoop, 
overuren om de verloren tijd in te halen, 
aankoop producten/diensten van een andere 
producent, boetes voor te late levering, 
technische werkloosheid, ...) 

NA [00,00] euro [00,00] euro 

Kosten van beschadiging aan apparatuur  NA [00,00] euro [00,00] euro 

Kosten van bederf en beschadiging van 
grondstoffen en afgewerkte producten 
(uitvallen van koelingssystemen, verrotten van 
grondstoffen, airco, ...) 

NA [00,00] euro [00,00] euro 

Kosten van verlies van data, communicatie en 
opslag (uitvallen telecommunicatie, wifi, cloud, 
...) 

NA [00,00] euro [00,00] euro 

Andere NA [00,00] euro [00,00] euro 

Totaal bedrag  NA = sum  = sum 

 

Er worden nu enkele vragen gesteld over de bereidheid van uw onderneming om te betalen om een 
stroomstoring te vermijden.  

Beeld u daarbij in dat er een dienst wordt aangeboden door uw netbeheerder (Fluvius, ORES, etc). Deze dienst 
bestaat eruit dat een noodgenerator beschikbaar wordt gemaakt die kan worden opgestart als de stroom uitvalt. 
Deze generator kan het elektriciteitsverbruik van uw onderneming dekken tijdens de volledige duur van de 
stroomstoring. Deze dienst kost geld. Als uw bedrijf niets betaalt, krijgt u geen toegang tot de dienst.  Als u 
besluit van deze dienst gebruik te maken en de generator wordt geactiveerd, ontvangt uw bedrijf nadien een 
factuur per post of e-mail.  
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Ervaringen met soortgelijke eerdere studies tonen aan dat sommige ondervraagden de neiging hebben een 
andere betalingsbereidheid op te geven dan ze in werkelijkheid bereid zijn te betalen. Sommigen geven een 
lager bedrag aan. Wij denken dat dit deels komt omdat ze willen aangeven dat ze sowieso recht hebben op een 
ononderbroken levering van elektriciteit. Anderen geven een hoger bedrag op. Wij denken dat dit deels komt 
om elektriciteitsbedrijven te wijzen op het feit dat stroomonderbrekingen zeer serieus genomen moeten 
worden. Wij vragen u te antwoorden op basis van wat u in werkelijkheid zou betalen, want alleen dan kunnen 
wij de juiste conclusies trekken.  

 

Er zijn hierbij geen goede of foute antwoorden. 

 

Situatie 1: het is een grijze winterdag, donderdagvoormiddag 16 januari. Er valt sneeuw. De 
temperatuur bedraagt -5°C. 24 uur geleden ontving u een bericht van de overheid dat een 
stroomonderbreking vandaag zou plaatsvinden om 10:30 uur in uw en een aantal omliggende 
gemeenten. 

 

 
4. Hoeveel zou uw bedrijf bereid zijn te betalen om deze geplande stroomonderbreking die start om 10:30 

uur te vermijden? 

Het bedrag dat de meeste bedrijven bereid zijn te betalen om een stroomonderbreking te vermijden, is 
gerelateerd aan de inkomsten die ze verwachten te verliezen tijdens de stroomonderbreking. Indien de inkomsten 
van een bedrijf EUR 10.000 bedragen, en het bedrijf schat 50% van deze inkomsten te verliezen door de 
stroomonderbreking, dan zal het bedrag dat ze bereid zijn om te betalen om die stroomonderbreking te 
vermijden eerder rond EUR 5.000 schommelen. Andere waarden zijn evenwel ook mogelijk. Wanneer u dit bedrag 
bepaalt voor uw bedrijf, is het goed de dagelijkse inkomsten van uw bedrijf voor ogen te houden, net zoals het 
aandeel daarvan dat u denkt te verliezen tijdens de beschreven stroomonderbreking. 

 

• Voor een stroomonderbreking van 2 minuten: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 1 uur: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 4 uur: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 24 uur: € X 

 
5. Mocht u niet verwittigd zijn dat deze stroomonderbreking zou plaatsvinden, hoeveel zou uw bedrijf dan 

bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te vermijden? 

 

• Voor een stroomonderbreking van 2 minuten: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 1 uur: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 4 uur: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 24 uur: € X 

 

Situatie 2: het is winter, donderdagnamiddag 16 januari. Het is bijna donker en er valt sneeuw. De 
temperatuur bedraagt -5°C.  24 uur geleden ontving u een bericht van de overheid dat een 
stroomonderbreking vandaag zou plaatsvinden om 16:00 uur in uw en een aantal omliggende gemeenten. 

 

 
6. Hoeveel zou uw bedrijf bereid zijn te betalen om deze geplande stroomonderbreking van respectievelijk 2 

minuten, 1 uur, 4 uur en 24 uur die start om 16:00 uur te vermijden? 
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• Voor een stroomonderbreking van 2 minuten: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 1 uur: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 4 uur: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 24 uur: € X 

 
7. Mocht u niet verwittigd zijn dat deze stroomonderbreking zou plaatsvinden, hoeveel zou uw bedrijf dan 

bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te vermijden? 
 

• Voor een stroomonderbreking van 2 minuten: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 1 uur: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 4 uur: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 24 uur: € X 

 
8. Indien de dienst van de noodgenerator, zoals in de inleiding aangekondigd, niet beschikbaar zou zijn, maar 

uw netbeheerder uw bedrijf een schadevergoeding zou betalen om de schade en/of het ongemak naar 

aanleiding van deze stroomonderbreking te vergoeden, hoeveel zou die vergoeding dan minimaal dienen 

te bedragen voor uw bedrijf? 

 

• Voor een stroomonderbreking van 2 minuten: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 1 uur: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 4 uur: € X 

• Voor een stroomonderbreking van 24 uur: € X 

 

Wanneer op (minstens) één van de vragen 4 tot en met 7 geantwoord werd met antwoord €0 
bij de optie 2 (onderbreking 1h), 3 (onderbreking 4h) en/of 4 (onderbreking 24h), dient 
volgende vraag (eenmalig) gesteld te worden 
9. U hebt aangegeven dat uw betalingsbereidheid voor de dienst van de noodgenerator €0 bedraagt voor ten 

minste één van de onderbrekingsscenario’s van (minstens) 1 uur. Wat is daarvoor de reden?  
• De dienst is niets waard voor mijn onderneming. 

• Ik heb meer informatie nodig om te kunnen antwoorden. 

• De prijzen zijn vandaag al te hoog. 

• Ik denk niet dat een stroomonderbreking in het Belgisch systeem zal voorvallen. 

• Wanneer mijn bedrijf 24 uur op voorhand verwittigd wordt dat er een stroomonderbreking zal 

plaatsvinden, heeft het geen behoefte aan een noodgenerator.    

• Andere reden: gelieve deze te specifiëren. 

 

Bedrijfsinformatie 

 

Hierna volgen enkele vragen die betrekking hebben op het gebruikersprofiel en de -
gewoonten van uw onderneming.  

 
10. In welke gemeente bevindt uw (grootste dochter)onderneming (of de dochteronderneming die het meest 

afhankelijk is van een ononderbroken elektriciteitsvoorziening) zich?  
Postcode:  
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11. Hoeveel personen werken er in uw bedrijf? 

● Ik werk alleen 
● 2-5 
● 6-10 
● 11-20 
● Meer dan 20 
● Ik weet het niet 

 
12. Wat is uw hoofdactiviteit?  

A. Landbouw, bosbouw en visserij 

B. Winning van delfstoffen 

C. Industrie 

D. Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 

E. Distributie van water; Afval- en afvalwaterbeheer en sanering 

F. Bouwnijverheid 

G. Groot- en detailhandel; Reparatie van auto's en motorfietsen 

I. Verschaffen van accommodatie en maaltijden 

H. Vervoer en opslag 

J. Informatie en communicatie 

K. Financiële activiteiten en verzekeringen 

L. Exploitatie van en handel in onroerend goed 

M. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 

N. Administratieve en ondersteunende diensten 

O. Openbaar bestuur, defensie; verplichte sociale verzekeringen 

P. Onderwijs 

Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

R. Kunst, amusement en recreatie 

S. Overige diensten 

T. Huishoudens als werkgever, niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens 
voor eigen gebruik 

U. Extraterritoriale organisaties en lichamen 
13. Welke van onderstaande energiesystemen heeft uw onderneming geïnstalleerd?  
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14. Hoe vaak heeft uw bedrijf te kampen met een stroomonderbreking die langer dan 30 minuten duurde?  

● Meerdere keren per jaar 
● Eenmaal per jaar 
● Eens om de twee jaar 
● Eens in de 5 jaar of minder 

 

 
15. Ik ben tevreden over de stabiliteit van mijn elektriciteitsvoorziening? 

● Helemaal eens 
● Eens 
● Niet eens noch oneens 
● Niet eens 
● Helemaal niet eens 

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

● Ja 
● Geen 

 
17. Voor welk van onderstaande activiteiten verbruikt uw bedrijf elektriciteit? 

● Voor het verwarmen van kantoor-/bedrijfsruimte  
● Voor het koelen of ventileren van kantoor-/bedrijfsruimte  
● Voor het verwarmen van water  
● Voor koken/catering  
● Voor computer/IT/software/cloud-opslag 
● Voor verlichting  
● Voor perslucht  
● Voor commerciële koeling  
● Voor drogen of scheiden  
● Voor transport  
● Voor de aandrijving van motoren  
● Andere (vul aan) 

 
18. De activiteiten van uw bedrijf kunnen doorgaan bij:  

● 1 uur zonder elektriciteit 
● 2 uur zonder elektriciteit 
● 4 uur zonder elektriciteit 
● 12 uur zonder elektriciteit 
● 24 uur zonder elektriciteit 
● Zonder elektriciteit liggen de activiteiten van mijn bedrijf volledig stil 

 

 
19. Wat was het gemiddelde elektriciteitsverbruik van uw onderneming in de afgelopen vijf jaren? 

● Meer dan 50.000 kWh 
● Minder dan 50.000 kWh 

 
20. Indien mogelijk, specifieer het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van uw bedrijf? 

● Waarde X 
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● Ik weet het niet 

 
21. Hoe vaak plannen uw medewerkers (of u als éénmanszaak) in de toekomst van thuis uit te werken? 

● Nooit  
● Een of twee dagen per maand 
● Eén dag per week 
● Meerdere dagen per week 
● Elke dag  
● Ik weet het niet 

 
22. Heeft u een specifiek stroomvermogen aangevraagd bij uw elektriciteitsleverancier? 

● Ja [>Q23] 
● Nee [>Q24] 
● Ik weet het niet [>Q24] 

 
23. Zo ja, over hoeveel vermogen gaat het? 

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

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

flexibele elektriciteitslevering mogelijk maakt? 

● Ja [>Q25] 
● Nee [>Q26] 
● Ik weet het niet [>Q26] 

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

vraag? 

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

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

● Ja 
● Nee 
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