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INLEIDING 
Op 15 maart 2021 werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp 
aangenomen tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen.  

De wijziging van de voornoemde wet voorziet in artikel 4 §7 de volgende bepaling: “De Algemene 
Directie Energie, in samenwerking met het Federaal Planbureau en de commissie, wordt aangewezen als 
de bevoegde autoriteit om de enkele raming vast te stellen van de waarde van de verloren belasting, 
bedoeld in artikel 11 van de Verordening (EU) 2019/943 en, voor het eerst, binnen de zes maanden na 
de publicatie van het goedgekeurde voorstel, bedoeld in artikel 23, lid 6, ervan. Elke enkele raming, 
vastgesteld door de Algemene Directie Energie in uitvoering van deze Verordening, wordt goedgekeurd 
door de Koning bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. “ 

In overeenstemming met deze bepaling deelt de AD Energie van de FOD Economie, in 
samenwerking met het Federaal Planbureau en de commissie, in deze nota haar raming van de 
waarde van de verloren belasting voor het Belgisch grondgebied (VoLL) mee.   

Het vervolg van het document is als volgt opgesteld: in hoofdstuk 1 wordt het 
samenwerkingsproces tussen de AD Energie van de FOD Economie, het Federaal Planbureau en 
de CREG beschreven; in hoofdstuk 2 wordt de wettelijke basis voor deze nota nader omschreven; 
in hoofdstuk 3 wordt het concept van de VoLL en de toepassingen ervan omschreven en worden 
de uitdagingen verbonden aan de raming van de VoLL voorgesteld; hoofdstuk 4 bestaat uit een 
overzicht van de literatuur en richt zich hoofdzakelijk op de beperkingen van de 
onderzoeksmethoden; in hoofdstuk 5 wordt de bijdrage van de CREG samengevat en wordt er 
een gedetailleerde kritische analyse van de toegepaste methodologieën en de onderliggende 
resultaten gegeven; in hoofdstuk 6 wordt, op basis van een juridische analyse van het ACER-
richtsnoer, de toepassing van de alternatieve methodologieën die tot de uiteindelijke raming van 
de Belgische VoLL hebben geleid, beschreven; in hoofdstuk 7 worden de conclusies van de analyse 
voorgesteld.  

1. Samenwerkingsproces 
De samenwerking van de AD Energie van de FOD Economie met het Federaal Planbureau en de 
CREG heeft verschillende fases doorlopen en heeft geleid tot meerdere uitwisselingen waarvan 
hierna melding wordt gemaakt.   

Met betrekking tot artikel 11 van de Verordening 2019/943 betreffende de elektriciteit heeft de 
CREG van 22 september 2020 tot 9 oktober 2020 met de hulp van het marktonderzoeksbureau 
“Into the Minds” een bevraging bij de consumenten gehouden.  Deze bevraging had tot doel om 
de maximumprijs voor elektriciteit (in euro/MWh) te bepalen die de consumenten zouden willen 
betalen om een stroomstoring van een uur te vermijden tijdens een verbruikspiek in de winter.   

Op 2 oktober 2020 heeft ACER zijn beslissing over de “methodology for calculating the value of lost 
load, the cost of new entry and the reliability standard” gepubliceerd.  

In afwachting van de goedkeuring van de wijziging van de wet betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft de Minister van Energie in 
november 2020 de CREG en het Parlement op de hoogte gebracht van haar voornemen om de 
taak van de raming van de VoLL aan de AD Energie van de FOD Economie toe te vertrouwen1.  

Op 22 januari 2021 heeft de CREG haar onderzoek en het resultaat van de bevraging aan de AD 
Energie van de FOD Economie en aan het Federaal Planbureau voorgesteld om de voorziene 
samenwerking mogelijk te maken die door de voornoemde wetswijziging wordt bepaald2. Na deze 
uitwisseling werd overeengekomen dat de AD Energie en het Federaal Planbureau binnen 5 dagen 

 
1 Meer bepaald het antwoord op de mondelinge vraag 55010946C van Dhr. RAVYTS Kurt. 
2 De slides die op 22 januari 2021 werden gepresenteerd, worden als vertrouwelijk beschouwd, maar hun inhoud wordt 
integraal hernomen in de nota (Z)2140 die als bijlage wordt aangehecht. 
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al dan niet zouden instemmen met het princiepsakkoord over de methodologie die de CREG in 
haar bevraging heeft gebruikt en over de voortzetting van de samenwerking van de drie partijen.   

Op 27 januari 2021 heeft de AD Energie van de FOD Economie de volgende mededeling aan de 
CREG gedaan: “Hierbij delen wij u mee dat de AD Energie en het Federaal Planbureau na 
bespreking met het ministerieel kabinet graag het onderzoek dat de CREG heeft opgestart, willen 
voortzetten. We zullen in het bijzonder aandacht besteden aan de uitdieping van de methodologie 
die de CREG gebruikt in overeenstemming met het ACER-richtsnoer.” Aan deze mededeling werd 
een nota gehecht die een niet-limitatieve lijst bevatte van verbeteringspunten3.   

Op 2 februari 2021 werd een vergadering in aanwezigheid van de drie partijen en van het 
ministerieel kabinet gehouden. Het doel was om de verbeteringspunten die de AD Energie van de 
FOD Economie en het Federaal Planbureau hadden aangekaart te kunnen bespreken en om een 
antwoord van de CREG te krijgen op de verschillende vragen. Na de vergadering werd 
overeengekomen dat de CREG een meer gedetailleerde nota over haar onderzoek aan de 
werkgroep zou bezorgen.  

Op 11 februari 2021 heeft de CREG de nota (Z)2140 die in Bijlage VI van dit document terug te 
vinden is, gecommuniceerd aan de AD Energie van de FOD Economie, het Federaal Planbureau 
en het ministerieel kabinet. In deze nota wordt het onderzoek van de CREG nader omschreven en 
worden er antwoorden gegeven op de vragen die tijdens de uitwisseling van 2 februari 2021 
werden gesteld.  De CREG heeft daarna op 2 maart 2021 per mail aanvullende informatie verstrekt 
met betrekking tot het detail van de B2B-steekproef alsook de vergelijking van de resultaten met 
of zonder notificatie4.    

Na ontvangst van de nota (Z)2140 en de nodige aanvullingen, hebben de AD Energie van de FOD 
Economie en het Federaal Planbureau samen deze nota opgesteld. Het Federaal Planbureau heeft 
als deskundige gefungeerd voor de analyse van de nota (Z)2140 en de berekening van het interval 
van de VoLL door transparante, objectieve en verifieerbare methodologieën toe te passen.  

Op 22 maart 2021 hebben de AD Energie van de FOD Economie en het Federaal Planbureau de 
voortgang van hun onderzoek aan de CREG en het ministerieel kabinet voorgesteld en hebben zij 
met name het gebruik van de input voor het onderzoek dat ze van de regulator hebben ontvangen 
nader toegelicht5. Tijdens deze vergadering is de CREG akkoord gegaan met het aanhechten van 
de nota (Z)2140 als bijlage bij dit document. De regulator heeft daarnaast aanbevelingen gedaan 
zoals het nagaan bij Finland en Zweden van de vorderingen van hun werkzaamheden i.v.m. de 
bepaling van een nationale waarde van de VoLL via de toepassing van de ACER-methodologieën. 
Hierop heeft de AD Energie van de FOD Economie vanaf 23 maart 2021 contact opgenomen met 
haar Zweedse en Finse ambtgenoten6. 

Op 2 april 2021 stuurden de Directeur-Generaal van de AD Energie van de FOD Economie en de 
commissaris van het Federaal Planbureau deze nota samen naar Minister Tinne Van der Straeten 
7. 

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie is aangewezen als de bevoegde autoriteit om de 
enkele raming van de waarde van de verloren belasting te bepalen. In deze sluiten het Federaal 
Planbureau en de CREG zich noch aan bij de aanbevelingen, noch bij de verantwoording en de 
keuzes die ter afsluiting van dit advies met betrekking tot de enkele raming van de VoLL worden 
geformuleerd. 

 
3 Deze nota kan in Bijlage I van dit document teruggevonden worden. 
4 De inhoud van de mail is beschikbaar in Bijlage II van dit document. 
5 De presentatie is beschikbaar in Bijlage III van dit document. 
6 Op 30 maart 2021 heeft Zweden informatie over hun onderzoek aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie 
verschaft.  Dat wordt in het vervolg van het document behandeld. Gezien de tijd die Zweden nodig heeft gehad om te 
antwoorden, kon de analyse van hun studie die in dit document wordt voorgesteld niet besproken worden met de CREG. 
Finland heeft geen informatie verschaft over hun onderzoek. Zweden en Finland hebben aan de Belgische Permanente 
Vertegenwoordiging informeel meegedeeld dat het proces van het delen van hun onderzoek met de andere Lidstaten nog 
niet was ingevoerd. 
7 Voordat de definitieve nota aan de Minister werd overgemaakt, werd er een kopie aan de CREG bezorgd. 
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2. Wettelijke basis 

2.1. Europees wettelijk kader 

2.1.1. Verordening 2019/943 betreffende de elektriciteit 

De Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende de interne markt voor elektriciteit bepaalt in artikel 25 dat wanneer de lidstaten 
capaciteitsmechanismen toepassen, zij gebruik maken van een betrouwbaarheidsnorm: 

Artikel 25  

Betrouwbaarheidsnorm  

1. Wanneer de lidstaten capaciteitsmechanismen toepassen, maken zij gebruik van een 
betrouwbaarheidsnorm. Die geeft op transparante wijze aan wat het vereiste niveau van 
voorzieningszekerheid voor de lidstaat is. In geval van grensoverschrijdende biedzones worden deze 
betrouwbaarheidsnormen gezamenlijk door de relevante instanties vastgesteld8.  

2.  De betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld door de lidstaat of een door de lidstaat aangewezen 
bevoegde instantie op basis van een voorstel van de regulerende instantie.  De betrouwbaarheidsnorm 
wordt vastgesteld op basis van de in artikel 23, lid 6, uiteengezette methodologie.  

3. De betrouwbaarheidsnorm wordt berekend met gebruikmaking van ten minste de waarde van de 
verloren belasting9 en de kosten voor nieuwe toegang10 gedurende een gegeven tijdsbestek en wordt 
uitgedrukt als "verwachte niet-geleverde energie” 11 en als "de waarschijnlijkheid dat niet aan de vraag 
kan worden voldaan" 12.  

4. Wanneer toepassing wordt gemaakt van capaciteitsmechanismen, worden de parameters waarmee 
de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald, 
goedgekeurd door de lidstaat of een andere door de lidstaat aangewezen bevoegde instantie op basis 
van een voorstel van de regulerende instantie. 

Daarnaast bepaalt artikel 23 §6 van deze Verordening dat ENTSO-E een ontwerpmethodologie 
aan ACER voorlegt: 

Artikel 23 

Europese beoordeling van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening 

6. Uiterlijk op 5 januari 2020 dient het ENTSB voor elektriciteit13 bij ACER een ontwerpmethodologie in 
voor de berekening van:  

a) de waarde van de verloren belasting;  
b) de "kosten voor nieuwe toegang"  (“cost of new entry”) voor productie of vraagrespons, en 

c) de in artikel 25 bedoelde betrouwbaarheidsnorm.  

De methodologie is gebaseerd op transparante, objectieve en verifieerbare criteria. 

 

Tot slot bepaalt artikel 11 van de Europese Verordening het kader waarbinnen de waarde van de 
verloren belasting moet berekend worden:  

 

 
8 Aangezien België de bidding zone niet deelt met de andere Lidstaten, is zij van deze verplichting vrijgesteld.  
9 Value of Lost Load (VoLL). 
10 Cost of New Entry (CONE). 
11 Expected Energy Not Served (EENS), how much energy is unserved? 
12 Lost of Load Expectation (LoLE), how often does unserved energy happen? 
13 ENTSO-E. 
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Artikel 11  

De waarde van de verloren belasting  

1. Uiterlijk op 5 juli 202014 stellen de regulerende instanties of, wanneer een lidstaat daarvoor een 
andere bevoegde autoriteit heeft aangewezen, die aangewezen bevoegde autoriteiten, indien zulks 
nodig is voor de vaststelling van een betrouwbaarheidsnorm conform artikel 25, voor hun grondgebied 
een enkele raming van de waarde van de verloren belasting (value of lost load) vast.  Die raming wordt 
openbaar gemaakt.  De regulerende instanties of andere aangewezen autoriteiten kunnen verschillende 
ramingen per biedzone vaststellen indien er op hun grondgebied meerdere biedzones zijn.  Indien een 
biedzone het grondgebied van meer dan één lidstaat beslaat, ramen de betrokken regulerende instanties 
of andere aangewezen bevoegde autoriteiten één waarde van de verloren belasting voor die biedzone.  
Bij het ramen van de enkele waarde van de verloren belasting passen de regulerende instanties of andere 
aangewezen bevoegde autoriteiten de overeenkomstig artikel 23, lid 6, ontwikkelde methodologie toe.  

2. De regulerende instanties of de aangewezen bevoegde autoriteiten werken hun raming van de waarde 
van de verloren belasting ten minste om de vijf jaar bij, of eerder indien ze significante veranderingen 
vaststellen. 

2.1.2. ACER-methodologieën 

Op 2 oktober 2020 heeft ACER zijn beslissing over de “methodology for calculating the value of lost 
load, the cost of new entry and the reliability standard” gepubliceerd volgens de procedure die door 
de voornoemde Europese Verordening werd vastgelegd15.  

Artikels 3 tot 8 van bijlage I van het ACER-richtsnoer16 bepalen de methodologie die moet worden 
toegepast voor de berekening van de VoLL. Hierna wordt een samenvatting van elk artikel 
gegeven: 

• artikel 3 legt de doelstelling van de raming van de VoLL en de relatie ervan met de 
berekening van de betrouwbaarheidsnorm vast. De definitie van de VoLL zoals bepaald 
door artikel 2(9) wordt herhaald. Er wordt onder andere uitgelegd dat de VoLL rekening 
moet houden met de maatschappelijke kosten zoals tijdsverlies of verlies van comfort; 

• artikel 4 bepaalt dat de enkele raming van de VoLL gebeurt op basis van sectorale 
ramingen van de VoLL die de verschillende soorten consumenten weerspiegelen17. Er 
wordt verduidelijkt dat deze sectorale VoLLs moeten geraamd worden op basis van 
verschillende schaarstescenario’s:  

• artikel 5 beschrijft de parameters waarmee in de berekening van de sectorale VoLL 
rekening moet worden gehouden.  Concreet wordt er gespecifieerd dat de kenmerken van 
toevoeronderbrekingen18 in duur en periode van voorkomen worden gespecifieerd (uur, 
dag van de week/weekend, seizoen). Als een parameter van voorafgaande verwittiging is 
voorzien, dan moet de tijd tussen de verwittiging en het werkelijke tekort vermeld worden. 
Andere parameters kunnen in aanmerking worden genomen zoals de frequentie van de 
onderbrekingen of het feit dat de onderbreking gedeeltelijk of totaal is;  

• artikel 6 omschrijft de methodologie die moet worden toegepast voor de berekening van 
de sectorale VoLL. Er wordt uitgelegd dat de sectorale VoLLs via bevragingen moeten 
geëvalueerd worden. De bevragingen moeten ten minste, en met respect voor de definitie 
van de VoLL die in de Europese Verordening in artikel 2(9) wordt gegeven, de Willingness-
to-Pay-aanpak toepassen. Er wordt eveneens bepaald dat de overheid die voor de raming 
van de VoLL bevoegd is een triangulatie van de verschillende methodes voor 

 
14 Deze kalender kon niet gerespecteerd worden aangezien de methodologieën pas in oktober 2020 door ACER werden 
goedgekeurd, zie hiervoor afdeling 1.2.1. van dit document.  
15 ACER, 2020-a. 
16 ACER, 2020-b. 
17 Het ACER-richtsnoer stelt ten minste de volgende consumentencategorieën voor, voor zover er gegevens over 
beschikbaar zijn: huishoudens, tertiaire handel/sector, openbare diensten, KMO’s in de industriële sector, grote bedrijven 
in de industriële sector, transportsector. Er kunnen subcategorieën worden gebruikt.   
18 De toevoeronderbrekingen worden toegepast door de netbeheerders volgens artikel 16 van de RPR en volgens artikels 
11, paragraaf 5, punt b) v), en 22 van de E&R NC en volgens alle andere pertinente wetgeving met betrekking tot de 
afschakelingsprocedures om het evenwicht tussen de productie en de vraag te behouden.  
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kostenberekening kan toepassen als zij van oordeel is dat dit leidt tot een meer robuuste 
raming van de sectorale VoLLs. Er wordt daarnaast vermeld dat de raming van de sectorale 
VoLLs kan worden geverifieerd met andere macro-economische evaluaties. Tot slot kan 
er een vork voor iedere beste schatting van de sectorale VoLLs worden voorzien om de 
onzekerheden weer te geven.   

• artikel 7 beschrijft de enkele raming van de VoLL als een gewogen gemiddelde van de 
verschillende sectorale VoLLs waar de verschillende wegingscoefficiënten het aandeel 
van de consumptie van elk type consument voorstellen in een periode van schaarste of 
geeft de logica van het manuele afschakelplan weer. Opnieuw kan voor de beste schatting 
van de enkele VoLL een vork worden voorzien; 

• artikel 8 legt vereisten voor transparantie tijdens de berekening van de VoLL op.  

2.2. Belgisch wettelijk kader 

2.2.1. De CRM-wet 

Op 4 april 2019 heeft het Federaal Parlement de “Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen” (“CRM-wet”) goedgekeurd die een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme van het type “betrouwbaarheidsopties” (“reliability options”)19 
in België voorstelt.  

Ten aanzien van deze wet moet België volgens artikel 25 §1 van de Verordening 2019/943 een 
betrouwbaarheidsnorm vaststellen. 

2.2.2. Wijziging van de Elektriciteitswet 

Op 9 februari 2021 werd een wetsontwerp aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
voorgelegd tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen.20 

Artikel 11 van de Europese verordening wijst de regulerende instanties aan als bevoegde 
autoriteiten voor de berekening van de waarde van de verloren belasting. Artikel 11 bepaalt echter 
eveneens dat de lidstaat een andere bevoegde autoriteit mag aanwijzen. 

In België stelt het wetsontwerp tot wijziging van de voornoemde wet in artikel 4 §7 voor om de 
volgende bepaling in te voegen: “De Algemene Directie Energie, in samenwerking met het Federaal 
Planbureau en de commissie, wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit om de enkele raming vast te 
stellen van de waarde van de verloren belasting, bedoeld in artikel 11 van de Verordening (EU) 
2019/943 en, voor het eerst, binnen de zes maanden na de publicatie van het goedgekeurde voorstel, 
bedoeld in artikel 23, lid 6, ervan. Elke enkele raming, vastgesteld door de Algemene Directie Energie in 
uitvoering van deze Verordening, wordt goedgekeurd door de Koning bij besluit, vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad. “ 

Dit ontwerp van wijziging verduidelijkt dat de raming van de VoLL klaar moet zijn tegen 2 april 
2021, met name 6 maanden na de publicatie van de ACER-methodologieën. 

Het ontwerp van wetswijziging werd aangenomen op 15 maart 202121. 

 
19 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet  
20https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1779&
legislat=55  
21 https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/03/19_2.pdf#Page4  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1779&legislat=55
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1779&legislat=55
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/03/19_2.pdf#Page4
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3. Context 

3.1. Definities 
Artikel 2(9) van de elektriciteitsverordening bepaalt de waarde van de niet-geleverde energie als 
een raming in EUR/MWh van de maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te betalen om een 
stroomonderbreking te vermijden.  

Meer algemeen kan de VoLL beschouwd worden als de waarde die moet worden toegekend aan 
de kwaliteit van de elektriciteitslevering. Een VoLL-waarde bepalen, betekent begrijpen met welke 
storingen de verbruikers te maken krijgen wanneer hun elektriciteitstoevoer wordt onderbroken, 
de kosten ramen die met die storingen gepaard gaan en de verwachtingen van de gemeenschap 
hieromtrent inschatten. De economische en maatschappelijke kostprijs die met die 
stroomonderbrekingen verbonden is zo correct mogelijk becijferen, is cruciaal en bepalend om een 
coherent beleid ter zake te kunnen bepalen en toe te passen. 

Het economisch efficiënt bevoorradingszekerheidsniveau is dat waarbij de marginale winst van 
een bijkomende eenheid bevoorradingszekerheid gelijk is aan de marginale kost voor het behoud 
van dat bevoorradingszekerheidsniveau (zie figuur 1). De VoLL biedt de mogelijkheid een waarde 
toe te kennen aan een grotere elektriciteitsbevoorradingsbetrouwbaarheid door het verlies aan 
sociaal-economische activiteit te meten dat het gevolg is van een niet door het net geleverde 
eenheid elektriciteit22.  

 

 

 

3.2. Huidige en toekomstige toepassing van de VoLL in 
België 

Het VoLL-concept heeft de laatste tijd aan belang gewonnen. Volgens de auteurs van de CEPA-
studie “Study on the estimation of the value of lost load of electricity supply in Europe”23 wordt dit 
fenomeen verklaard door drie recente ontwikkelingen die de behoefte aan een weloverwogen 
evaluatie van de bevoorradingszekerheid binnen de Europese Unie onderstreept hebben. Die drie 
ontwikkelingen zijn de liberalisering van de elektriciteitsmarkten, de steeds verdere doorbraak van 

 
22 CEPA, 2018. 
23 ibidem 
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intermitterende hernieuwbare energiebronnen en het steeds flexibeler gebruik van onze 
elektriciteitsnetwerken. 

De toepassingen van de VoLL in het landschap van het Europees elektriciteitsbeleid zijn talrijk. In 
dit verband geeft de CEPA-studie een ruim overzicht van de literatuur over verscheidene 
toepassingen van de VoLL. Daarvan kunnen de volgende geciteerd worden: de kosten-
batenanalyses voor de ontwikkeling van beleid en infrastructuur; de ontwikkeling van 
reglementaire stimulansen en van compensatiemechanismen; de definitie van design voor 
groothandelsmarkten en de aanschaf van diensten om het bevoorradingszekerheidsniveau te 
verbeteren. De studie geeft eveneens concrete voorbeelden van het gebruik van de VoLL en 
illustreert het grote belang van die waarde. 

In België werd de kostprijs van een nationale stroomonderbreking op het Belgisch grondgebied 
van één uur tijdens een werkdag in de winter geraamd door het Federaal Planbureau24 in 2014.  
Destijds vermeldde het rapport een VoLL van 8,3 €/kWh. Drie jaar later, in 2017, werd de studie 
aangevuld om bij de berekening van de VoLL rekening te houden met de uitsluiting van sommige 
verbruikers met een price-responsive en dus flexibele vraag naar elektriciteit. Rekening houdend 
met die hypothesen bedroeg de raming van de VoLL toen 23,3 €/kWh. Sindsdien diende deze 
waarde als referentie voor het nationale niveau. 

Tot op heden werd de VoLL steeds gebruikt als een gegeven waarmee rekening moest worden 
gehouden in het kader van de uitstippeling van het energiebeleid en de daarbij horende debatten.  
Daarentegen werd de VoLL nooit strikt gebruikt om het bevoorradingszekerheidsniveau van het 
land te bepalen. Momenteel is het huidige minimale toereikendheidsniveau immers het resultaat 
van een politieke keuze. In België is dat niveau omschreven door artikel 7bis, §2, 1° tot 3° van de 
elektriciteitswet dat bepaalt dat bij het ontbreken van geharmoniseerde Europese of regionale 
normen het bevoorradingszekerheidsniveau niet lager mag zijn dan een LOLE  (lost of load 
expectation) van 3 uur voor een gemiddelde winterperiode (percentiel 50) en van 20 uur voor een 
uitzonderlijke winterperiode (waarschijnlijkheid van gebeurtenis om de 20 jaar – percentiel 95). 
Concreet betekent dit dat statistisch, op lange termijn, een bevoorradingsonderbreking van drie 
uren per jaar aanvaardbaar is in normale omstandigheden (P50) en van twintig uren per jaar in 
strenge winterse omstandigheden (P95). 

Ingevolge de indiening in december 2019 van een dossier voor notificatie van een 
staatssteunmaatregel (CRM) bij de DG Mededinging van de Europese Commissie, en 
overeenkomstig de Elektriciteitsverordening 2019/943, moet de betrouwbaarheidsnorm 
berekend worden door ten minste gebruik te maken van de waarde van de niet-geleverde energie 
en van de kosten voor nieuwe toegang. Met andere woorden, het gebruik van de VoLL op het 
Belgisch grondgebied en in ruimere mate op het Europees grondgebied wordt concreter en meer 
geformaliseerd. Op Belgisch niveau impliceert dit dat er een nieuwe betrouwbaarheidsnorm moet 
worden berekend en dat in die berekening een nieuwe raming van de VoLL moet worden 
geïntegreerd met toepassing van de door het ACER-richtsnoer aangeleverde methodologieën. 

3.3. Uitdagingen 

3.3.1. De berekening van de VoLL : een niet-exacte wetenschap 

Sinds verscheidene jaren hebben de veranderingen in onze levensstijl, in onze economie en onze 
maatschappij onze verhouding tot het elektriciteitsverbruik grondig gewijzigd en zijn wij er steeds 
meer afhankelijk van geworden. De bevoorradingszekerheid is meer dan ooit essentieel geworden. 

Volgens artikel 194(2) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie25 en 
overweging (46) van de elektriciteitsverordening zouden de Lidstaten vrij moeten zijn om hun 
eigen  bevoorradingszekerheidsniveau te bepalen zoals zij dat wensen. In Europa evalueren tal van 

 
24 Devogelaer D. (2014). 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN. 



 

 

10 

 

Lidstaten de toereikendheid van hun elektriciteitssysteem op basis van een 
betrouwbaarheidsnorm die het gewenste niveau van bevoorradingszekerheid bepaalt26. 

Het Clean Energy Package (CEP) hecht veel belang aan de betrouwbaarheidsnormen en dan vooral 
wanneer er capaciteitsvergoedingsmechanismen moeten worden uitgewerkt. Hiertoe streven de 
Europese richtlijnen naar een harmonisering van de methodologieën voor de berekening van die 
normen. Het in oktober 2020 gepubliceerde ACER-richtsnoer heeft tot doel die harmonisering te 
realiseren door berekeningsmethodologieën voor te stellen voor de VoLL, de CONE en de LoLE. 
Ter herinnering: de betrouwbaarheidsnorm kan geïllustreerd worden aan de hand van de volgende 
vergelijking: 

𝐿𝑜𝐿𝐸 (ℎ)  = 
𝐶𝑂𝑁𝐸 (€/𝑀𝑊)

𝑉𝑜𝐿𝐿 (€/𝑀𝑊ℎ)
 

De recente gebeurtenissen in Texas in februari 2021 getuigen ervan hoe complex de oefening is 
om het juiste bevoorradingszekerheidsniveau te bepalen. In een artikel met de titel "In Texas and 
California, blackouts highlight the challenge of balancing reliability with cost"27 komt J. Gillis terug op 
die gebeurtenissen en schrijft hij: 

"Ultimately, even robust planning and market design cannot anticipate every scenario, nor can 
RTOs retain enough generation to mitigate all load shedding risk without pushing spending 
above levels implied by the VoLL. This means that electric systems inherently carry some risk, 
especially in the face of high-impact, low-probability events like the cold snap in Texas. (…) 
Almost inevitably, risk leaves policymakers in the undesirable position of responding to 
consumer outrage over blackouts while trying not to incur outrage in the future over higher 
costs. There is no silver bullet solution, but there is a path forward in grounded debate.”  

Naast de complexiteit die inherent is aan de definitie van de betrouwbaarheidsnorm, is de 
berekening van de VoLL een niet-exacte wetenschap en dit om verschillende redenen28: 

• de verbruikers zijn niet altijd in staat hun volledige afhankelijkheid van elektriciteit en/of 
de kosten verbonden aan bevoorradingsonderbrekingen te evalueren29;   

• de waarde die een verbruiker associeert met de kwaliteit van de bevoorrading hangt af 
van tal van factoren. Eerst en vooral is elektriciteit een goed waarvoor de waarde afhangt 
van het (direct en indirect30) gebruik dat men ervan maakt op het ogenblik dat men ervan 
wordt afgesloten31, vervolgens speelt ook de duurtijd van de onderbreking een essentiële 
rol32 net zoals het notificatieproces waarmee de verbruikers verwittigd kunnen worden 
en op de onderbreking kunnen anticiperen om de opgelopen kosten te verminderen. 
Tenslotte is het verbruikerstype bepalend: naar gelang u een residentiële dan wel een 
grote industriële afnemer bent of u al dan niet over een vervangingsoplossing beschikt33, 
kan de impact van een onderbreking danig variëren. 

• tal van methodologieën bieden de mogelijkheid de VoLL te berekenen. Elke methodologie 
heeft voor- en nadelen, maar het literatuuroverzicht laat toe te zeggen dat de keuze van 
de toegepaste methodologie een impact heeft op de VoLL en dat de resultaten naar gelang 
van de toegepaste methodologie sterk uiteen kunnen lopen. 

 
26 De huidig gebruikte LoLE’s zijn bepaald op 3u/jaar voor Frankrijk, België, Polen en Engeland, op 4u/jaar voor Nederland, 
op 5u/jaar voor Portugal en op 8u/jaar voor Ierland. 
27 Gillis J. (2021). 
28 Dit punt komt meer in detail aan bod in hoofdstuk 4. 
29 Het gebeurt dat de verbruikers zich niet voldoende bewust zijn van hun afhankelijkheid van elektriciteit (om zich te 
verwarmen, om te telefoneren, voor hun mobiliteit, enz.). 
30 Het rechtstreeks verbruik kan worden beschouwd als het elektriciteitsverbruik dat dient voor rechtstreekse 
toepassingen zoals een ruimte verwarmen, televisie kijken of een microgolfoven gebruiken terwijl het onrechtstreeks 
verbruik veeleer verwijst naar het elektriciteitsverbruik door de onderliggende infrastructuur. Het gaat bij voorbeeld over 
aardgascompressiestations die gebruikt kunnen worden voor residentiële verwarming of transmissiepylonen die nodig zijn 
voor het data- en telefoonverkeer. 
31 Naar gelang wij ons tijdens de strenge wintermaanden aan het verwarmen zijn of op vakantie zijn en vergeten zijn het 
licht uit te doen, zal een stroomonderbreking niet dezelfde impact hebben op ons welzijn en op de veroorzaakte verliezen. 
32 Het uitvallen van de koelkast voor een gezin gedurende 10 minuten zal niet dezelfde gevolgen hebben als het uitvallen 
tijdens verscheidene uren.  
33 Zoals de stroomgeneratoren in de ziekenhuizen. 



 

 

11 

 

Besluit: het feit dat de berekening van de VoLL een niet-exacte wetenschap is en de VoLL 
intrinsiek een waarde is met een sterke politieke en strategische34 dimensie impliceert dat de 
resultaten van de toepassing van de berekeningsmethoden zoals aanbevolen door ACER, steeds 
met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.  

3.3.2. De uitdagingen op Belgisch niveau 

Gezien de wens om op de Belgische markt een CRM te implementeren en onder druk van de 
uitwisselingen met de Europese Commissie hieromtrent moet België zo snel mogelijk (en vóór 15 
september 2021) een nieuwe betrouwbaarheidsnorm kunnen aanleveren. Die nieuwe 
betrouwbaarheidsnorm zal in de toekomst gebruikt moeten worden voor de nationale adequacy-
studies en voor de studies ter bepaling van de volumes die zullen geveild worden in het kader van 
het CRM35. De termijn om de VoLL-waarde te ramen, is bepaald op 2 april 2021. Gezien het strakke 
tijdsschema zagen de bevoegde autoriteiten zich verplicht methodologische keuzen te maken die 
een invloed kunnen hebben op de geschatte waarde. Dit punt zal verder in dit document nog aan 
bod komen. 

Bovendien vereist de harmonisering van de betrouwbaarheidsnormen via de toepassing van een 
gemeenschappelijke methodologie - waar ACER op aandringt - dat elke Lidstaat dezelfde opvatting 
heeft over de verplichtingen die vervat zijn in het ACER-richtsnoer. Op basis van onze informele 
uitwisselingen met onze Franse, Duitse en Luxemburgse tegenhangers en op basis van de 
besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen de CREG, het Federaal Planbureau en de AD 
Energie van de FOD Economie zou niettemin blijken dat het richtsnoer nog vatbaar is voor 
interpretatie36. Sommigen zijn van mening dat de methodologie Willingness-to-pay (WTP) verplicht 
moet worden gebruikt bij de oefening ter bepaling van de VoLL en anderen menen dat het 
toegestaan (en opportuun) is een beroep te doen op alternatieve en/of aanvullende 
methodologieën. België is een van de voortrekkers in de berekening van de 
betrouwbaarheidsnorm op basis van de ACER-methodologieën37 en kan zich dus niet baseren op 
de ervaringen van de buurlanden. 

4. Overzicht van de literatuur 
De moeilijkheid voor de politieke besluitvormers bestaat erin dat de VoLL niet weerspiegeld wordt 
in de huidige marktmechanismen (bij voorbeeld in de marktprijzen). De bevoorradingszekerheid 
wordt niet verhandeld op een markt en de waarde ervan kan dus niet rechtstreeks worden 
bepaald. Bijgevolg moet het evenwicht tussen de kosten en de baten van de 
bevoorradingszekerheid (bij voorbeeld door gebruikmaking van de VoLL) geraamd worden aan de 
hand van alternatieve methodologieën. 

In 2018 heeft CEPA op verzoek van ACER een studie gepubliceerd die aan twee doelstellingen 
diende te beantwoorden : op basis van een ruim overzicht van de literatuur een analyse aanleveren 
van het VoLL-concept (de economische aspecten ervan, de bestaande methodologieën waarmee 
dit berekend kan worden, identificeren van regels voor opdeling van de consumenten, enz.) en op 
basis van een gemeenschappelijke methodologie de VoLL van elke Europese Lidstaat berekenen 
waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van elke Lidstaat. 

Dit hoofdstuk heeft tot doel verslag uit te brengen over de verschillende methodologieën 
waarmee de VoLL kan worden berekend, de beperkingen van de onderzoeksmethodologieën te 
identificeren en een synthese voor te stellen van de VoLL-waarden die in de verschillende studies 
geraamd worden en waarbij de focus wordt gelegd op de Zweedse werkzaamheden. 

 
34 Zoals eerder aangegeven, biedt de VoLL een middel om de marginale winsten van een bijkomende 
bevoorradingszekerheidseenheid te meten en om aldus een economisch efficiënt bevoorradingsniveau te definiëren. 
35 Tot op heden werd in de verschillende studies het dubbele wettelijke criterium (3u en 20u) toegepast. 
36 Verder in dit document wordt een juridische analyse voorgesteld op basis waarvan de in deze nota gemaakte keuzen 
verantwoord kunnen worden. 
37 Volgens onze informatie heeft enkel Zweden op heden zijn werkzaamheden gepubliceerd, in de landstaal. Ter 
herinnering: het proces waarbij hun werkzaamheden met de andere Lidstaten worden gedeeld was nog niet ingesteld. 
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4.1. Berekeningsmethoden 
In het algemeen kunnen de berekeningsmethoden om de VoLL te ramen in twee grote categorieën 
worden onderverdeeld: de opgegeven voorkeuren en de gebleken voorkeuren. Men kan ervan 
uitgaan dat de opgegeven voorkeuren meten wat de individuen zeggen (hoofdzakelijk op basis van 
de antwoorden die zijn gegeven tijdens de enquêtes over de hypothetische scenario’s voor 
elektriciteitsschaarste) terwijl de gebleken voorkeuren meten wat de individuen doen (het 
waargenomen economisch gedrag van de consumenten). 

Elke methodologie vertoont beperkingen waarmee rekening dient te worden gehouden bij de 
berekening van de VoLL. De CEPA-studie (2018) stelt een synthese voor van de voor- en de 
nadelen van de belangrijkste methodes die in het overzicht van de literatuur gebruikt worden: 

 

4.2. Beperkingen van de enquêtemethoden 
In het kader van dit rapport dat tot doel heeft de Belgische VoLL te ramen en gelet op de door 
ACER opgelegde methodologie, blijkt het opportuun iets langer stil te staan bij de enquêtes en in 
het bijzonder bij i) de methodologische keuze van de enquêtes en ii) de keuze van de parameters 
in de beschrijving van de onderbrekingsscenario’s. Op basis van die oefening kan de in hoofdstuk 
6 toegepaste aanpak dan worden verantwoord.  

4.2.1. Keuze van de enquêtemethoden (WTA/WTP – CV/CA) 

De methodologieën om de VoLL te ramen, nemen in het algemeen twee vormen aan: ofwel 
enquêtes bij de (verschillende types) consumenten, ofwel analyses op basis van (statistische 
(macro)-economische, enz.) gegevens. Algemeen wordt aangenomen dat de enquêtes het 
onzekerheidsrisico met betrekking tot de resultaten vergroten in vergelijking met de methode 
waarbij gegevens worden geanalyseerd38. Dit wordt verklaard door verscheidene factoren. 

Ten eerste is er een risico dat de door de respondenten opgegeven waarden niet de werkelijke 
waarden weergeven die zij associëren met een elektriciteitsschaarste. Zo bestaan er bij voorbeeld 
strategische antwoorden en protestantwoorden. In het eerste voorbeeld kunnen respondenten 
die weten dat hun antwoorden implicaties zullen hebben in termen van politieke keuzen (waardoor 
hun factuur mogelijks zal stijgen) geneigd zijn hun antwoorden ruimschoots te overdrijven of te 

 
38 SINTEF (2010) : "Stated preferences methods and in detail Contingent Valuation is one of the most commonly used methods, 
but is also criticized for producing highly uncertain estimates. (…) Revealed preference methods produce cost estimates based on 
real market behavior and are therefore more certain than answers to hypothetical questions.” 
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onderschatten. In het tweede voorbeeld kunnen de respondenten weigeren “het spel mee te 
spelen” en van de gelegenheid gebruik maken om uiting te geven aan hun ongenoegen omtrent 
de beschreven situatie (bij voorbeeld een nulwaarde opgeven in de mening dat zij niet moeten 
betalen voor iets waarvoor ze reeds betalen of voor een vergissing waarvoor zij niet 
verantwoordelijk zijn). 

Ten tweede baseert men zich bij gebruikmaking van enquêtes op de perceptie van de 
consumenten. Naast het feit dat de consumenten niet altijd in staat zijn om de kosten van een 
elektriciteitsschaarste correct in te schatten39, is het nodig dat het design van de enquête en de 
toepassing ervan zo robuust mogelijk zijn. Zo is de manier waarop de vragen aan de respondenten 
worden voorgesteld bij voorbeeld primordiaal40. Ook de complexiteit van de vragen of de 
beschrijving van de scenario’s kan tot foutieve resultaten leiden omdat de respondent deze niet 
goed begrijpt. 

Bovendien hebben sommige methodologische keuzen (WTP/WTA, CV/CA) de neiging de risico’s 
die met de enquêtes gepaard gaan te vergroten of te verkleinen: 

Willingness-to-pay (WTP) et Willingness-to-accept (WTA) 

Binnen de categorie opgegeven voorkeuren wordt in het algemeen de voorrang gegeven aan twee 
benaderingen : de benadering Willingness-to-pay (WTP) en de benadering Willingness-to-accept 
(WTA).  De WTP kan gedefinieerd worden als het maximumbedrag dat de consumenten bereid 
zouden zijn te betalen om een elektriciteitsonderbreking te vermijden (= om de 
bevoorradingszekerheid te verbeteren). De WTA kan gedefinieerd worden als het minimumbedrag 
dat de consumenten bereid zouden zijn te aanvaarden als compensatie om een 
elektriciteitsonderbreking te ondergaan (= om de bevoorradingszekerheid te verminderen). 

Intuïtief zou men kunnen denken dat een consument bereid zou zijn hetzelfde bedrag te betalen 
om een stroomonderbreking te vermijden als hij bereid zou zijn te aanvaarden als compensatie om 
die te ondergaan41. Nochtans toont het overzicht van de literatuur aan dat het maximumbedrag 
vragen dat het individu bereid zou zijn te betalen of het minimumbedrag waartegen hij vergoed 
zou moeten worden, niet tot hetzelfde resultaat leidt. De vaakst aangehaalde uitleg42 is dat de 
personen een situatie beoordelen in vergelijking met hun huidige situatie. Hun evaluatie van een 
object is dan niet onafhankelijk van de eigendomsrechten op dat object: « renoncer à quelque chose 
que l’on possède est par nature différent d’acquérir cette chose. Il en résulte que, lorsqu’on demande à 
des individus ce qu’ils seraient prêts à payer pour, en un certain sens, acquérir un bien (ex : la sécurité 
d’approvisionnement), le résultat serait différent de ce qu’ils seraient prêts à payer pour renoncer à ce 
bien dont ils bénéficient déjà »43 .  

In ons geval wordt de bevoorradingszekerheid in Europa in het algemeen gepercipieerd als 
verworven en de consumenten gaan er eerder van uit dat zij een compensatie verdienen om een 
verlies aan bevoorrading te ondergaan dan dat zij zouden moeten betalen om een dergelijk verlies 
te vermijden. Hierdoor tonen de resultaten in verband met de raming van de VoLL aan dat de 
WTP-benadering tot veel lagere waarden leidt dan de WTA-aanpak44. Twee studies kunnen als 
voorbeeld worden aangehaald: 

• London Economics (2013) "The Value of Lost Load (VoLL) for Electricity in Great 
Britain" die berekent dat de VoLL voor de domestic consumers zich situeert tussen 
1700 £/MWh en 2800 £/MWh volgens de WTP-methode en tussen 6900 
£/MWh en 11800 £/MWh volgens de WTA-methode. Voor de non-domestic 
consumers schommelen deze ramingen tussen 19300 £/MWh en 27900 £/MWh 

 
39 Hoofdzakelijk omdat zij hun afhankelijkheid van elektriciteit niet volledig inschatten. 
40 Een vragenlijst die via e-mail aan een consument bezorgd wordt, kan minder nauwkeurig worden ingevuld dan wanneer 
een interviewer de tijd neemt om alle vragen toe te lichten en eventuele vragen van de consumenten te beantwoorden. 
41 De elementaire economische theorie veronderstelt dat WTA en WTP hetzelfde niveau bereiken waar het individu geen 
voorkeur heeft om het object (hier: bevoorradingszekerheid) te bezitten of de daarmee overeenstemmende som te 
bezitten. 
42 Ook andere verklaringen zoals het bestaan van vervangingsmiddelen of de inkomensbeperking kunnen dit fenomeen 
verklaren. 
43 Flachaire & Hollard, 2016  
44 Waarbij de WTP overwegend 0€ bedraagt. 
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volgens de WTP-methode en 33400 £/MWh en 39900 £/MWh volgens de WTA-
methode ; 

• RTE (2012) preciseert : « Alors que le coût réel moyen (tel que relevé dans l’enquête) 
d’une coupure d’une heure se monte à 25 €, les ménages seraient prêts à payer 17 € 
seulement pour l’éviter. Ils demanderaient 49 € aux gestionnaires de réseau en 
contrepartie d’un effacement volontaire. »  

Contingente waarderingsmethode (CV) en Conjoint Analysis (CA) 

In het kader van de enquêtes worden in het algemeen twee methoden gebruikt om de vragen aan 
de respondenten voor te stellen: de contingente waarderingsmethode en de conjoint analysis. De 
contingente waarderingsmethode bestaat erin een open vraag te stellen met bij voorbeeld een 
duidelijk onderbrekingsscenario: « Hoeveel zou u bereid zijn te betalen/aanvaarden om een 
stroomonderbreking te vermijden/ondergaan van 1 uur op een maandag om 18 uur in volle maand 
januari ». Conjoint analysis bestaat erin een gesloten vraag te stellen met als doel bij voorbeeld 
twee scenario’s te vergelijken en aan de respondent te vragen welk scenario hij verkiest. Het 
voorbeeld in onderstaande tabel komt uit de studie London Economics (2013) : 

 

 

Beide benaderingen hebben nadelen: voor de consument is het moelijker om te antwoorden op 
de open vragen van de contingente waarderingsmethode terwijl de gesloten vragen van de 
conjoint analysis een te grote invloed kunnen hebben op de resultaten waardoor de vragen eerder 
naar bepaalde scenario’s zullen leiden dan naar andere. 

Toch zijn volgens de CEPA-studie een aantal studies het erover eens dat conjoint analysis 
betrouwbaardere resultaten oplevert in die zin dat de respondent beschikt over referentiepunten 
terwijl hij met de contingente waarderingsmethode helemaal alleen zijn WTA/WTP moet ramen 
met de daarbij horende risico’s die reeds hoger zijn beschreven. Bovendien vermindert conjoint 
analysis het risico op strategische antwoorden dat nochtans reëel is met de contingente 
waarderingsmethode. 

4.2.2. Keuze van de parameters in de beschrijving van de scénario’s 

Het ogenblik van de elektriciteitsschaarste heeft een impact op de WTP/WTA en die kan variëren 
naar gelang van het type verbruiker. Sommige consumenten zijn immers gemakkelijk in staat hun 
productieactiviteit te verplaatsen in de tijd, in het bijzonder wanneer zij verwittigd worden, en 
kunnen dus een relatief stabiele WTP/WTA hebben in de loop van een dag of van een jaar. 
Sommige consumenten echter, hoofdzakelijk gezinnen, zijn niet in staat hun productieactiviteit te 
verleggen en hebben dus een WTP/WTA die sterk afhangt van het ogenblik waarop de 
bevoorradingsonderbreking plaatsvindt. Hierbij weze opgemerkt dat voor die categorie 
consumenten de geografische ligging van het land een impact heeft (gezinnen in noordelijke 
landen hebben de neiging een grotere WTP/WTA te hebben indien de schaarste zich in de winter 
voordoet aangezien ze op dat ogenblik van het jaar meer afhankelijk zijn van elektriciteit) en dat 
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de WTP/WTA geringer is tijdens de nacht (tussen 23u en 6u) dan op andere momenten tijdens de 
dag en in het bijzonder tussen 17u en 21u. 

Aan de hand van de resultaten van hun onderzoek merken de auteurs van de CEPA-studie op dat 
de WTP/WTA stijgt naarmate de schaarste langer duurt. Deze relatie is evenwel noch lineair, noch 
uniform tussen consumenten. Om de niet-lineariteit te verklaren, wordt in het algemeen verwezen 
naar het aanpassingseffect :  het stijgingspercentage van de WTP/WTA (uitgedrukt als zijnde de 
marginale WTP/WTA) vermindert naar gelang de tijdsduur van de bevoorradingsonderbreking 
toeneemt omdat de initiële “stoorfactor” vermindert45.  Die waarneming blijkt echter niet altijd te 
kloppen. Voor sommige, hoofdzakelijk industriële consumenten kan een korte 
bevoorradingsonderbreking (van enkele seconden) verstrekkende gevolgen hebben in termen van 
kosten.46 

In sommige gevallen kan op de elektriciteitsschaarste geanticipeerd worden en kunnen de 
consumenten lang of minder lang op voorhand verwittigd worden. Over het algemeen vermindert 
een voorafgaande verwittiging de VoLL47. Dankzij de prenotificatie zullen sommige consumenten 
immers in staat zijn maatregelen te nemen om de kosten van de onderbreking te verlagen48.  

 

Om de onzekerheidsrisico’s die inherent zijn aan de enquêtemethoden te verminderen, biedt het 
ACER-richtsnoer de mogelijkheid om meerdere uiteenlopende onderbrekingsscenario’s te 
bestuderen, om triangulatie van de verschillende methoden van kostenraming toe te passen en 
om een cross-check uit te voeren met macro-economische gegevens.  

 

4.3. Ramingen van de VoLL uit de literatuur 
De auteurs van de CEPA-studie stellen een synthese voor van de VoLLs die in verschillende studies 
geraamd zijn. Onderstaande figuur geeft hun bevindingen weer49: 

 

Over het geheel genomen variëren de VoLLs van bijna 0 €/kWh tot meer dan 250 €/kWh. Deze 
vork vermindert wanneer zij teruggebracht wordt tot de Europese Lidstaten en bereikt de 
maximale drempel van 130 €/kWh. 

De verscheidenheid van die resultaten illustreert duidelijk de complexiteit van de VoLL en haar 
afhankelijkheid van diverse factoren zoals de context, het type consument en de gebruikte 
methodologische benaderingen. 

 
45 De consumenten raken eraan gewoon en kunnen andere activiteiten aanvatten die minder afhankelijk zijn van 
elektriciteit (aanpassingseffect). 
46 Een bevoorradingsonderbreking van enkele seconden kan leiden tot het stilleggen van een volledige productieketen 
waardoor machines moeten worden heropgestart, met eventueel productieverlies. Daarentegen zal een consument met 
een productie die hoofdzakelijk afhangt van het behoud van de koudeketen slechts een uiterst geringe impact ondervinden 
van een bevoorradingsonderbreking van enkele seconden; zijn kosten zullen echter oplopen naar gelang de schaarste blijft 
duren.  
47 Het overzicht van de literatuur toont aan dat hoe langer de schaarste duurt, hoe minder een voorafgaandelijke 
verwittiging een impact heeft. 
48 Door bij voorbeeld de batterij van hun installaties op te laden, de noodstroomgeneratoren voor te bereiden of de 
activiteiten waarvoor elektriciteit nodig is, te herprogrammeren. 
49 De prijzen zijn uitgedrukt in euro 2013. 
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4.3.1. Zweden 

In januari 2021 heeft Zweden naar aanleiding van de publicatie van de ACER-methodologieën een 
studie gepubliceerd over de berekening van de VoLL. Tot op heden is enkel een versie in het 
Zweeds gepubliceerd50,51. De rest van dit hoofdstuk is gebaseerd op een vertaling van dat 
document52 en heeft tot doel verslag uit te brengen over de manier waarop Zweden de ACER-
methodologieën heeft toegepast. 

De Zweedse VoLL is geraamd op 7.869 €/MWh. Deze raming houdt geen rekening met een 
notificatieproces53. Om de VoLL te ramen, baseert Zweden zich enkel op de resultaten van een 
enquête die in 2017 bij de consumenten is afgenomen. Verscheidene kenmerken van het design 
en de toepassing van deze enquête zijn de moeite waard om vermeld te worden: 

• de resultaten zijn gebaseerd op 3450 antwoorden54 ; 
• de onderbrekingsscenario’s zijn verschillend naar gelang van het type verbruikers55. 

Hierdoor kunnen de ogenblikken van intensief verbruik beter worden weergeven voor 
elke sector en wordt ook gestreefd naar robuustere resultaten; 

• twee verschillende enquêtemethoden werden toegepast naar gelang van het type 
verbruiker : de WTP-benadering voor de gezinnen en de Direct Worth-benadering voor 
de B2B56 ; 

• De contingente waarderingsmethode werd toegepast. Om de aan deze methode 
verbonden risico’s te beperken, hebben de onderzoekers echter gebruik gemaakt van   
payment cards. Concreet betekent dit dat aan de consument weliswaar een open vraag 
wordt gesteld, maar zijn antwoord beperkt wordt tot 27 prijsaanbiedingen waarvan de 
laagste steeds nul bedraagt. Onderstaande figuur is een voorbeeld uit de Zweedse 
enquête57 : 

 

• Bij het afnemen van de enquête zijn tal van maatregelen genomen om een slecht begrip 
van de vragen en/of strategische antwoorden te vermijden. Enkele van die maatregelen 
zijn: het uitwerken van pilootenquêtes om het design van de enquête vooraf te testen, 
doelgerichte gesprekken voor de B2B-steekproeven58, gedetailleerde vragen om de 

 
50 Ei (2021). 
51 Een samenvatting van de enquête die in 2019 bij de gezinnen is afgenomen, is beschikbaar in het Engels (Carlsson en al., 
2019). 

52 Via informele communicatie met Zweden werd met de AD Energie van FOD Economie een document in het Engels 
uitgewisseld dat 4 bladzijden lang is en een samenvatting geeft van de studie in het Zweeds. Dat vertrouwelijk document 
bood een duidelijk inzicht in de vertaling van de Zweedse studie. 
53 Die keuze werd gemaakt naar aanleiding van besprekingen met de netbeheerders. Volgens de actoren werd het als 
redelijk beschouwd te veronderstellen dat de bevoorradingsonderbrekingen niet zullen worden aangekondigd. 
54 1500 antwoorden van gezinnen (18 tot 75 jaar), 750 antwoorden van de industrie, 500 antwoorden van de 
overheidsdienst, 400 antwoorden van de handel en 300 antwoorden van de landbouw. 
55 Het scenario dat beschreven is bij de B2C-verbruikers illustreert een onderbreking om 18u op een avond in januari. Het 
scenario dat beschreven is bij de B2B-verbruikers illustreert een onderbreking om 10u ’s morgens tijdens de week in 
januari. Voor de landbouwsector is er een uitzondering gemaakt. 
56 Aan de B2B-afnemers is echter meegedeeld dat hun antwoorden zouden beschouwd worden als zijnde hun WTP. 
57 Carlsson en al. (2019). 
58 Er vonden upstream telefonische contacten plaats om er zeker van te zijn dat de enquête bij de juiste persoon zou 
worden afgenomen (de persoon die binnen de organisatie over de vereiste informatie beschikt).  
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consument zo goed mogelijk in de situatie te plaatsen59 en de waarschuwing aan de 
consumenten in verband met eventuele strategische antwoorden60. 

Op basis van al deze elementen kan worden vastgesteld dat Zweden zich niet beperkt heeft tot 
een minimale toepassing van de ACER-eisen. Dat land heeft daarentegen gebruik gemaakt van de 
vrijheden die door het Europese richtsnoer geboden worden om de VoLL zo robuust mogelijk te 
bepalen. Zo werd overgegaan tot triangulatie van de methoden (WTP en Direct Worth) en tot het 
bestuderen van verschillende scenario’s waarbij rekening is gehouden met de bijzondere 
kenmerken van elke sector. De voorzorgsmaatregelen die genomen werden bij het afnemen van 
de B2C/B2B-enquêtes bevestigen bovendien het bestaan van de onzekerheidsrisico’s met 
betrekking tot de resultaten van de enquêtemethoden waarvan sprake is in hoofdstuk 4.2.1. 

5. Bijdrage van de CREG (Nota (Z)2140) 
In dit hoofdstuk wordt eerst een samenvatting gegeven van de bijdrage van de CREG61. 
Vervolgens wordt een kritische analyse voorgesteld in het licht van het literatuuroverzicht dat in 
hoofdstuk 4 is gepresenteerd. 

5.1. Samenvatting  
Overeenkomstig de ACER-methodologie wordt een raming van de VoLL verkregen door de ratio 
van de geraamde bereidheid tot betalen van afnemers om gedurende een algemeen piekuur niet-
beschikbaarheid van elektriciteit te voorkomen (in EUR) en de overeenstemmende verwachte 
elektriciteitsafname (in MWh). 

De bereidheid tot betalen (Willingness-to-Pay, hierna: WTP) van afnemers om gedurende een 
algemeen piekuur niet-beschikbaarheid van elektriciteit te voorkomen (in EUR) wordt bepaald op 
basis van een bevraging bij een statistisch representatieve steekproef van betrokken afnemers op 
het Belgisch grondgebied. De statistisch representatieve steekproef van betrokken Belgische 
afnemers vertegenwoordigt de Belgische afnemers die handmatig kunnen worden ontkoppeld 
volgens de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling die als vertrouwelijk is opgenomen 
in het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia en goedgekeurd werd door de 
Minister voor Energie.  

De overeenstemmende verwachte elektriciteitsafname (in MWh) wordt bepaald in 3.2 door 
toepassing van de verbruiksprofielen (Synthetic Load Profiles, hierna: SLPs) gepubliceerd door 
Synergrid62 op de gemiddelde jaarafnamen per segment. 

Op basis van de geraamde WTP (in EUR) en de overeenstemmende verwachte elektriciteitsafname 
(in MWh) wordt een enkele raming gegeven van de waarde van de niet-geleverde energie (in 
EUR/MWh). 

 
59 Voorbeeld van vraag voor de gezinnen : “We will now ask some questions about your household’s willingness to pay to avoid 
a power outage. Imagine that there is a service offering a backup generator that can be used if there is a power outage. The 
generator can cover your household’s need for electricity during a power outage. The service costs money but your household only 
pays to the network owner if a power outage occurs. If your household does not pay anything, you will not have access to the 
reserve generator during a power outage. Imagine that a power outage will take place in January starting at 6pm. For each 
question, we ask you how much your household would be maximum willing to pay in order to avoid this power outage by accessing 
the backup generator. We ask that you consider that the increased costs will reduce your ability to use the money for other 
purposes. There are no right or wrong answers”, Ibidem. 
60 De enquête voor de gezinnen bevat een disclaimer: « Experiences from similar earlier studies show that some people tend to 
indicate a different willingness to pay in questionnaires than they in reality are willing to pay. Some indicate a lower amount. We 
believe this is partly because they want to express the opinion that they are entitled to uninterrupted delivery of electricity. Others 
indicate a higher amount. We believe that this is partly due to a desire to express that the electricity companies should take power 
outages very seriously. We ask that you answer according to what you would pay in reality for the backup service, because only 
then we will know what you actually think. If you specify a lower willingness to pay than your actual one, the service may not be 
made available to you, and if you exaggerate your willingness to pay, the service may be offered to you at the cost you stated. The 
results from this study might influence the future of the electricity network and the level of the fees paid to the electricity network. 
The study is conducted on behalf of the Swedish Energy Agency. », Ibidem. 
61 Nota (Z)2140 van de CREG is opgenomen in Bijlage VI van dit document. 
62 http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED
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Er zijn twee methoden toegepast om de WTP te ramen en twee methoden om de bijhorende 
verwachte “lost load” te ramen. Dat resulteert in 4 resultaten voor de verwachte VoLL.  

 

 

De VoLL voor het Belgisch grondgebied wordt bepaald als het gemiddelde van de vier ramingen 
die resulteren uit de toepassing van de verschillende varianten, wat neerkomt op 4,3 EUR/kWh 
of 4.267 EUR/MWh. 

5.2. Kritische analyse van de nota (Z)2140 
Gegeven dat de analyse van de regulator berust op enquêteresultaten die een WTP opleveren, 
lijkt de nota in lijn met de methodologie gepubliceerd op 2 oktober 2020 in het ACER-richtsnoer.  

Uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 4 zijn echter de beperkingen van enquêtemethoden naar 
voor gekomen. Hoofdzakelijk werd aangetoond dat de WTP-methode bepaald door contingent 
valuation de neiging vertoont het risico van onzekerheden rond de resultaten te vergroten. Ook 
de keuze van de scenario's en de definitie van bepaalde parameters zoals duur, timing of 
voorafgaande kennisgeving kunnen een relatief sterke invloed hebben op de WTP.  De analyse 
van de CREG-nota bevestigt dat, ondanks de conformiteit van de toegepaste methodologie met 
de vereisten van het ACER-richtsnoer, de resultaten niet voldoende robuust zijn om te worden 
gebruikt als de enige parameters om de Belgische VoLL te bepalen.  

De volgende analyse draagt bij tot de rechtvaardiging van deze bevinding. Ze wordt opgedeeld in 
een aantal subsecties die de belangrijkste kritieken samenvatten, m.n. de scenariokeuze, de 
categorieën B2C en B2B, de keuze van de grootte van de verloren belasting en de vergelijking van 
de resultaten van de CREG met twee andere studies die eenzelfde problematiek onderzochten.  

5.2.1. Scenariokeuze 

Bij de bevraging die door het marktonderzoeksbureau Into the Minds werd uitgevoerd, werd een 
situatie geschetst waarbij de respondenten zich dienden uit te spreken over hun 
betalingsbereidheid om een elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden tijdens de 3e 
woensdag van januari, tussen 18 en 19 uur, wanneer de temperatuur zich onder de 5°C zou 
bevinden.  

Een dergelijke situatie kan niet als echt extreem worden beschouwd: een winteravond waarbij het 
vriespunt niet noodzakelijk bereikt wordt en dus niet, of alleszins minder snel (in de perceptie van 
de respondenten), geassocieerd zal worden met weersellende, fileleed, haperende gastoevoer, etc. 
Bovendien zijn tijdens de gekozen periode (na 18h) heel wat handelszaken gesloten.  

Een schaarstemoment of afschakeling hoeft zich evenwel niet per definitie (enkel) voor te doen 
tussen 18h en 19h. Voor de verschillende ondervraagde groepen consumenten heeft een 
dergelijke keuze nochtans een invloed op de waarde die zij hechten aan de niet-levering van 
elektriciteit. Een bredere vork van tijdsbepalingen in de scenariokeuze was dan ook instructief 
geweest.  
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Zo kan gedacht worden aan een scenario waarbij een winterwerkdag beschouwd wordt in de 
vroege voormiddag. Hieruit zou een andere waarde van WTP kunnen resulteren en dit zowel voor 
huishoudens (een verstoord ochtendritueel, problemen om kinderen naar school te brengen, 
verkeerslichten die niet werken, school waar de bel geen dienstdoet, smartboards niet 
functioneren, etc.) als voor bedrijven. Bij deze laatste categorie is het denkbaar dat bij een 
(aankondiging van een) stroomonderbreking in de voormiddag het bedrijf beslist om de hele dag 
gesloten te blijven en de werkzaamheden zelfs niet op te starten. Dat zou uiteraard een grotere 
schade veroorzaken dan wanneer er tijdelijk geen beschikking zou zijn over elektriciteit gedurende 
de sluitingsuren van de zaak.  

Uit 4.3.1 leren we dat de Zweedse collega’s zelfs verschillende tijdsperioden hebben voorgelegd 
aan de verschillende consumentencategorieën. Deze keuze wordt gestaafd door het feit dat een 
dergelijke werkwijze beter toelaat om het piekverbruik van elke sector weer te geven en alzo de 
robuustheid van de resultaten verhoogt. Bovendien lijkt de keuze voor een scenario met 
(significant) lagere temperaturen gerechtvaardigd vanuit het oogpunt dat er een belangrijke 
correlatie bestaat tussen schaarstesituaties in België en schaarstesituaties in Frankrijk. Omwille 
van de hoge thermosensitiviteit van het Franse elektriciteitsverbruik (een temperatuursdaling met 
1°C om 19h in de winter veroorzaakt een gemiddelde stijging van de belasting met 2.3 GW, wat 
equivalent is met de activatie van 2 nucleaire reactoren63) verhoogt de capaciteitsnood in Frankrijk 
sterk bij negatieve temperaturen, wat op zijn beurt de invoermogelijkheden voor België fors kan 
beperken (Elia, 201964). 

Hieruit volgt dat het in rekening brengen van (sterk) negatieve temperaturen gerechtvaardigd is in 
de bepaling van het Belgische betrouwbaarheidscriterium. 

5.2.2. B2C 

1) Bij het bekijken van de B2C-categorie valt het hoge aantal nul-antwoorden onmiddellijk op: 
maar liefst 80,5% van de ondervraagde B2C-ers hebben geantwoord niet bereid te zijn te 
betalen voor het vermijden van een aangekondigde stroomstoring tijdens een winterpiek. Dat 
lijkt veel, en als we de CREG-nota vergelijken met het rapport opgesteld voor OFGEM en 
DECC (London Economics, 2013) zien we dat in deze laatste het aantal nul-antwoorden 
slechts 15% bedraagt voor hun WTA-enquête en 65% voor de WTP-enquête. Bij de Zweedse 
analyse bedraagt dat cijfer voor de WTP-enquête slechts 54%.  

Bovendien zijn 11% van de B2C-antwoorden in de CREG-nota inconsistent. Bij uitsluiting van 
deze laatste groep (de methode ‘OK or out’ van de CREG) zou dat betekenen dat slechts 8,5% 
van de B2C-respondenten een (klein) bedrag zou overhebben om tijdens de winterpieken op 
een continue manier te beschikken over elektriciteit, wat op zich opmerkelijk is. Ook hier kan 
de vergelijking gemaakt worden met de Zweedse analyse waar dat cijfer op 46% ligt.  

Een dergelijk hoog percentage nul- of inconsistente antwoorden lijkt eerder te wijzen op een 
hoog aandeel proteststemmen en/of een (deels) verkeerd of zelfs non-begrip van de 
onderliggende vraag naar bevoorradingszekerheid en waardering van een goed dat lange 
tentakels heeft in het huishoudelijk verbruik. De niet-beschikking over elektriciteit beperkt 
zich immers niet enkel tot het gebrek aan verlichting of verstoord gebruik van TV en internet, 
maar ook verwarming (elektrisch en andere), de telefoonmasten, tankstations, etc. kunnen 
defailleren bij afschakelingen. Het lijkt dus eerder een aanwijzing dat de methode van 
interviewen niet volledig aangepast was aan de vraagstelling. Een mogelijkheid om dit te 
remediëren, is het organiseren van een opvolginterview om de oorza(a)k(en) te achterhalen 
van de massale hoeveelheid nul-antwoorden. Inspiratie kan gehaald worden uit Loomis et al. 
(2011) 

“To investigate whether zero bids or 'No' votes reflect a true expression of respondent values or 
rejection of some feature of the constructed market, follow-up questions to the WTP question 
are often asked, particularly of those stating zero WTP or voting against the program. These 
follow-up questions can be open-ended like 'Why did you answer zero?' or 'Why did you vote 
against?' These responses are then postcoded into two categories, protests and non-protests 

 
63 CRE, Activity Report 2012. 
64 Zie bvb. figuur 4.11 van het Adequacy & Flexibility rapport (Elia, 2019).  
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following criteria described below. Alternatively, some surveys (Loomis, 1987; Walsh et al, 
1984) use a checklist approach which prompts the user to select the main reason or all the 
reasons why they would not pay. These reasons include what are typically considered non-
protest such as 'I do not receive any benefits from the public program' or 'I cannot afford to pay 
for the public program'.” 

Het volgen van een dergelijke aanpak had een meer betrouwbaar beeld van de werkelijke WTP 
voor huishoudens opgeleverd. De Zweedse aanpak kan hierbij nogmaals als voorbeeld dienen. 
In deel 4.3.1 werd reeds ingegaan op de methodes die door Zweden werden toegepast om 
het risico op een verkeerd of non-begrip van en/of het optreden van strategische antwoorden 
te verkleinen. Zo werden bijvoorbeeld pilootenquêtes georganiseerd om het design van de 
enquête op voorhand te testen, werd er een ‘cheap talk script’ toegevoegd65, werd er een 
gericht onderhoud vastgelegd voor B2B (om er zich van te vergewissen dat de ‘juiste’ persoon 
de vragen zou beantwoorden en niet bvb. de bediende aan het onthaal), was er voldoende 
detailniveau van de gestelde vragen om de ondervraagden een zo getrouw mogelijk beeld te 
schetsten van de situatie waarin een afschakeling kan plaatsvinden, etc. Dergelijke bijkomende 
context lijkt in de nota (Z)2140 en de daarbij horende enquête niet aanwezig te zijn.  

2) Volgens de informatie in bijlage 3 worden mensen ouder dan 65 jaar uitgesloten uit de 
bevraging van de CREG. Voor deze leeftijdsgroep kan de continue beschikbaarheid van 
elektriciteit nochtans erg belangrijk zijn. Te denken valt aan het gebruik van medische 
apparatuur, (trap)liften, gekoelde medicatie, etc.  

3) De horizontale as van Figuur 4 lijkt niet te stroken met de voorgaande scatterdiagrammen 
(Figuur 1 & 2): de categorie waarnemingen tussen 15 en 30 € wordt niet weergegeven (of 
eerder: de labels lijken verkeerd geplaatst).   

4) Ook zien we in Tabel 1 van de nota dat voor de categorie B2C de maximale 
betalingsbereidheid die wordt weergegeven voor een 1h durende stroomonderbreking tot 
100 maal groter kan zijn dan het WTP-gemiddelde. Dat lijkt veel voor een goed dat per 
definitie homogeen is. Deze vaststelling lijkt opnieuw te wijzen op een beperkt begrip van66 
of een protestantwoord op de vraag tot waardering van de verloren belasting.  

5.2.3. B2B 

1) Ook hier kan gewezen worden op het relatief hoge aandeel nul- (64,5%) en inconsistente 
(19,5%) antwoorden, een vaststelling die ongetwijfeld genuanceerd kon worden door het 
organiseren van een opvolginterview (zie deel 5.2.2, punt 1) of, zoals in Zweden, een 
voorafgaandelijke contactname om de meest geschikte persoon om de gestelde vragen getrouw 
te beantwoorden, te identificeren.  

2) 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 meer werknemers). Een dergelijke keuze waarbij de eenmansbedrijven voor 70% worden 
vertegenwoordigd in de berekening van de B2B-VoLL lijkt aanvaardbaar vanuit 
bedrijfseconomisch oogpunt, maar uit het oogpunt van de bevoorradingszekerheid kan men zich 
de vraag stellen of deze eenmansbedrijven wel een dergelijk gewicht zouden mogen 
vertegenwoordigen. Gezien een aantal van deze eenmansbedrijven gevestigd zijn binnen de eigen 

 
65 Voor meer informatie, zie Cummings and Taylor (1999), Carlsson et al. (2019) en voetnoot 60 van deze nota.  
66 Bovendien werd de optie ‘ik weet het niet’ uitgesloten uit de mogelijke antwoorden op de WTP-vraag. Respondenten die 
de vraag niet (duidelijk) konden inschatten, hadden dus geen mogelijkheid om dit te signaleren. Het niet opnemen van deze 
optie is evenwel niet standaard in dergelijke bevragingen. In Sintef (2010) wordt gesteld:  

“However, two important recommendations that can be found in the literature are that you should explicitly allow for 
a “no answer” option, and you should follow up on extreme answers and ask the respondent about the reason behind 
his statement”.  

Dat nalaten heeft als gevolg dat niet afgeleid kan worden welk percentage van de nul-antwoorden alternatief een verklaring 
‘ik weet het niet’ zou hebben gekregen of, na verduidelijking van de interviewer, een positieve waarde. 
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woning67 leunen ze mogelijks eerder aan bij de huishoudens dan bij de bedrijven (niet-
huishoudens68).     

3) De keuze om enkel de onderverdeling naar aantal werknemers mee te nemen als 
selectiecriterium69 houdt geen rekening met de regionale clustering van activiteiten. Ook 
ontbreekt het aan informatie over de NACE-code en de toegevoegde waarde van de geselecteerde 
bedrijven.      

5.2.4. LL 

1) Het lijkt verwonderlijk dat de regulator gebruik maakt van de respons van de verschillende 
consumenten wanneer het gaat over hun betalingsbereidheid, maar dat niet lijkt te doen 
wanneer dezelfde consumenten hun elektriciteitsverbruik dienen te evalueren. De nota 
vermeldt  

“Er wordt opgemerkt dat de vragenlijsten tevens peilen naar het elektriciteitsverbruik van de 
respondent, zowel op factuurbasis als op basis van eigen ramingen. De respons is echter 
ontoereikend om aanspraak te kunnen maken op representativiteit en is bijgevolg niet geschikt 
voor extrapolatie”. 

Het lijkt dus alsof een deel van deze consumenten heeft nagelaten hun factuur te raadplegen 
en/of niet weet hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt, maar wel een correcte inschatting zou 
kunnen maken van de waarde ervan. De inzet van een deskundige interviewer die eerst 
contextuele uitleg verschaft en nuttige informatie opvraagt aan de respondenten vooraleer 
over te gaan tot het laten invullen van de vragenlijsten of het organiseren van een follow-up 
lijkt hier dan ook (weerom) aangewezen geweest te zijn. Het ontbreken ervan kan aanleiding 
geven tot het verkrijgen van minder betrouwbare resultaten.  

2) Ook wordt gesteld dat door de inclusie van de residufactoren in de SLP’s verwacht kan worden 
dat, gezien de verloren belasting zou toenemen, de VoLL afneemt. Deze stelling geldt evenwel 
enkel als de WTP constant blijft. Dat is niet noodzakelijk het geval, en de notie van een 
constante WTP bij zeer koud weer wordt door de recente feiten in Texas tegengesproken. 
Texas werd in de winter van 2021 geteisterd door drie zware winterstormen (op 10-11 
februari, 13-17 februari en 15-20 februari) die een massale uitval van de 
elektriciteitsopwekking in de staat veroorzaakte. Op haar beurt leidde deze stroomuitval tot 
desastreuze tekorten aan water, voedsel en warmte. Meer dan 4,5 miljoen woningen en 
bedrijven kwamen zonder stroom te zitten waarvan een aantal gedurende meerdere 
opeenvolgende dagen. Tijdens de periode van stroomonderbrekingen liepen de 
groothandelsprijzen voor elektriciteit op tot 9000 $/MWh (het "systeemplafond"). Vergeleken 
met de meer gebruikelijke 45 à 50 $/MWh op de elektriciteitsgroothandelsmarkt is dat een 
verhoging met een factor van quasi 200. Toch bleef er geconsumeerd worden door niet-
afgeschakelde verbruikers, met torenhoge facturen als gevolg.  

In de analyse van de CREG werd een dergelijk scenario niet voorgelegd tijdens de enquête 
gezien er slechts met 1 winterscenario werd gewerkt waarbij de buitentemperatuur “minder 
dan 5°C” bedraagt. 

3) Ook kunnen vragen gesteld worden bij de ‘hoge’ variant van de lost load. In de nota wordt 
specifiek vermeld 

“Deze hogere verwachte piekafname is waarschijnlijk te verklaren doordat deze raming heel 
wat klanten bevat die niet volgens de handmatige ontkoppelingsprocedure kunnen 
afgeschakeld worden, wat met variant 1 niet of veel minder het geval is.” 

 
67 Te denken valt bijvoorbeeld aan de grafisch designer, de zelfstandig verzekeringsmakelaar of de thuiswerkende 
consultant.  
68 Zie ook bvb Sintef (2010): “Note that some respondents in a survey may belong to more than one customer group. Especially, 
in a household one may find owners of firms… It is important to be aware of this when constructing the surveys, to avoid double-
counting.” 
69 Een stelling die wordt bevestigd door de niet-representativiteit van de niet-huishoudelijke subsegmenten, zie deel 3 van 
de nota (Z)2140.  
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Men kan zich dan afvragen wat het nut is om een dergelijke waarde op te nemen en te 
gebruiken in de uitmiddeling (gemiddelde van de vier ramingen) van de enkele raming van de 
waarde van de verloren belasting. Ook later in de nota wordt gemeld  

“Het is belangrijk te onderlijnen dat binnen deze gebieden essentiële voorzieningen echter 
niet worden afgeschakeld” 

wat verdere bevestiging lijkt te bieden voor het unieke gebruik van variant 1. Het toch 
opnemen van de hoge variant leidt dan tot een lagere inschatting van de unieke VoLL 
voorgesteld door de CREG.  

5.2.5. Bepaling VoLL door andere instanties volgens andere 
methodologieën 

CEPA: 

Wanneer de CREG de CEPA-studie voor ACER citeert, verwijst zij verkeerdelijk naar het feit dat 
CEPA via bevragingen de VoLL bepaald heeft voor huishoudens en niet-huishoudens. Dat is niet 
de werkwijze die door CEPA werd gehanteerd: CEPA baseert zich voor haar VoLL-bepaling op de 
productiefunctie. CEPA citeert daarvoor een aantal argumenten waaronder het feit dat een 
dergelijke aanpak toelaat om de consistentie te verzekeren in de berekening van de resultaten van 
de verschillende lidstaten. In de tekst (annex F) lezen we zelfs letterlijk: 

“Where respondents were asked to state a WTA in response to an electricity interruption 
scenario, we were not intending to analyse the magnitude of the WTA response in isolation. 
Hence, we did not use responses to derive a VoLL or WTA estimate.” 

In het kader van de studie besteld door ACER werden enquêtes afgenomen, maar deze hadden 
enkel als doel om waarden die CEPA na grondig literatuuronderzoek had gevonden, te bevestigen, 
bij te stellen of te ontkrachten (het zogenaamde ‘primair onderzoek’). De vragenlijsten werden dus 
niet rechtstreeks gebruikt voor de bepaling van de VoLL, wat wel het geval is in de analyse van de 
CREG. 

Stellen dat de CEPA-studie 1) WTA-waarden oplevert, 2) die bovendien hoger zouden moeten 
zijn dan de WTP70 die door de CREG werd becijferd, lijkt ons dan ook niet duidelijk aangetoond 
en zelfs verkeerd te zijn.  

FPB: 

Bovendien wordt in dit deel van de CREG-nota eveneens een vergelijking gemaakt met de 
Working Paper 3-14 van het Federaal Planbureau (Devogelaer, 2014). Er wordt gesteld dat de 
VoLL van huishoudens in de Working Paper van het FPB berekend wordt op 2.3 €/kWh. Dat klopt, 
maar er dient gespecifieerd te worden dat deze berekening gedaan werd voor een winterwerkdag 
om 8h ’s morgens. De vragenlijst die de CREG heeft gebruikt, maakt melding van een winteravond 
tussen 18h en 19h.  

Dat tijdsverschil is belangrijk omdat uit de Working Paper blijkt dat de waarde van de VoLL 
doorheen de dag schommelt. Dat is eveneens het geval met de huishoudelijke VoLL: deze varieert 
overheen de dag tussen 1.9 en 10.3 €/kWh.  

Ook maakt de CREG de vergelijking met de niet-huishoudelijke VoLL van het FPB. Ook hier kan 
eenzelfde bemerking worden gemaakt over het niet-vergelijkbaar tijdskader, en kan dat bovendien 
aangevuld worden met het feit dat de CREG niet dezelfde economische reikwijdte heeft 
beschouwd dan het FPB in haar Working Paper 3-14: CREG heeft een subselectie gemaakt waarin 
niet alle sectoren en niet het volledige Belgische territorium worden gedekt (enkel de 
afschakelbare zones), wat in de analyse van het FPB wel werd gedaan. Opnieuw lijkt de vergelijking 
mank te lopen.   

 
70 Zie nota (Z)2140, §25: “Men zou bijgevolg moeten verwachten dat de waarden die CEPA bepaalt hoger liggen dan deze die de 
CREG bepaalt”. 
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De voorziene vergelijkingen van de CREG met het CEPA-rapport en Working Paper 3-14 van het 
FPB lijken niet correct onderbouwd te zijn.  

6. Raming van de VoLL 

6.1. Interpretatie van het ACER-richtsnoer 
Gelet op de argumenten in bovenstaand deel met betrekking tot de waarde berekend door de 
CREG dient het juridisch kader uiteengezet in hoofdstuk 2 met betrekking tot het ACER-richtsnoer 
en het op 15 maart 2021 aangenomen voorstel tot wijziging van de elektriciteitswet met 
betrekking tot de aanwijzing van de Algemene Directie Energie als bevoegde autoriteit om de 
waarde van de verloren belasting te bepalen (zie supra) in herinnering gebracht te worden.  

Artikel 6 van het ACER-richtsnoer laat toe dat de raming van de sectorale waarde van de verloren 
belasting op basis van de WTP-methode wordt bijgesteld door andere kostenraming-methodes 
toe te passen teneinde de raming van de verloren belasting meer robuust te maken71. Tevens 
bepaalt artikel 6(9) dat de bekomen sectorale waarde van verloren belasting onderhevig mag zijn 
aan een “cross-check” met andere macro-economische evaluaties72.  

Gelet op het feit dat een definitie van “cross-check” 73 en “evaluations”74 ontbreken in het ACER-
richtsnoer dient beroep gedaan te worden op de gangbare betekenis van deze woorden teneinde 
de draagwijdte van artikel 6(9) te bepalen. Deze woorden worden als volgt gedefinieerd 
overeenkomstig de Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus:  

To crosscheck: 

“to make certain that information, a calculation, etc. is correct, by asking a different person or 
using a different method of calculation”  
 

Evaluations: 
“the process of judging or calculating the quality, importance, amount, or value of something”. 

Bovenstaande definities versterken klaarblijkelijk de bevoegdheid van de Algemene Directie 
Energie om op basis van een extensieve literatuurstudie te evalueren of de waarde door de CREG 
berekend in haar nota (Z)2140 over de vaststelling van een enkele raming van de waarde van de 
niet-geleverde energie voor het Belgisch grondgebied al dan niet toereikend robuust is. Indien 
geconcludeerd kan worden dat de raming bekomen door de CREG kennelijk ontoereikend is, kan 
geargumenteerd worden dat het noodzakelijk is deze waarde aan te vullen met waarden bekomen 
door de toepassing van alternatieve methodes. Gelet op overweging (57) van ACER Decision 
23/2020 dient opgemerkt dat het gebruik van een ‘uncertainty range’ facultatief is maar niettemin 
waardevolle informatie kan verschaffen over het onzeker karakter van de berekening van de 
sectorale waarde van de verloren belasting75. 

6.2. Alternatieve werkwijzen 
Gegeven de argumenten aangehaald in deel 5.2 van dit rapport leek het ons noodzakelijk om de 
waarde door de CREG berekend in haar nota (Z)2140 over de vaststelling van een enkele raming van 
de waarde van de niet-geleverde energie (value of lost load) voor het Belgisch grondgebied aan te vullen 
met waarden bekomen door de toepassing van alternatieve methodes. Gegeven de erg strikte 
timing opgelegd door het ACER-richtsnoer en het voorstel van aanpassing van wet waardoor de 
VoLL-bepaling gerealiseerd dient te worden tegen 2 april 2021 (6 maanden na de publicatie van 
de ACER-methodologieën), ontbrak het ons aan de tijd om een nieuwe vragenlijst op te stellen en 

 
71 Zie supra.  
72 Zie supra. 
73 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crosscheck; (zoals geraadpleegd op 17 maart 2021).  
74 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evaluation;  (zoals geraadpleegd op 17 maart 2021). 
75  ACER (2020-a), (57)  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crosscheck
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evaluation
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af te nemen76. Hierdoor dienden we ons te beperken tot een gerichte literatuurstudie die leidde 
tot de toepassing van een aantal wetenschappelijke methodes die weliswaar dataopzoekings- en 
rekenwerk vereisten, maar binnen de voorziene tijdsspanne gerealiseerd konden worden.  

6.2.1. Toepassing van de CEPA-methode 

Een eerste geraadpleegde studie is een rapport waarvan ACER zelf de opdrachtgever is. Het 
bureau CEPA (Cambridge Economic Policy Associates) heeft in 2018 in opdracht van ACER een 
rapport gepubliceerd waarin voor de verschillende lidstaten VoLL-waarden werden berekend. 
Naast de resultaten werden ook de gebruikte methodes in detail in het rapport beschreven. Dat 
liet ons toe niet alleen de gerapporteerde waarden voor België te verifiëren, maar ook nieuwe 
waarden te becijferen. CEPA heeft immers gewerkt met data van het jaar 2015, terwijl we vandaag 
kunnen beschikken over statistieken van (tussenliggende jaren tot) het jaar 2019. De publieke 
databronnen die werden geraadpleegd, zijn statistieken van de Nationale Bank van België (bruto 
toegevoegde waarde per bedrijfstak), aangevuld met gegevens van Eurostat (o.a. finaal 

elektriciteitsverbruik77). Deze methode laat toe om een onderscheid te maken tussen de VoLL van 
huishoudens en van niet-huishoudens.  

Toepassing van de methode voor huishoudens78 die uitvoerig beschreven wordt in Annex C van 
het voornoemde CEPA-rapport levert ons waarden op die aanzienlijk hoger lijken te liggen dan de 
waarden die de CREG voorstelt in haar nota (zie Tabel 1).  

Tabel 1: Vergelijking van de huishoudelijke VoLL en VoLA voor België (€/kWh) 

 VoLL VoLA 

CREG (2021) 
 

[3.2-6.8] [1.7-3.6] 

CEPA (2018) toegepast op 
statistieken van 2015 

9.6 5.4 

CEPA toegepast op 
statistieken van 2019 

11.3 6.3 

Bron: CREG, CEPA, FPB eigen berekeningen.  

Tabel 1 bevat, naast de vergelijking van de VoLL, eveneens waarden voor de VoLA, of de VoLL na 
voorafgaandelijke verwittiging (prenotificatie). Voor deze prenotificatie stelt CEPA zelf, op basis 
van literatuurstudie en primair onderzoek79, een correctiefactor voor. Deze factor is verschillend 
naargelang de beschouwde sector. Voor de huishoudens bedraagt deze 55.5%, wat lijkt te stroken 
met de analyse van de CREG (202180). Verdere bevestiging van de residentiële prenotificatiefactor 
wordt gevonden in Pepermans (2011) en Energi Norge (2012). 

De VoLA lijkt eveneens significant hoger te zijn bij toepassing van de CEPA-methodologie dan de 
waarden die in de nota van de CREG worden gerapporteerd.  

Voor de niet-huishoudens werd de VoLL van de verschillende bedrijfstakken berekend, om nadien 
geaggregeerd te worden gerapporteerd in twee categorieën: industrie en diensten (zie Tabel 2).  

Wat de voorafgaandelijke verwittiging betreft, leidt het primair onderzoek van CEPA eveneens tot 
een prenotificatiefactor voor de niet-huishoudelijke categorieën. Consumenten uit de industriële 
sectoren rapporteerden een gemiddelde prenotificatiefactor van 78.9%, terwijl dat bij de diensten 
61.9% bedroeg.   

 
76 Gebaseerd op de toepassing van de WTA-methode. 
77 Deze statistieken worden, krachtens de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
meer bepaald het artikel 29octies §1, door de AD Energie van de FOD Economie verzameld en aan Eurostat bezorgd.  
78 Zie Bijlage V van dit document. 
79 Hoewel de VoLL-waarden van de CEPA-studie gebaseerd zijn op de productiefunctiemethode is het bureau eveneens 
overgegaan tot het afnemen van enquêtes, en dit zowel voor huishoudens als niet-huishoudens. De enquêtes werden niet 
gebruikt voor de rechtstreekse bepaling van de WTA of WTP, maar eerder voor de validatie van waarden (hypothesen) die 
in de literatuur werden teruggevonden (zie ook deel 5.2.5). 
80 Zie Bijlage II.   
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Tabel 2: VoLL en VoLA voor industrie en diensten in België berekend volgens de CEPA-methodologie 
met data van 2019 (€/kWh)  

 VoLL VoLA 

Industrie 2.1 1.6 

Diensten 10.1 6.3 

Bron: Eurostat, NBB, FPB eigen berekeningen.  

Het is minder evident de berekende waarden uit Tabel 2 te vergelijken met de waarden geponeerd 
door de CREG omwille van het feit dat de CREG 1) niet alle economische sectoren heeft bevraagd, 
2) slechts één geaggregeerde categorie heeft beschouwd voor de niet-huishoudens: B2B. Er werd 
dus met andere woorden geen onderscheid gemaakt naar industrie en diensten.  

6.2.2. Estland wijst de weg   

Tijdens de door ACER georganiseerde workshop op 3 november 2020 over de VoLL werd een 
presentatie gegeven door Estland. Deze presentatie behandelde zowel de Estse methodologie 
voor de VoLL-berekening als de behaalde resultaten.  

In opdracht van Estland werd Compass Lexecon aangeduid om, in het kader van de bepaling van 
het nationale betrouwbaarheidscriterium, de berekening van (o.a.) de VoLL uit te voeren81. 
Compass Lexecon heeft zich daarvoor gebaseerd op de reeds geciteerde CEPA-studie, maar 
oordeelde, op basis van wetenschappelijke literatuur, dat het gebruik van de productiefunctie-
aanpak een onderschatting inhoudt van de werkelijke waarde van de verloren belasting.  

Deze stelling kan verklaard worden door het feit dat de productiefunctiebenadering een, om de 
terminologie uit deel Erreur ! Source du renvoi introuvable. te gebruiken, revealed preference 
methode is. In tegenstelling tot de stated preference laat de eerste methode niet toe om 
inschattingen te maken van de zogenaamde non-use value. De non-use value82 wordt in de 
wetenschappelijke literatuur beschreven als de waarde die individuen toekennen aan 
economische goederen ook al hebben ze die nooit gebruikt en zullen ze die (misschien) nooit 
gebruiken. Dat staat in schril contrast tot de gebruikswaarde (use value) van een goed die mensen 
ontlenen aan het directe gebruik van dat goed. Bilaterale gesprekken met Belgische academische 
experten bevestigen het bestaan en het belang van deze waarden83.  

Hoewel de stated preference toelaat om de non-use value (deels) te bepalen, rijst het vermoeden 
dat de enquêtegegevens uit de analyse van CEPA evenmin toelaten om dat gebrek in de 
productiefunctiebenadering (volledig) op te vangen: CEPA doet immers geen uitspraak over de 
omvang van de VoLL of VoLA op basis van de enquêtegegevens, maar zet deze enkel in voor haar 
primair onderzoek (zie voetnoot 79).  

Concreet stelt Compass Lexecon voor de huishoudens dat de CEPA-waarde enkel de waarde 
weergeeft van de niet-uitgeoefende activiteiten omwille van de stroomonderbreking. Wat niet in 
deze waarde vervat zit, zijn 1) het verlies aan comfort, 2) het verlies aan data, 3) het bederf van 
voedsel. Het aandeel van deze 4 factoren in het totale ongemak veroorzaakt door een 
stroomonderbreking schommelt naargelang de duur ervan. De onderbroken activiteiten (de enige 
categorie die in de CEPA-waarde vervat zou zitten) zouden daarbij een aandeel tussen 30 en 32% 
innemen. Ook voor de diensten en de industrie wordt ervan uitgegaan dat de pannekosten die in 
de macro-economische evaluatie van CEPA werden berekend maar een subcategorie 
vertegenwoordigen van alle kosten. Naast de verloren productie dienen bijvoorbeeld de 
heropstartkosten, de schade (aan derden en aan eigen apparatuur en machines), de verloren 

 
81 
https://elering.ee/sites/default/files/public/varustuskindluse%20konverentsid/Varustuskindluse%20vebinarid/Elering_
webinar_Dmitri%20Perekhodtsev_20201105.pdf. 
82 ‘Het concept van ’non-use values‘ kan eigenlijk teruggebracht worden tot de publicatie in 1964 van Weisbrod waarin de 
individuele waardering van goederen, activa en middelen die niet gebruikt worden, gerechtvaardigd wordt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Option_value 

83 Zonder evenwel specifieke Belgische waarden te kunnen aanduiden. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Option_value
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grondstoffen, etc. mee opgenomen te worden in de VoLL-waardering. Om dat te remediëren, 
heeft Compass Lexecon sectorale correctiefactoren uit de literatuur toegepast.  

Bij toepassing van deze werkwijze84 op de huishoudelijke VoLL zoals berekend via de CEPA-
methodologie bekomen we een VoLA-vork dat zich uitstrekt tussen 23,5 en 25,6 €/kWh. Een 
gelijkaardige methode voor de inschatting van de totale (nationale) VoLL leidt tot een vork dat zich 
situeert tussen 13,2 en 17,5 €/kWh wanneer de volledige economische activiteit in rekening 
wordt gebracht85.  

Indien we willen corrigeren voor zowel een voorafgaandelijke verwittiging (prenotificatie) als het 
feit dat niet elke economische activiteit zich in een afschakelbare zone bevindt (ervan uitgaande 
dat de industrie minder/niet afgeschakeld zal worden omwille van haar vaak rechtstreekse 
aansluiting op het transportnet van Elia en haar prijsgevoelige karakter wat volgens het ACER-
richtsnoer moet uitgesloten worden van de VoLL-bepaling86), wordt de totale VoLA-vork voor 
België [13,4;17,3] €/kWh. 

Deze berekeningsmethode beroept zich op de toepassing van de proportionele weging van de 
sectorale VoLL (zie voetnoot 85). Volgens de ACER-methodologie is het zo dat, om de enige 
raming van de nationale VoLL te bekomen, gewerkt kan worden met twee verschillende 
methoden: de proportionele en de marginale aanpak. Volgens artikel 7(5.b) van het ACER-
richtsnoer is de proportionele aanpak in feite een vereenvoudiging van de marginale aanpak. Deze 
laatste, hoewel meer exact, is evenwel complexer om te berekenen gegeven de veelheid aan 
hypothesen die genomen dienen te worden aangaande de details van de maatregelen opgenomen 
in het afschakelplan en de specifieke kenmerken van elk evenement dat ENS veroorzaakt (duurtijd, 
bijkomende benodigde capaciteit om de betrouwbaarheidsstandaard te bereiken, etc.).  

In deze berekening werd daarom gekozen voor de proportionele manier. Bij deze keuze dient zich 
evenwel een nieuwe keuze aan: een weging van de sectorale VoLL op basis van het jaarlijks 
elektriciteitsverbruik of een weging op basis van het aandeel in de ENS. Deze berekening past de 
eerste optie toe (zie Bijlage V) omwille van haar coherentie met de productiefunctie-aanpak.    

Het is opvallend dat beide berekende intervallen (VoLL op basis van alle sectoren en VoLA op basis 
van huishoudens en een deel van de economische activiteiten) quasi dezelfde zijn. Het lijkt ons 
daarom belangrijk even stil te staan bij de notie van prenotificatie. Tijdens de voornoemde 
workshop rond de VoLL-bepaling georganiseerd door ACER werd de vraag gesteld aan één van de 
sprekers87 of prenotificatie meegenomen dient te worden in de VoLL-bepaling. Zijn antwoord was 
dat hij de VoLL niet zou aanpassen voor prenotificatie gezien er in geval van schaarste in realiteit 
niet altijd op voorhand verwittigd kan worden. Ook ENTSO-E leek tijdens de workshop dezelfde 
mening toegedaan door te stellen  

“It is important to keep in mind that real-time contingencies or discrepancies between forecasts 
on the previous day and actual performance in real-time (in particular about consumption and 
intermittent production) implies that perfectly well-adjusted pre-notification is impossible in 
real-life”.  

Zweden (in deel 4.3.1) kiest eveneens expliciet voor de niet-prenotificatiemethode waarbij de 
consumenten niet worden verwittigd voorafgaand aan de stroomonderbreking en rapporteert de 
VoLL, niet de VoLA, als enkele raming van de waarde van de niet-geleverde energie (zie voetnoot 
53).  

Gegeven het feit dat over de opname van prenotificatie in de berekening van de VoLL geen 
eenduidigheid lijkt te bestaan en dat de door ons berekende intervallen erg dicht bij elkaar 
aanleunen/quasi dezelfde zijn, lijkt het voorgestelde interval [13,4;17,3] €/kWh dan ook robuust 
te zijn voor de bepaling van de Belgische VoLL.  

 
84 Bij gebrek aan Belgische waarderingen werden dezelfde correctiefactoren gebruikt als geciteerd door Compass Lexecon.    
85 Waarbij de gewichten bepaald worden door het aandeel van de geaggregeerde sectoren in het jaarlijks 
elektriciteitsverbruik. 
86 ”The calculation of the single VoLL for RS shall exclude the following consumers: (a) price-responsive consumers for the 
proportion of their offtake which is price-responsive (provided sufficiently detailed data is available);". 
87 Tijdens de workshop kwamen verschillende partijen aan het woord. Gegeven dat de workshop enkel op uitnodiging was 
en er geen publiek beschikbare notulen zijn opgesteld, leek het ons niet gepast de spreker te identificeren.   
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6.2.3. Een noodoplossing: de noodstroomaggregaten 

Een andere manier om een idee te krijgen van de waarde van de verloren belasting is om na te 
gaan hoeveel consumenten in realiteit (bereid zijn te) betalen om een stroomonderbreking te 
vermijden. Deze aanpak berust niet op enquêtes (stated preferences), maar op de werkelijke 
uitgaven van deze consumenten.  

In deel 4.1 werd deze methode reeds aangehaald (Market behaviour analysis). Belangrijk om 
signaleren is dat de beschikbare gegevens bij een dergelijke aanpak afkomstig zijn van een beperkt 
aantal verbruikers88. Deze verbruikers zijn typisch erg afhankelijk van elektriciteit voor hun 
activiteit, en zelfs voor hun overleven (hospitaal, kuikenbroederijen, brandweer, etc.). Net daarom 
hebben zij een prikkel om in bijkomende (dure) apparatuur te investeren. Deze aanpak schetst dus 
een alternatief beeld van de VoLL, maar dient eerder als een (absolute) bovengrens beschouwd te 
worden.  

In dit rapport bekijken we voor de verschillende categorieën consumenten de huur/aankoop van 
een (thuis)batterijsysteem of noodstroomaggregaat dat toelaat om off grid te gaan bij de 
aankondiging van een afschakeling. Gezien de gevoeligheid van commerciële informatie en de 
moeilijkheid om een ‘gemiddelde’ te bepalen voor de verschillende categorieën, wordt in wat volgt 
enkel een orde van grootte geschetst.   

Volgende informatie werd bekomen voor de huur gedurende 3 maanden van grote (1 en 2.5 MW) 
noodstroomaggregaten:  

• Dieselaggregaten: 60-90 €/kW  
• Gasmotoren: 100-120 €/kW.  

Bij deze vaste kosten dient uiteraard nog het brandstofverbruik (dat aanzienlijk kan zijn) en de 
aansluitingskosten op het elektriciteitsnetwerk bijgeteld te worden, naast de kost (en tijd) om de 
benodigde vergunningen aan te vragen. Bovendien gaat het hier om erg grote aggregaten en kan 
vermoed worden dat kleinere installaties duurder zullen zijn (omwille van negatieve 
schaaleffecten). Een recent turnkeyproject op Belgische bodem bevestigt dat: de aankoop van een 
dieselaggregaat (315 kVA) bedraagt 400 €/kW.  

Voor huishoudens kan, bij wijze van voorbeeld, gekeken worden naar de aankoopkost van een 
residentiële thuisbatterij. Uiteraard worden deze apparaten niet (en zeker niet in België) enkel en 
alleen aangekocht om mogelijke afschakelingen te vermijden en kan de aanschaf van een dergelijke 
batterij verschillende doelen dienen, waaronder het verhogen van het zelfverbruik van door PV-
panelen gegenereerde elektriciteit, arbitrage, etc. Desalniettemin kan de kostprijs van een 
dergelijke batterij ook hier weer een bovengrens vormen. De algemene aankoopprijs van een 
dergelijke batterij schommelt gemiddeld tussen 4.000 en 10.000 euro (afhankelijk van het merk, 
de opslagcapaciteit, eventuele installatiekosten, BTW, etc.). Een batterij die een gemiddeld 
huishoudelijk verbruik dekt, behoeft een opslagcapaciteit van om en bij 13,5 kWh. Vaak wordt een 
garantie van 10 jaar voorzien. Wanneer we deze investering annualiseren, bekomen we een 
jaarlijks bedrag tussen 530 en 1.630 euro89. We kunnen dus stellen dat de waarde van de 
elektriciteit voor die verbruikers tussen 40 en 120 €/kWh bedraagt.  

Ook hier weer stellen we vast dat deze, weliswaar eerder uitzonderlijke en hoge vormen van 
waardering, de door de CREG voorgestelde waarden ruimschoots overschrijden.  

6.2.4. Een bovengrens op basis van de CREG-gegevens  

Ondanks de tekortkomingen in de nota van de CREG die in deel 5.2 reeds werden aangestipt, is 
de vragenlijst opgesteld in overeenstemming met het ACER-richtsnoer. Bij gebrek aan alternatieve 
enquêteresultaten (omwille van redenen aangehaald in deel 6.2) lijkt een valorisatie van de 
beschikbare gegevens opportuun.  

 
88 De CREG maakt in haar nota Z(2140) melding van meer dan 200 MW noodstroom geïnstalleerd in de Belgische 
ziekenhuizen, zonder evenwel over te gaan tot een kwantitatieve inschatting van de opportuniteits-/vermijdingskosten. 
89 Voor de berekening, zie Bijlage V.  
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We baseren ons hiervoor op de grafieken 1-8 en Tabel 1 van de nota (Z)2140. Wanneer we enkel 
de resultaten beschouwen waarbij een positieve (niet nul) huishoudelijke WTP wordt 
weergegeven90 en deze waarden herijken91, wordt de verdeling bekomen zoals weergegeven in 
Tabel 3. 

Tabel 3: Aandeel van de huishoudens met een niet-nul-WTP in de verschillende niet-nul-WTP-
kostcategorieën (%)  

 OK or out OK or min 

]0,5] € 56% 56% 

]5,15] € 20% 17% 

]15,30] € 14% 15% 

>30 € 9% 12% 

Bron: CREG, FPB eigen berekeningen. 

Ook voor de niet-huishoudens kan een dergelijke tabel worden opgesteld. 

Tabel 4: Aandeel van de niet-huishoudens met een niet-nul-WTP in de verschillende niet-nul WTP-
kostcategorieën (%) 

 OK or out OK or min 

]0,5] € 25% 26% 

]5,15] € 16% 23% 

]15,30] € 22% 20% 

>30 € 38% 30% 

Bron: CREG, FPB eigen berekeningen.  

Wat we uit deze tabellen kunnen afleiden, is dat als gezinnen (B2C) en niet-huishoudens (B2B) 
bereid zijn om een bedrag te betalen om een stroomonderbreking van 1h te vermijden tijdens de 
winter, dat voor de eerste categorie in meer dan de helft van de gevallen een bedrag tussen 0 en 
5 (incluis) euro zal zijn. Voor de tweede categorie zal dat bedrag in (meer dan) de helft van de 
gevallen (veel) meer dan 15 euro zijn. Het maximum dat de eerste (tweede) categorie bereid 
gevonden is te betalen, is 130 (600) euro.  

Hoewel louter indicatief (maar weliswaar objectief, transparant en verifieerbaar) is het mogelijk 
een inschatting te maken van een gemiddelde niet-nul (niet-)huishoudelijke WTP gebaseerd op de 
waarden weergegeven in Tabellen 3 & 4. Uiteraard kan deze waarde niet aangenomen worden als 
een unieke raming van de WTP voor (niet-)huishoudens gezien 1) het geringe aantal antwoorden 
(potentiële niet-representativiteit), 2) het feit dat een aantal consumenten daadwerkelijk niet 
bereid zullen zijn te betalen voor het vermijden van een stroomonderbreking. Deze consumenten 
worden niet opgenomen in onderstaande berekening waardoor de bekomen waarden 
geïnterpreteerd dienen te worden als een bovengrens92.  

De berekening is eenvoudig en sommeert de producten van de frequentie met het gemiddelde 
van de grenswaarden van het kosteninterval. Gezien de laatste rij van Tabel 3 & 4 evenwel een 
zeer ruim kosteninterval omvat, lijkt het ons niet gepast te werken met het gemiddelde, maar 
wordt een waarde van respectievelijk 50 en 150 €/kWh voorgesteld (in plaats van het gemiddelde 
dat respectievelijk 80 en 315 €/kWh bedraagt). Vervolgens wordt de bekomen (niet-) 
huishoudelijke 'WTP’ gedeeld door de respectievelijke LL zoals door de CREG gerapporteerd in 

 
90 In Carlsson et al. (2019) worden beschrijvende statistieken van de WTP-antwoorden op de verschillende 
onderbrekingsduurtijden gerapporteerd. Daarbij wordt eveneens de ‘conditional WTP’ weergegeven, zijnde de WTP indien 
die positief (niet nul) is.  
91 En corrigeren gezien Figuur 4 van de voornoemde nota naar alle waarschijnlijkheid een verkeerde X-asopdeling heeft.  
92 Er dient aangestipt te worden dat een dergelijke methode evenwel niet de maximale bovengrens weergeeft omdat er 
niet gerekend wordt met de uiterste grenswaarden van de kostenintervallen.  
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Tabel 4 van de nota (Z)2140. Toepassing van deze methode leidt tot een VoLA van 19 €/kWh93 
(respectievelijk 19,1 en 18,7 €/kWh volgens de ‘OK or out’ en ‘OK or min’).   

7. Conclusie 
Deze nota beantwoordt aan de eisen van artikel 4, §7 van de wetswijziging die op 15 maart 2021 
is aangenomen94  en die de Algemene Directie Energie aanwijst als de bevoegde autoriteit om, in 
samenwerking met het Federaal Planbureau en de commissie, een enkele raming vast te stellen 
van de waarde van de verloren belasting, bedoeld in artikel 11 van de Verordening (EU) 2019/943 
en, voor het eerst, binnen de zes maanden na de publicatie van het goedgekeurde voorstel, 
bedoeld in artikel 23, lid 6, ervan.  

De eerste fase van de werkzaamheden bestond uit een enquête die is afgenomen bij de 
consumenten om te peilen naar de maximumprijs voor elektriciteit (in euro/MWh) die zij bereid 
zouden zijn te betalen om een stroomonderbreking gedurende een uur tijdens piekverbruik in de 
winter te vermijden. Volgens de analyse van de resultaten van die enquête door de CREG wordt 
de Belgische VoLL geraamd op 4.267 €/MWh. 

De CREG heeft evenwel gekozen voor een minimale toepassing van de eisen van het Europese 
richtsnoer. De ACER-methodologieën bieden immers de mogelijkheid om verschillende 
uiteenlopende scenario’s te bestuderen en om een triangulatie van verschillende methodologieën 
voor kostenraming uit te voeren. Die opties zijn door de régulator95 niet bestudeerd. Het overzicht 
van de literatuur dat aan bod kwam in hoofdstuk 4 toonde echter aan dat de berekening van de 
VoLL een niet-exacte wetenschap is en dat het onzekerheidsrisico voor de resultaten de 
belangrijkste beperking van de enquêtemethoden is. 

De gedetailleerde analyse van de door de CREG toegepaste methodologie en van de 
onderliggende resultaten identificeert tal van kritische punten op basis waarvan kan besloten 
worden dat de benadering niet kan leiden tot een robuuste raming van de VoLL. Volgens de 
interpretatie van artikel 6(9) van het ACER-richtsnoer is het toegestaan, wanneer wordt 
aangetoond dat de bekomen raming niet voldoende robuust is, gebruik te maken van alternatieve 
methodologieën.  

Gezien de opgelegde timing96 kon echter geen nieuwe enquête worden uitgevoerd. Niettemin kon 
aan de hand van andere door de literatuur erkende methodologieën die gebaseerd zijn op publieke 
statistieken binnen de toegestane tijd een robuustere raming van de VoLL worden berekend. De 
gebruikte methodologieën beantwoorden aan de eisen van het ACER-richtsnoer die het volgende 
bepalen: 

« the VoLL methodology shall be based on transparent, objective and verifiable criteria ».  

In een eerste fase werd de door CEPA voorgestelde (2018) production function-methodologie 
toegepast waarbij rekening werd gehouden met de laatste beschikbare Belgische statistieken (jaar 
2019). Vervolgens werden correctiefactoren toegepast die tot doel hebben de beperkingen die 
gepaard gaan met de production function-methodologie te belichten. De resultaten tonen aan dat 
de VoLL zich situeert tussen 13.350 €/MWh en 17.340 €/MWh97. 

Om de geldigheid van deze waarden aan te tonen, werden twee aanvullende analyses 
doorgerekend: de ene betreffende de kosten van de noodstroomgeneratoren en de andere 
betreffende de niet-nul-WTP van de enquête van de CREG. De resultaten van beide analyses 
bevestigden enerzijds dat de berekende waarden ruim hoger lagen dan de raming van de CREG 

 
93 Voor de VoLA-berekeningen werd enkel variant 1 van de B2B Lost Load (LL) opgenomen omwille van argumenten 
geciteerd in deel 5.2. Bij doorrekening van variant 2 bekomt men een VoLA van 14 €/kWh.  
94 Zie supra. 
95 Enkel de benadering WTP+CV werd door de CREG toegepast. Ook al werden verschillende onderbrekingsperioden 
bestudeerd, dan nog had dit niet tot doel de VoLL te ramen op basis van uiteenlopende scenario’s, maar eerder om de 
coherentie van de antwoorden van de consumenten te testen. 
96 Raming van de VoLL  verwacht tegen 2 april 2021. 
97 Hierbij weze opgemerkt dat de VoLL zoals hier uitgedrukt, rekening houdt met een notificatieproces dat plaatsvindt 1 
dag voor de effectieve schaarste. 
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van 4.267 €/MWh en anderzijds dat de vork die op basis van de production function-methodologie 
bekomen was, robuust was. 

Volgens de eisen van het ACER-richtsnoer en van de Belgische wet moet de AD Energie van de 
FOD Economie een enkele raming vaststellen van de waarde van de verloren belasting. Concreet 
betekent dit dat er binnen het berekende interval een waarde als referentiewaarde moet worden 
gekozen. Zoals aangehaald in hoofdstuk 3.1 is de VoLL intrinsiek een waarde met een sterke 
politieke en strategische dimensie die sociaal-economische gevolgen heeft voor het land. Daarom 
oordeelt de AD Energie van de FOD Economie dat het nodig was te beschikken over de 
instemming van de politieke overheden die verantwoordelijk zijn voor de keuze van de enkele 
waarde. Nadat het ministerieel kabinet kennis had genomen van de huidige werkzaamheden, heeft 
het bevestigd voorstander te zijn van de bovenste grenswaarde van het berekende interval98. 

Op basis van alle hoger toegelichte elementen en in de hoedanigheid van bevoegde autoriteit om 
de enkele raming vast te stellen van de waarde van de verloren belasting, raamt de AD Energie 
van de FOD Economie de Belgische VoLL op 17.340 €/MWh, dit is de bovenste grenswaarde van 
het berekende interval [13.350;17.340] €/MWh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Directeur-Generaal a.i.                                                                          De Commissaris bij  
         het Plan 

 

 
98 Mail ontvangen van het kabinet op 31 maart 2021 die bevestigt  « qu’une valeur VOLL aux alentours des 17 €/kWh est en 
effet une valeur soutenable et souhaitée politiquement » (dat een VoLL-waarde van ongeveer 17 €/kWh immers een politiek 
verdedigbare en gewenste waarde is). 
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BIJLAGEN 
ANNEXE I: Accord de principe du 27 janvier 2021 

 
Note du 27/01/2021 de la DG Energie et du Bureau fédéral du Plan 

 
Le 22 janvier 2021, la CREG a présenté à la DG Energie du SPF Economie ainsi qu’au Bureau 
fédéral du Plan une présentation succincte de l’étude qu’elle a menée sur la détermination de la 
VoLL.  
 
Par la présente, nous souhaitons vous informer que la DG Energie du SPF Economie ainsi que le 
Bureau fédéral du Plan, après discussion avec le cabinet ministériel, souhaitent poursuivre les 
travaux initiés par la CREG. Une attention particulière sera accordée à l’approfondissement de la 
méthodologie adoptée par la CREG, en accord avec la guidance ACER. A titre illustratif nous 
jugeons opportun de prendre les points d’amélioration suivants en considération :  

• Échantillon : L’échantillon présenté par la CREG fait état de consommateurs B2B. Qui est 
concerné par cette catégorie ? Est-ce que des industriels (la production) sont inclus ? Dans 
la décision 23/2020 d’ACER, on parle de toute demande inflexible qui n'a pas droit à une 
protection contre le délestage. Concrètement, peut-on avoir des explications sur la 
représentativité de l’échantillon B2B et sur les arguments qui ont permis d’exclure certains 
(sous-)secteurs?  

• Scénarios : Les méthodologies ACER permettent la prise en compte d’un scénario de 
référence et de scénarios alternatifs d’interruption de l’approvisionnement afin d’étudier 
leur impact potentiel sur la VoLL (Art 6.5)99. Est-ce que ces scénarios alternatifs font partie 
de l’enquête menée par la CREG ? En effet, le scénario présenté par la CREG (18h, un jour 
de semaine en janvier) peut sembler moins pertinent lorsqu’on étudie l’impact d’une 
pénurie sur certains industriels et PMEs. Parallèlement, une durée d‘interruption de 
l’approvisionnement de 1h peut sembler optimiste au regard du temps de rétablissement 
opérationnel du réseau basse tension. Le territoire considéré a également un impact non 
négligeable : “For instance, households typically show higher WTP to prevent (geographically) 
larger interruptions compared to outages which affect only their neighborhood” (Reichl et al.). 
Aussi, comment avez-vous pris en compte les réponses traduisant une WTP nulle et 
comment traiter le fait qu’une majorité de l’échantillon ait prétendu à une WTP nulle 
(description du scénario, WTP au lieu de WTA, etc) ? 

• Pré-notification : Selon la méthodologie présentée par la CREG, il apparaît que le scénario 
de l’enquête contenait un mécanisme de pré-notification. Quelles étaient les hypothèses 
sous-jacentes à ce mécanisme (qui est prévenu, comment et quand ?). Selon l’article 5 de 
la guidance ACER du 02 octobre 2020 : “The pre-notification period shall take into account 
the mechanisms used to inform the public about electricity crises, if any. As of 2022, those 
mechanisms will be described in the risk-preparedness plan of each MS, as referred to in Article 
11(1)(i) of the RPR, and shall be reflected in the VoLL calculation”. Au niveau belge, les 
mesures de communication à prévoir dans le cadre du risk-preparedness plan n’ont pas 
encore été établies et ne le seront pas avant avril 2021. Dès lors, sur quelle règlementation 
se basent les hypothèses utilisées par la CREG ? Il semblerait que le paramètre de pré-
notification ait un impact considérable sur la valeur de la VoLL100. Un scénario alternatif 
sans processus de pré-notification a-t-il été étudié et, si non, comment estimer l’impact de 
ce mécanisme sur la valeur VoLL ? 

• Triangulation of different cost-estimation methods: Si la méthodologie présentée par la 
CREG répond au critère imposé par la guidance ACER, à savoir d’utiliser au minimum le 
principe du willingness to pay, nous aimerions savoir dans quelle mesure cette approche 

 
99 Le questionnaire destiné au résidentiel utilisé dans l’étude de J.Reichl qui se trouve à la base du blackout simulator utilisé 
par le Bureau fédéral du Plan dans son étude ‘’ When the lights go out: the monetary impact of a large scale blackout in Belgium’’ 
considère 8 scénarios différents. 
100 L’étude menée par CEPA à la demande d’ACER de juillet 2018 étudie l’impact d’un mécanisme de pré-notification sur 
la VOLL et constate que pour les ménages la différence est conséquente : ‘’When faced with a subsequent two-hour 
interruption, we find that one-day of notice leads to a reduction from VoLL to VoLA by just less than 50%. We also find evidence 
that the value of notice and the duration of a subsequent supply interruption are interlinked. (…) the benefit of notice is lower for 
non-domestic consumers, and particularly industrial consumers, than it is for domestic consumers.’’ 
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est ou peut être complétée, comme le permet l’article 6.6 de la guidance, par d’autres 
méthodologies telles que le willingness to accept et le direct worth ou encore le cross 
check avec des évaluations macro-économiques. Au vu de la complexité du sujet, nous 
pensons qu’il est important d’avoir recours à tous les moyens nous permettant d’améliorer 
la robustesse de la valeur VoLL. 

• Uncertainty range : L’article 6.7 de la guidance ACER permet également de calculer des 
uncertainty ranges : “In addition, an uncertainty range may be provided around each best 
estimate of sectoral VoLL for each category of consumers.” Ceci n’apparaît pas directement 
à la lecture des slides. Nous comprenons que la valeur VoLL doit être comprise entre 2900 
à 5900 €/MWh. Considérez-vous ceci comme l’uncertainty range prescrit par la guidance 
ACER ? Quelle est dès-lors la single VoLL estimée et comment ce choix se justifie-t-il ?  

En conséquence, si pour le calcul de la VoLL on peut naturellement prétendre au principe de 
l’efficacité coûts, la guidance ACER stipule toutefois que cela doit se faire dans le respect des 
aspects techniques du réseau : « the applicable load shedding process shall be economically efficient 
and shall have a minimum impact, subject to the technical ability and legal competence of grid operators 
to conduct load shedding”. On ne peut donc pas, a priori, garantir que le délestage soit toujours le 
moins cher si des conditions techniques du réseau (behoud van het evenwicht) en exigent 
autrement. Afin de rendre compte de cette réalité, nous pensons que la prise en compte des points 
d’améliorations précités permettra d’aboutir à une valeur VoLL plus robuste tout en restant 
conforme à la guidance ACER qui permet d’appliquer ces points.  

Enfin, à titre d’information, nous aimerions savoir à quel bureau d’enquête la CREG a fait appel 
pour réaliser son étude. 
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ANNEXE II: Complément d’informations apporté par la CREG – Mail du 2 mars 2021 

 

 

Cher Maxime, 
 

Hieronder vind je de meer gedetailleerde informatie over de VoLL bevraging.  
 

Willingness to pay per sector: 
 
Let op: de resultaten per sector zijn niet meer representatief (B2C als geheel is wel nog 

representatief, maar dus niet voor de subsegmenten). Ook de lost load per sector zal verschillend 
zijn. 
 

sector 
Average of 
WTP 

(Graphique) media 36,0 

Agro-alimentaire 0,0 

Apparenté au métal 0,0 

Auxiliaires 13,3 

Distribution 0,8 

Enseignement 0,0 
Entreprises d'utilité 

publique 161,4 

Horeca (et temps libre) 0,2 

Industrie de la pierre 0,3 

Organismes sociaux 116,7 

Papier et bois 2,5 

Secteur financier 52,0 

Services aux entreprises 10,6 

Services aux particuliers 0,6 

Services de santé 46,0 

Textile 7,5 

Transformation du métal 0,0 

Transport 14,1 

 
 

De vergelijking tussen notificatie en zonder notificatie. 
 
Voor B2B met enkel de consistente antwoorden N:200=>N:161: 

 
A)           willingness to pay met pre-notificatie, 1u: 19,42 EUR  
B)           WTP zonder pre-notificatie: 27,14 EUR 

 
Voor B2C met enkel de consistente antwoorden, N:1021=>N:908 

 
C)           willingness to pay met pre-notificatie: 1,27 EUR 
D)           WTP zonder pre-notificatie: 2,41 EUR 

 
We hopen hiermee op jullie vragen beantwoord te hebben. Indien jullie bijkomende informatie 

wensen, aarzel niet ons te contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Andreas Tirez 
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ANNEXE III: Présentation de la DG Energie du SPF Economie et du Bureau fédéral du Plan – 22 
mars 2021 
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ANNEXE IV : CEPA (2018) - Annexe C (C.1. à C.3.) 
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ANNEXE V: Berekeningen in het kader van de bepaling van de enkele raming van de waarde van 
de verloren belasting voor België 

 

1) Berekening huishoudelijke VoLL & VoLA volgens de CEPA-methodologie (Annex C.1) 

 

Calculation domestic VoLL acc. to CEPA  

 2015 2019 VoLA 

Equation 1 181922365991 207823851711  
Equation 2 7.7 7.7  
Equation 3 14.0 15.6  
Equation 4 108.3 120.9  
VoLL HH (€/kWh) 9.6 11.3 6.3 

 

 2015 2019  

Personal care hours 11 11  

Average number of usual weekly hours  37 37  

Working days 253 251  

Average working hours per working day 7.6 7.7  

Number of employed people 4551600 4832000  

Number of non-employed people 6688646 6494766  

Net earnings 26954 30092  

Source: Eurostat    

 

2) Berekening sectorale VoLL gebaseerd op CEPA-methodologie aangevuld met 
correctiefactoren gebruikt door Compass Lexecon (CL)   

 

 

Sectoral VoLL CEPA 
(€/kWh) 

CL correction factors 
 

Sectoral VoLL CEPA+CL 
(€/kWh) 

Domestic 11.3 0.30 37.58 

Services 10.1 0.43 23.54 

Industry 2.1 0.43 4.78 

    

Domestic 11.3 0.31 36.37 

Services 10.1 0.59 17.15 

Industry 2.1 0.59 3.48 

    

Domestic 11.3 0.32 35.24 

Services 10.1 0.74 13.68 

Industry 2.1 0.74 2.78 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

3) Berekening VoLL & VoLA gebaseerd op CEPA-methodologie aangevuld met 
correctiefactoren gebruikt door Compass Lexecon (CL)   

 

WITH INDUSTRY 

Belgium 
Sectoral VoLL CEPA+ CL 

(€/kWh) 
Share in electricity 
consumption (%) 

VoLL 
(€/kWh) 

VoLA 
(€/kWh) 

Domestic 37.58 22% 17.5 10.7 

Services 23.54 29%   

Industry 4.78 49%   

      

Domestic 36.37 22% 14.8 8.9 

Services 17.15 29%   

Industry 3.48 49%   

      

Domestic 35.24 22% 13.2 7.9 

Services 13.68 29%    

Industry 2.78 49%   

 

WITHOUT INDUSTRY 

Belgium 
Sectoral VoLL CEPA+ CL 

(€/kWh) 
Share in electricity 
consumption (%) 

VoLL 
(€/kWh) 

VoLA 
(€/kWh) 

Domestic 37.58 44% 29.7 17.3 

Services 23.54 56%   

Industry 4.78 0%   

       

Domestic 36.37 44% 25.6 14.8 

Services 17.15 56%   

Industry 3.48  0%   

       

Domestic 35.24 44% 23.2 13.4 

Services 13.68 56%   
Industry 2.78 0%   

 
4) Berekening annualisering investering residentiële thuisbatterij 

 

P*(r(1+r)^n/(((1+r)^n)-1) 

P 4.000 4.000 4.000 4.000 

r 8% 8% 10% 10% 

n 10 12 10 12 

(1+r)^n 2.158925 2.51817 2.593742 3.138428 

  596 531 651 587 

     

P 10.000 10.000 10.000 10.000 

r 8% 8% 10% 10% 

n 10 12 10 12 

(1+r)^n 2.158925 2.51817 2.593742 3.138428 

 1.490 1.327 1.627 1.468 

P Investeringsbedrag  

r Rentevoet 

n Aantal perioden waarover wordt afgeschreven (economische levensduur van de investering) 
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ANNEXE VI: Note (Z)2140 



 

CREG - Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 
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 11 februari 202111 februari 2021 
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de waarde van de niet-geleverde energie (value of 
lost load) voor het Belgisch grondgebied 

Artikel 11 van de verordening (EU) 2019/943 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt 
voor elektriciteit 

Niet-vertrouwelijkNiet-vertrouwelijk 
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) stelt hierna een 
enkele raming van de waarde van de niet-geleverde energie (value of lost load, hierna: VoLL) voor het 
Belgisch grondgebied voor. 

Voor deze enkele raming van de VoLL voor het Belgisch grondgebied, volgt de CREG de methodologie 
goedgekeurd door ACER (hierna: ACER-methodologie) in haar beslissing 23-2020101 van 2 oktober 2020 
in uitvoering van artikel 23(6) van de Verordening 2019/943.  

Met toepassing van de ACER-methodologie wordt een raming in EUR/MWh voorgesteld van de 
maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te betalen om niet-beschikbaarheid te voorkomen. 
Het betreffen afnemers die ontkoppeld kunnen worden volgens de procedure van handmatige 
verbruiksontkoppeling zoals opgenomen in het systeembeschermingsplan102 van de 
transmissienetbeheerder NV Elia System Operator (hierna: Elia). Deze ontkoppelbare afnemers worden 
opgedeeld in 2 afnamesegmenten: huishoudelijke afnemers (B2C) en niet-huishoudelijke afnemers (B2B) 
verbonden aan de distributienetten voor de gebieden zoals opgenomen in de procedure voor handmatige 
verbruiksontkoppeling. 

Voor de toepassing van de modelvragenlijst opgenomen in de ACER-methodologie heeft de CREG 
beroep gedaan op een marktonderzoeksbureau voor een bevraging bij beide afnamesegmenten (B2C en 
B2B) van de bereidheid tot betalen om een elektriciteitsonderbreking te vermijden. Deze resultaten 
vormen de basis voor de bepaling van de ‘willingness to pay’ (WTP). 

Voor de bepaling van de verwachte niet-geleverde energie (‘lost load’, LL) baseert de CREG zich op 
verbruiksgegevens en verbruiksprofielen gepubliceerd door Synergrid.   

De ratio van de geraamde WTP en de verwachte LL biedt een raming van de VoLL. 

De CREG biedt in deze nota een eerste toepassing op België van de ACER-methodologie voor de raming 
van de VoLL.  

 

 

 

 

 

 
101 
https://acernet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACE
R%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf 
102 De niet-vertrouwelijke versie van het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia 
van 16 september 2019 kan worden geraadpleegd op https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-

systeem/noodsituatie. Het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia is goedgekeurd 
door de Minister voor Energie (ministerieel besluit van 19 december 2019) en bevat de procedure voor 
handmatige verbruiksontkoppeling die door Elia als vertrouwelijk wordt gekwalificeerd. 

 

https://acernet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf
https://acernet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf
https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/noodsituatie
https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/noodsituatie
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1. WETTELIJK KADER 

1.1. Wettelijke bepalingen 
1. De Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende de interne markt voor elektriciteit bepaalt met betrekking tot de betrouwbaarheidsnorm 
in artikel 25 het volgende : 

“1.Wanneer de lidstaten capaciteitsmechanismen toepassen, maken zij gebruik van een 
betrouwbaarheidsnorm. Die geeft op transparante wijze aan wat het vereiste niveau van 
voorzieningszekerheid voor de lidstaat is. In geval van grensoverschrijdende biedzones worden 
deze betrouwbaarheidsnormen gezamenlijk door de relevante instanties vastgesteld.  

2.De betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld door de lidstaat of een door de lidstaat 
aangewezen bevoegde instantie op basis van een voorstel van de regulerende instantie. De 
betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld op basis van de in artikel 23, lid 6, uiteengezette 
methodologie.  

3.De betrouwbaarheidsnorm wordt berekend met gebruikmaking van ten minste de waarde van 
de verloren belasting en de kosten voor nieuwe toegang gedurende een gegeven tijdsbestek en 
wordt uitgedrukt als "verwachte niet-geleverde energie" en als "de waarschijnlijkheid dat niet aan 
de vraag kan worden voldaan".  

4.Wanneer toepassing wordt gemaakt van capaciteitsmechanismen, worden de parameters 
waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit 
wordt bepaald, goedgekeurd door de lidstaat of een andere door de lidstaat aangewezen 
bevoegde instantie op basis van een voorstel van de regulerende instantie.” 

De vaststelling van de waarde van de verloren belasting (VoLL) is, volgens artikel 25 van de Verordening 
2019/943,  dus noodzakelijk voor het bepalen van de betrouwbaarheidsnorm voor Lidstaten die een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme toepassen. Gezien België in december 2019 een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft aangemeld bij de Europese Commissie, met het oog op het 
verkrijgen van haar goedkeuring overeenkomstig de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie, is de bepaling van een betrouwbaarheidsnorm voor België vereist.  

Volgens het derde lid van artikel 25 van de Verordening 2019/943, dient deze betrouwbaarheidsnorm 
gebruik te maken van tenminste de waarde van de verloren belasting (of niet-geleverde energie).   

2. De Verordening 2019/943 bepaalt met betrekking tot de waarde van de niet-geleverde energie 
(of “waarde van de verloren belasting”) in artikel 11 het volgende  : 

 “1.Uiterlijk op 5 juli 2020 stellen de regulerende instanties of, wanneer een lidstaat 
daarvoor een andere bevoegde autoriteit heeft aangewezen, die aangewezen bevoegde 
autoriteiten, indien zulks nodig is voor de vaststelling van een betrouwbaarheidsnorm 
conform artikel 25, voor hun grondgebied een enkele raming van de waarde van de verloren 
belasting (value of lost load) vast. Die raming wordt openbaar gemaakt. De regulerende 
instanties of andere aangewezen autoriteiten kunnen verschillende ramingen per biedzone 
vaststellen indien er op hun grondgebied meerdere biedzones zijn. Indien een biedzone het 
grondgebied van meer dan één lidstaat beslaat, ramen de betrokken regulerende instanties 
of andere aangewezen bevoegde autoriteiten één waarde van de verloren belasting voor die 
biedzone. Bij het ramen van de enkele waarde van de verloren belasting passen de 
regulerende instanties of andere aangewezen bevoegde autoriteiten de overeenkomstig 
artikel 23, lid 6, ontwikkelde methodologie toe.  

2.De regulerende instanties of de aangewezen bevoegde autoriteiten werken hun raming 
van de waarde van de verloren belasting ten minste om de vijf jaar bij, of eerder indien ze 
significante veranderingen vaststellen.” 
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De methodologie die moet toegepast worden voor het ramen van de enkele waarde van de niet-
geleverde energie, wordt ontwikkeld overeenkomstig artikel 23, lid 6, van de Verordening 2019/943, dat 
het volgende stelt : 

“6.Uiterlijk op 5 januari 2020 dient het ENTSB voor elektriciteit bij ACER een 
ontwerpmethodologie in voor de berekening van:  

a) de waarde van de verloren belasting;  

b) de "kosten voor nieuwe toegang" voor productie of vraagrespons, en  

c) de in artikel 25 bedoelde betrouwbaarheidsnorm.  

De methodologie is gebaseerd op transparante, objectieve en verifieerbare criteria.” 

Artikel 23, lid 7, van de Verordening 2019/943 bepaalt samen met artikel 27 van dezelfde verordening 
de procedure hoe de ontwerpmethodologie, die het ENTSB voorstelt, wordt goedgekeurd of gewijzigd 
door ACER. 

Artikel 23, lid 7, van de Verordening 2019/943 stelt het volgende : 
“ 7.Met betrekking tot de voorstellen overeenkomstig de leden 3 en 6 voor de 
ontwerpmethodologie, de scenario's, de gevoeligheidsanalyses en de aannames waarop 
deze gebaseerd zijn, en de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid 
van de elektriciteitsvoorziening overeenkomstig lid 4, vindt voorafgaande raadpleging van 
de lidstaten, de Coördinatiegroep voor elektriciteit en alle relevante belanghebbenden en de 
goedkeuring door ACER plaats in overeenstemming met de in artikel 27 vastgestelde 
procedure.” 

Artikel 27 van de Verordening 2019/943 bepaalt de goedkeuringsprocedure als volgt : 
“1.Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, is de in de leden 2, 3 en 4 vastgestelde 
procedure van toepassing op de goedkeuring van door het ENTSB voor elektriciteit ingediend 
voorstellen.  

2.Voordat het ENTSB voor elektriciteit het voorstel indient, voert het een raadpleging uit 
waarbij alle relevante belanghebbenden, waaronder de regulerende instanties en andere 
nationale autoriteiten. Het naar behoren rekening met de resultaten van het 
raadplegingsproces.  

3.Uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst van het in lid 1 bedoelde voorstel, wordt 
het door ACER goedgekeurd of gewijzigd. In dat laatste geval raadpleegt ACER het ENTSB 
voor elektriciteit voordat het het gewijzigde voorstel goedkeurt. ACER publiceert het 
goedgekeurde voorstel op zijn website uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst 
van de voorgestelde documenten.  

4.ACER kan te allen tijde om wijziging van het goedgekeurde voorstel verzoeken. Uiterlijk 
zes maanden na de datum van ontvangst van dat verzoek verstrekt het ENTSB voor 
elektriciteit een ontwerpversie van de voorgestelde wijzigingen aan ACER. Uiterlijk drie 
maanden na de datum van ontvangst van de ontwerpversie worden de veranderingen door 
ACER gewijzigd of goedgekeurd en op zijn website gepubliceerd.” 

1.2. Bevoegde instantie 
3. De Belgische overheid heeft in haar wetsontwerp tot wijziging van de elektriciteitswet voorzien 
dat de bevoegdheid voor het vaststellen van de value of lost load, dat binnenkort wordt gepubliceerd, 
als bevoegde autoriteit de Administratie wordt aangeduid. Artikel 11, lid 1, van de Verordening 
2019/943 bepaalt dat de raming van de enkele waarde van de verloren belasting uiterlijk op 5 juli 2020 
dient vastgesteld te worden. Deze datum dient evenwel gekaderd te worden rekening houdend met 
de andere termijnen vastgelegd in de Verordening 2019/943.  

4. In de Verordening 2019/943 is volgende planning opgenomen : 
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-  uiterlijk op 5 januari 2020 dient de ENTSB voor elektriciteit een ontwerpmethodologie in 
bij ACER voor de berekening van de waarde van de verloren belasting; (artikel 23, lid 6, (a), 
van de Verordening 2019/943); 

- uiterlijk 3 maanden na de indiening van de ontwerpmethodologie door de ENTSB voor 
elektriciteit bij ACER, neemt ACER een beslissing over de ingediende methodologie (artikel 
27, lid 3, van de Verordening 2019/943); (dus uiterlijk op 5 april 2020); 

- uiterlijk op 5 juli 2020 wordt de waarde van de enkele raming van de verloren belasting 
vastgesteld (artikel 11, lid 1, van de Verordening 2019/943); (dus drie maanden na de 
beslissing over de ingediende ontwerpmethodologie door ACER). 

De vaststelling van de waarde van de enkele raming van de verloren belasting is dus in de Verordening 
2019/943 voorzien binnen een termijn van drie maanden na de beslissing van ACER over de 
ontwerpmethodologie.  

Van de hierboven geschetste planning voorzien in de Verordening 2019/943 werd afgeweken. De 
indiening van een ontwerpmethodologie door de ENTSB voor elektriciteit bij ACER gebeurde pas op 4 
mei 2020. ACER nam een beslissing over de ontwerpmethodologie op 2 oktober 2020 (“DECISION No 
23/2020 OF THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS 
of 2 October 2020 on the methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry, and 
the reliability standard”).  
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2. TOEPASSING ACER METHODOLOGIE 
5. Artikel 2 van de Verordening 2019/943 definieert de waarde van de niet-geleverde energie 
(VoLL) als een raming in EUR/MWh van de maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te 
betalen om niet-beschikbaarheid te voorkomen. Overeenkomstig de ACER-methodologie wordt een 
raming van de VoLL verkregen door de ratio van de geraamde bereidheid tot betalen van afnemers om 
gedurende een algemeen piekuur niet-beschikbaarheid van elektriciteit te voorkomen (in EUR) en de 
overeenstemmende verwachte elektriciteitsafname (in MWh).  

6. De bereidheid tot betalen (Willingness to Pay, hierna: WTP) van afnemers om gedurende een 
algemeen piekuur niet-beschikbaarheid van elektriciteit te voorkomen (in EUR) wordt bepaald in 3.1 
op basis van een bevraging bij een statistisch representatieve steekproef van betrokken afnemers op 
het Belgisch grondgebied. De statistisch representatieve steeproef van betrokken Belgische afnemers 
vertegenwoordigt de Belgische afnemers die handmatig kunnen worden ontkoppeld volgens de 
procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling  die als vertrouwelijk is opgenomen in het 
systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia en goedgekeurd door de Minister voor 
Energie.  

7. De overeenstemmende verwachte elektriciteitsafname (in MWh) wordt bepaald in 3.2 door 
toepassing van de verbruiksprofielen (Synthetic Load Profiles, hierna: SLPs) gepubliceerd door 
Synergrid103 op de gemiddelde jaarafnamen per segment. 

8. Op basis van de geraamde WTP (in EUR) in 3.1 en de overeenstemmende verachte 
elektriciteitsafname (in MWh) in 3.2, wordt in 3.3 een enkele raming gegeven van de waarde van de 
niet-geleverde energie (in EUR/MWh). Er wordt vervolgens ook vergeleken met eerdere resultaten van 
andere  toepassingen voor de berekening van de VoLL voor België die niet gebruik maken van de ACER-
methodologie.  

  

2.1. Willingness to Pay (in EUR) 
9. De CREG heeft samengewerkt met het marktonderzoeksbureau ‘IntoTheMinds’104 voor de 
bepaling van de representatieve steekproef van afnemers met oog op extrapolatie voor het Belgisch 
grondgebied, voor de redactie van een adequate vragenlijst conform de ACER-methodologie die een 
template vragenlijst105 (hierna: ACER-vragenlijst template) bevat en voor de afname van de vragenlijst 
met een rapportering van de antwoorden.  

10. De relevante afnemers106 voor de bepaling van de VoLL zijn degenen die handmatig kunnen 
worden ontkoppeld volgens de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling zoals opgenomen 
in het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia en goedgekeurd door de Minister 
voor Energie. De handmatige verbruiksontkoppeling is een beschermingsmaatregel  en kan worden 
toegepast door Elia bij nakende elektriciteitsschaarste en/of problemen van netstabiliteit. De afname 
die hierbij kan worden ontkoppeld is beperkt tot de handmatig ontkoppelbare afnemers bestaande uit 
afnemers op de distributienetten volgens de handmatige ontkoppelingsprocedure. De handmatig 
ontkoppelbare afnemers op het Belgisch grondgebied worden opgedeeld in twee segmenten: 

 
103 http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED 
104 https://www.intotheminds.com/nl/ 

105http://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision

%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf 

106 Het voorbereidend werk voor de steekproefbepaling geeft aan dat de gebieden die in aanmerking komen voor een handmatige 
ontkoppeling een bevolking telt van 7,6 miljoen inwoners (Belgische bevolking telt 11,5 miljoen inwoners).  

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED
https://www.intotheminds.com/nl/
http://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
http://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
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huishoudelijke afnemers (hierna: B2C) en niet-huishoudelijke afnemers verbonden aan de 
distributienetten (hierna: B2B) die volgens de procedure van handmatige verbruiksontkoppeling 
kunnen worden onderbroken. De B2C-vragenlijst is opgenomen in Bijlage 1 en de B2B-vragenlijst is 
opgenomen in Bijlage 2. De vragenlijst bestaat uit de ACER-vragenlijst template met bijkomende 
vragen op aanraden van het marktonderzoeksbureau. Gegeven de moeilijkheidsgraad van de vragen 
is gekozen om een reeks aanverwante vragen te stellen om zowel de respondenten te begeleiden in 
de context van de bevraging als ter validatie van de resultaten nadien. Representativiteit van de 
steekproef, en van de respons, is steeds de hoofdbetrachting geweest opdat extrapolatie van de 
resultaten, op segmentniveau, naar het Belgisch grondgebied statistisch relevant zou zijn.   

11. Het marktonderzoeksbureau heeft een statisch representatieve steekproef voor de in 
aanmerking komende Belgische populatie B2C bepaalt met een volledige respons (N=1.021) en voor 
de populatie B2B107 met een volledige respons (N=200). Het marktonderzoeksbureau verantwoordt in 
Bijlage 3 de statistische representativiteit van elke steekproef die toelaat om te extrapoleren op 
segmentniveau naar de het Belgisch grondgebied. De bevraging van beide segmenten vond plaats in 
de periode lopende van 22 september 2020 tot 9 oktober 2020.  

In België zijn er 759.825 ondernemingen108. Het merendeel zijn zelfstandigen zonder personeel 
(540.808, 71%). Er zijn 153.126 (20%) ondernemingen met maximaal 4 personeelsleden, 31.100 
ondernemingen (4%) met 5 tot 9 personeelsleden en 34.791 (5%) ondernemingen met minstens 
10 personeelsleden. Met correctie voor grote ondernemingen rechtstreeks aangesloten op het 
transportnet van Elia, wordt de gemiddelde elektriciteitsafname van een niet-huishoudelijke 
afnemer op het distributienet geraamd op 32.100 kWh (gemiddelde uurafname van 3,7 kWh/uur). 

12. De WTP voor de raming van de VoLL voor het segment B2C (hierna: WTP(B2C)) wordt bevraagd 
in vraag 15 van de B2C-vragenijst (Bijlage 1).  

Er wordt volgende situatie geschetst:  

Het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan  5 °C buiten. De dag 
ervoor (15 januari) kreeg u een  waarschuwing dat de stroom bij u op woensdag 16 januari rond 18 uur 
zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid. Waarop de vraag wordt gesteld: Hoeveel zou 
u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? Als de stroom onderbreking 1 uur 
duurt: ..,.. euro.  

Naast de WTP voor 1 uur wordt ook de WTP gevraagd voor 2 minuten, 4 uur en 24 uur in lijn met de 
ACER-vragenlijst template. Dezelfde vraag wordt ook gesteld in het geval er geen waarschuwing is de 
dag voordien (D-1) en er dus een plotse onderbreking plaatsvindt. 

Er is gekozen om de situatie te schetsen in overeenstemming met de verwachte jaarlijkse afnamepiek op 
het net van Elia. Volgend uit profielanalyse is gekozen voor de 3de woensdag van het jaar tussen 18u-
19u. Synergrid109 geeft bijvoorbeeld aan dat de afnamepiek in 2019 werd opgetekend om 18u op 22 
januari en opliep tot 12.554 MW.   

13. De WTP voor de raming van de VoLL voor het segment B2B (hierna: WTP(B2B)) wordt bevraagd 
in vraag 16 van de B2B-vragenijst (Bijlage 2). Voor WTP(B2B) geldt dezelfde situatieschets en vraag als 
voor WTP(B2C) met weliswaar het verschil dat het nu over een bedrijf (niet-huishouden) gaat en geen 
huishouden. 

14. De verkregen antwoorden (B2C en B2B) bij een aangekondigde onderbreking voor 1 uur vormen 
de kerngegevens voor de bepaling van de VoLL. De WTP-resultaten voor het vermijden van een 

 
107 Het merendeel van de Belgische ondernemingen zijn zelfstandigen zonder personeel (540.808, 71%). Er zijn 153.126 (20%) 
ondernemingen met maximaal 4 personeelsleden, 31.100 ondernemingen (4%) met 5 tot 9 personeelsleden en 34.791 (5%) 
ondernemingen met minstens 10 personeelsleden (statbel.fgov.be). 
108 statbel.fgov.be 
109 www.synergrid.be 

 

http://www.synergrid.be/
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aangekondigde onderbreking van 1 uur worden onderworpen aan een consistentiecontrole. 
Antwoorden worden geklasseerd als inconsistent zodra één van volgende voorwaarden het geval is: 

- WTP(aangekondigde onderbreking) > WTP(niet-aangekondigde onderbreking); 

- WTP(2 minuten onderbreking) > WTP(1 uur onderbreking); 

- WTP(1 uur onderbreking) > WTP(4 uur onderbreking); 

- WTP(1 uur onderbreking) > WTP(24uur onderbreking). 

Antwoorden waarbij er een daadwerkelijk WTP is (WTP > 0 EUR) maar niet verschillend voor de duur 
van de onderbreking (WTP(1 uur) = WTP(2minuten)=WTP(4uur)=WTP(24uur)) wordt niet als 
inconsistent gekwalificeerd. Onafhankelijk van de beschouwde onderbrekingsduur kan de onderbreking 
op zich zorgen voor de schade/het ongemak waarbij tevens de moeilijkheidsgraad van een heropstart 
van de apparatuur meespeelt, welke onafhankelijk is van de onderbrekingsduur. Merk op dat de 
sequentiële zuivering voor inconsistentie leidt tot volgende consistentie WTP(2 minuten) ≤ WTP(1 uur) 
≤ WTP(4 uur) ≤ WTP(24 uur). 

Indien er minstens 1 inconsistentie wordt vastgesteld, worden er twee alternatieve methodes toegepast: 

-    “ok of uit”: met deze methode worden de inconsistente antwoorden verwijderd. Deze 
zuivering van de bevragingsresultaten leidt tot 908 (N=1.021; 89%) consistente antwoorden 
voor B2C en 161 (N=200; 81%) voor B2B;   

-    “ok of minimum”: met deze methode worden de inconsistente antwoorden niet verwijderd, 
maar wordt er een minimum genomen van de WTP voor 1 uur, 4 uur en 24 uur (zowel voor de 
aangekondigde als de onaangekondigde onderbreking en exclusief WTP=0€). De reden dat 
deze methode ook wordt toegepast is omdat deze respondenten aangaven om een bedrag te 
betalen voor het vermijden van een aangekondigde onderbreking van 1 uur maar dit weliswaar 
niet geheel consistent deden met de overige WTP-vragen. Er worden wel twee extreme 
waarden voor B2C en 2 extreme waarden voor B2B verwijderd110. Deze zuivering van de 
bevragingsresultaten leidt tot 1019 (N=1.021; 99,8%) relevante antwoorden voor B2C en 198 
(N=200; 99%) voor B2B.  

15. De WTP-resultaten voor huishoudens (B2C). 

In Figuur 1 en Figuur 2 worden de scatterdiagrammen voorgesteld voor het segment B2C volgens de 
methode “OK of uit” en de methode “OK of minimum”.  

 
110 Voor B2C gaat het om 99.999 euro en 5.454 euro. Voor B2B gaat het om 3.636 euro en 73.828 euro. 
Dit zijn inconsistente antwoorden die niet weerhouden zijn. Bovendien zijn dit dermate hoge bedragen 
dat ze als een outlier beschouwd moeten worden.  
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Figuur 1. Scatterdiagram van WTP(B2C) volgens de methode “OK of uit”. 

 

 

Figuur 2. Scatterdiagram van de WTP(B2C) volgens de methode “OK of minimum”. 
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Figuur 3. WTP-monotoon van huishoudens (B2C) volgens de twee methodes. 

 

 

Figuur 4. Relatieve frequentieverdeling van de WTP(B2C) volgens de twee methodes.  

 

De bevraging geeft aan dat 80,5% van de huishoudens niet bereid is te betalen om een aangekondigde 
(D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). Door toepassing van de “OK of 
minimum” methode wordt inconsistent gedrag (11,07% van huishoudens) gecorrigeerd door opname van 
de minimum betaling die het huishouden bereid is te betalen voor het vermijden van een al dan niet 
aangekondigde onderbreking voor 1 uur, 4 uur of 24 uur op het algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter.  

16. De WTP-resultaten voor niet-huishoudens (B2B). 
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Figuur 5. Scatterdiagram van WTP(B2B) volgens de methode “OK of uit”. 

 

 

Figuur 6. Scatterdiagram van de WTP(B2B) volgens de methode “OK of minimum”. 
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Figuur 7. WTP-monotoon van niet-huishoudens (B2B) volgens de twee methodes. 

 

 

Figuur 8. Relatieve frequentieverdeling van de WTP(B2B) volgens de twee methodes.  
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De bevraging geeft aan dat 64,5% van de huishoudens niet bereid is te betalen om een aangekondigde 
(D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). Door toepassing van de “OK of 
minimum” methode wordt inconsistent gedrag (19,5% van bedrijven) gecorrigeerd door opname van de 
minimum betaling die het bedrijf bereid is te betalen voor het vermijden van een al dan niet 
aangekondigde onderbreking voor 1 uur, 4 uur of 24 uur op het algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter.  

 

17. Tabel 1 geeft een overzicht van de WTP-resultaten B2C en B2B. 

Tabel 1. WTP-resultaten voor B2C en B2B.  

 

 

WTP-methode 

WTP max WTP gemiddelde 

B2C B2B B2C B2B 

 

OK of Uit 

 

 

130 € 

 

600 € 

 

1,27 € 

 

19,42 € 

 

OK of Minimum  

 

 

130 € 

 

600 € 

 

2,71 € 

 

24,00 € 

 

Met de “ok of uit”-methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 12 huishoudens bereid is te betalen om 
een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen 
piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). 
Gemiddeld zijn huishoudens bereid om 1,27 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

Gebruikmakend van dezelfde methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 6 bedrijven bereid is te betalen 
om een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen 
piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). 
Gemiddeld zijn bedrijven bereid om 19,42 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

Met de “ok of minimum”-methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 5 huishoudens bereid is te betalen 
om een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen 
piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). 
Gemiddeld zijn huishoudens bereid om 2,71 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

Gebruikmakend van dezelfde methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 3 bedrijven bereid is te betalen 
om een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen 
piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). 
Gemiddeld zijn bedrijven bereid om 24,00 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

2.2. Lost Load (in kWh) 
18. De verwachte niet-geleverde energie (lost load, hierna: LL) overeenstemmend met de WTP-
resultaten, wordt geraamd door toepassing van de SLPs op de betrokken jaarafnames door analyse 
van de het aantal klanten per profiel en het piekverbruik. Voor het segment B2C worden SLP: S21 en 
SLP: S22 in beschouwing genomen terwijl voor het segment B2B, SLP: 21 en SLP: 22.  

Er wordt opgemerkt dat de vragenlijsten tevens peilen naar het elektriciteitsverbruik van de respondent, 
zowel op factuurbasis als op basis van eigen ramingen. De respons is echter ontoereikend om aanspraak 
te kunnen maken op representativiteit en is bijgevolg niet geschikt voor extrapolatie.  
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Er worden landelijke afnamegegevens en verbruiksprofielen toegepast op de ontkoppelbare afnemers 
opgenomen in het segment B2C en het segment B2B. 

19. Voor B2C wordt een elektriciteitsafname gehanteerd van 3.511 kWh/jaar voor de S21-klanten 
en 5.247 kWh/jaar voor de S22-klanten. Dit komt overeen met een verwachte totaalafname op 
jaarbasis van B2C=17,6 TWh. Met toepassing van de betrokken SLPs op de verwachte gemiddelde 
jaarafname B2C wordt een geraamde gemiddelde LL(B2C)=  0,76 kWh verkregen tijdens de 
afnamepiek. De geraamde totale LL(B2C) tijdens de piekafname is 3.470 MWh/h.   

Deze methode onderschat waarschijnlijk de LL tijdens de afnamepiek gezien deze methode zich 
baseert op een schatting van de afnamepiek die gebeurt voordat het kalenderjaar begint. In deze 
schatting kunnen enkel gemiddelde atmosferische omstandigheden meegenomen worden en niet de 
werkelijke omstandigheden. Het is echter gekend dat bijvoorbeeld bij zeer koud weer de afnamepiek 
stijgt. De SLPs worden vervolgens ex post gecorrigeerd via zogenaamde residu-factoren. De CREG stelt 
voor om in de toekomst rekening te houden met deze residu-factoren om een betere inschatting te 
krijgen van de LL tijdens de afnamepiek. Er kan verwacht worden dat het meerekenen van deze 
methode de LL verhoogt tijdens de piekafname, waardoor de VoLL verlaagd wordt. 

20. Voor B2B worden hierna twee alternatieve varianten toegepast. Variant 1 vertrekt op basis van 
profielinformatie van een verwachte elektriciteitsafname B2B dat overeenkomt met 11.287 kWh/jaar 
voor een S11-klant en 101.506 kWh van een S12-klant. Hiervan gebruikmakend wordt een verwachte 
totaalafname op jaarbasis verkregen van B2B=11,7 TWh ofwel een totaal van B2C en B2B van 29,3 
TWh. Met toepassing van de betrokken SLPs op de verwachte gemiddelde jaarafname B2B wordt een 
geraamde gemiddelde LL(B2B)=2,35 kWh verkregen tijdens de afnamepiek. De geraamde totale 
LL(B2B) tijdens de afnamepiek is dan1.909 MWh. Dit levert volgende aandelen in de LL: B2C 65% en 
B2B 35%. 

 

Tabel 2. Overzichtstabel voor de bepaling van de ‘lost load’ (B2C en B2B) bij de variant laag verwachte 
elektriciteitsafname B2B.  

  B2C B2B  (laag) 

Type S21 S22 S11 S12 

Aantal 3.657.477 901.192 783.858 27.894 

Gemiddelde afname (kWh) 3.511 5.247 11.287 101.506 

Piekafname individueel 
(kWh) 

0,74 0,86 1,89 15.26 

Piekafname collectief (MWh) 2.690 780 1.483 426 

Piekafname individueel 
(kWh) 

0,76 2,35 

Piekafname collectief (MWh) 3.470 1.909 

Aandeel in verbruik (%) 65% 35% 

 

21. Een hoog verwachte gemiddelde elektriciteitsafname B2B komt overeen met 32.100 kWh/jaar. 
Dit is berekend op basis van de totale elektriciteitsafname van het transmissienet van Elia door de 
distributienetten voor eindverbruikers (na zuivering voor netverliezen op de distributienetten) en dat 
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41,7 TWh bedraagt (jaar 2019111). Bij deze benadering wordt een verwachte totaalafname op jaarbasis 
verkregen van B2B=24,1 TWh ofwel een totaal van B2C en B2B van 41,7 TWh. Met toepassing van de 
betrokken SLPs op de verwachte gemiddelde jaarafname B2B wordt een geraamde gemiddelde 
LL(B2B)=4,86 kWh verkregen tijdens de afnamepiek. De geraamde totale LL(B2B) tijdens de 
afnamepiek is dan 3.944 MWh. Dit levert volgende aandelen in de LL: B2C 47% en B2B 53%. 

Deze hogere verwachte piekafname is waarschijnlijk te verklaren  doordat deze raming heel wat klanten 
bevat die niet volgens de handmatig ontkoppelingsprocedure kunnen afgeschakeld worden, wat met 
variant 1 niet of veel minder het geval is. 

Tabel 3. Overzichtstabel van de kerncijfers van de ‘lost load’ (B2C en B2B) bij beide varianten (laag/hoog) 
van de verwachte elektriciteitsafname B2B.   

 B2C B2B (laag) B2B (hoog) 

Jaarafname individueel (kWh) 3.854 kWh 14.387 kWh 32.100 kWh 

Jaarafname collectief (TWh) 17,6 TWh 11,7 TWh 24,1 TWh 

Gemiddelde uurafname individueel 
(kWh) 

0,44 kWh 1,64 kWh 3,66 kWh 

Piekuurafname individueel (kWh) 0,76 kWh 2,35 kWh 4,86 kWh 

Piekuurafname collectief (MWh) 3.470 MWh 1.909 MWh 3.944 MWh 

Aandeel in piekuurafname (%) 65% (B2B laag) 

47% (B2B hoog) 

35%  

53% 

 

2.3. Value of Lost Load (in EUR/MWh) 

2.3.1. Bepaling van de Value of Lost Load 

22. Er zijn twee methoden toegepast om de WTP te ramen en twee methodes om de bijhorende 
verwachte “lost load” te ramen. Dat resulteert in 4 resultaten voor de verwachte VoLL. 

23. De ratio van de  WTP-ramingen in 3.2 en de LL-ramingen in 3.3 laten toe om een raming van de 
VoLL voor het Belgisch grondgebied vast te stellen.  

Tabel 4. Raming van de VoLL per segment (B2C, B2B).  

 

 

WTP-methode 

 

 

LL-methode 

WTP 

(EUR) 

LL 

(in kWh) 

VoLL 

(EUR/MWh) 

B2C B2B B2C B2B B2C B2B BEL 

OK of Uit 

 

B2B laag 1,27 19,42 0,76 2,35 1.671 

(65%) 

8.264 

(35%) 

 

3.979 

 

 

 

3.441 

B2B hoog 1,27 19,42 0,76 4,86 1.671 

(47%) 

3.996 

(53%) 

 

2.903 

 
111 www.synergrid.be. Het elektriciteitsverbruik op de distributienetten bedroeg 50,6 TWh. Het verschil met de 
elektriciteitsafaname van het net van Elia bestaat uit zelfproductie op de distributienetten (zie zon en wind).  

http://www.synergrid.be/
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OK of 
Minimum 

 

B2B laag 2,71 24,00 0,76 2,35 3.566 

(65%) 

10.213 

(35%) 

 

5.892 

 

 

 

5.093 

B2B hoog 2,71 24,00 0,76 4,86 3.566 

(47%) 

4.938 

(53%) 

 

4.293 

 

De ramingen van de VoLL zijn het resultaat van een eerste toepassing van de ACER-methodologie en de 
ACER-vragenlijst template op België met toepassing van de Europese Verordening 2019/943. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling zoals opgenomen 
in het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia en goedgekeurd door de Minister 
voor Energie. De gegevens voor de bepaling van de WTP zijn het resultaat van een bevraging bij een 
representatieve steekproef van ontkoppelbare elektriciteitsafnemers. De gegevens voor de bepaling van 
de ‘lost load’ zijn het resultaat van een analyse van de betrokken verbruiksprofielen zoals gepubliceerd 
door Synergrid en aangewend op referentiewaarden voor de jaarafname.  In het licht hiervan wordt een 
enkele raming van de waarde van de niet-geleverde energie (value of lost load) voor het Belgisch 
grondgebied bepaald. 

De VoLL voor het Belgisch grondgebied wordt bepaald als het gemiddelde van de vier ramingen die 
resulteren uit de toepassing van de verschillende varianten, wat neerkomt op 4.267 EUR/MWh. 

2.3.2. Bepaling VoLL door andere instanties volgens andere 
methodologieën 

24. In deze sectie wordt de door de CREG berekende VoLL met toepassing van de ACER-
methodologie en de ACER-vragenlijst template vergeleken met de VoLL zoals berekend door andere 
instanties volgens andere methodologieën. 

25. In een studie112 voor ACER heeft CEPA via bevragingen de VoLL bepaald voor huishoudens en 
niet-huishoudens. CEPA hanteert het concept van de VoLA (value of loss of adequacy) om de VoLL te 
berekenen waarbij de consument de dag ervoor verwittigd wordt voor een afschakeling, wat 
overeenkomt met de bevraging van de CREG. CEPA gebruikt echter de methode van de “willingness to 
accept” (WTA) waarvan bekend is dat deze methode hogere waarden oplevert dan “willingness to pay” 
(WTP). Men zou bijgevolg moeten verwachten dat de waarden die CEPA bepaalt hoger liggen dan deze 
die de CREG bepaalt. 

26. De door de CREG berekende VoLL voor de huishoudens  (B2C) varieert van 1.671 EUR/MWh tot 
3.566 EUR/MWh, naar gelang de gebruikte methode. De VoLL die ACER gebruikt, in hun studie 
aangeduid als VoLA, wordt met de WTA-methode geschat op 5.330 EUR/MWh. De VoLL van de CREG, 
via de WTP-methode, ligt zoals verwacht lager dan die van CEPA. 

27. De door de CREG berekende VoLL voor de niet-huishoudens (B2B) varieert van 3.996 EUR/MWh 
tot 10.213 EUR/MWh, naar gelang de gebruikte methode. De VoLL die ACER gebruikt, in hun studie 
aangeduid als VoLA, varieert tussen 260 €/MWh en 14.680 €/MWh met de dienstensector op 5.420 
€/MWh. Dat wijst erop dat de bovengrens van de door de CREG berekende VoLL aan de hoge kant zit, 
gezien men kan verwachten dat de WTP-methode lagere waarden geeft. 

28. Het Federaal Planbureau heeft in 2014 een studie113 gepubliceerd waarin de VoLL berekend 
wordt voor België voor een afschakeling van 1 uur. Het Planbureau heeft zich daarvoor gebaseerd op 

 
112 Zie 
https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA%20s
tudy%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf 
113 https://www.plan.be/uploaded/documents/201403170843050.WP_1403.pdf 
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de blackout-simulator114. Deze gebruikt de WTP-methode voor de gezinnen, maar houdt geen rekening 
met een pre-notificatie. Het gaat dus over een onaangekondigde afschakeling. Uit de gegevens van de 
CEPA-studie kan afgeleid worden dat een pre-notificatie de VoLL reduceert met 44 procent voor 
huishoudens en met gemiddeld 24 procent voor niet-huishoudens (voor diensten is dat een reductie 
van 38 procent). Men kan dus verwachten dat de VoLL die de CREG berekend heeft lager ligt dan deze 
van het Planbureau. 

29. De door de CREG berekende VoLL voor de huishoudens  (B2C) varieert van 1.671 EUR/MWh tot 
3.566 €/MWh, naar gelang de gebruikte methode. De VoLL van huishoudens wordt door het 
Planbureau berekend op 2.300 €/MWh. De ondergrens van de VoLL van de CREG, berekend met pre-
notificatie, ligt zoals verwacht lager dan die van het Planbureau, maar de bovengrens ligt gevoelig 
hoger dan 2.300 €/MWh. Indien zou rekening gehouden worden met een reductiefactor van 44% door 
het effect van pre-notificatie, wordt de VoLL van 2.300 €/MWh herleid tot 1.390 €/MWh, wat lager is 
dan de ondergrens die de CREG berekend heeft. 

30. De door de CREG berekende VoLL voor de niet-huishoudens (B2B) varieert van 3.996 EUR/MWh 
tot 10.213 EUR/MWh. De VoLL die het Planbureau berekent voor niet-huishoudens varieert van 4.200 
€/MWh tot 22.200 €/MWh, met een gewogen gemiddelde VoLL van 9.700 €/MWh. Dat ligt dicht tegen 
de bovengrens die de CREG berekend heeft. Indien zou rekening gehouden worden met een 
reductiefactor van 24% door het effect van pre-notificatie, wordt de gewogen gemiddelde VoLL van 
9.700 €/MWh herleid tot 7.350 €/MWh, wat middenin de boven- en ondergrens ligt die de CREG 
berekend heeft voor niet-huishoudens.  

  

 
114 De BlackOut Simulator, te consulteren op www.blackout-simulator.com, is een onderzoeksproject om de VoLL te bepalen voor 
de verschillende landen van de Europese Unie en werd mee gefinancierd door de Europese Commissie onder het FP7-programma. 

http://www.blackout-simulator.com/
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3. Vraag en antwoord 
In dit deel wordt kort ingegaan op vragen die aan de orde kwamen tijdens de voorstelling van de VoLL-
analyse van de CREG aan vertegenwoordigers van de ADE, het FPB en het Kabinet VDS (22.01.21 en 
2.02.21) en die mogelijk niet volledig beantwoord worden door de rapportering die vooraf gaat in deze 
nota.  

4.1 AFSCHAKELBAAR VERMOGEN 

31. De doelgroep voor de bepaling van de VoLL bestaat uit de Belgische elektriciteitsverbruikers die 
afgeschakeld kunnen worden volgens de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling 
opgenomen in het systeembeschermingsplan van Elia en goedgekeurd door het ministerieel besluit 
van 19 december 2019. 

De procedure voor handmatige  verbruiksontkoppeling beoogt en begroot een totaal van rond de  5000 
MW afschakelbare vermogen verdeeld over 8 schijven. Deze schijven bestrijken vooraf gedefinieerde 
gebieden gespreid over België, met name niet stedelijke gebieden, die gevoed worden via de 
distributienetten (< 30 kV).  Dit afschakelbare vermogen bestaat met name uit de belasting van de 
huishouden en handelsondernemingen. Het is belangrijk te onderlijnen dat binnen deze gebieden 
essentiële voorzieningen echter niet worden afgeschakeld. Hieronder bijvoorbeeld ziekenhuizen 
waarvoor de zogenaamde ‘feeder’ in de cabinepost van Elia-DNB ingeschakeld blijft  of zo snel mogelijk 
terug ingeschakeld wordt. De minister bevoegd voor energie (in feite betreft het een crisiscomité met 
andere ministers zowel federaal als regionaal, zie verder in 4.3 en het systeembeschermingsplan) kan 
overigens op het moment van de beslissing dat er niet langer sprake is van een dreiging tot schaarste 
(start Elia D-7) maar een effectieve schaarste (Elia D-2 om 18 u met beslissing afschakeling D-1 om 19u 
voor dag D) beslissen om essentiële diensten binnen de schijf (-ven) die zouden worden afgeschakeld 
(niet a priori nominatief op de lijsten van de significante netgebruikers met hoge prioriteit, zie 
ministerieel besluit 23 december 2020) te blijven bevoorraden (d.w.z. de “feeder” ingeschakeld 
houden of zo snel mogelijk terug in te schakelen zoals voor ziekenhuizen) dit bijvoorbeeld omwille van 
openbare orde en veiligheid (zie koninklijk besluit afschakelplan van 3 juni 2005).  

Het is belangrijk te onderlijnen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provinciehoofdplaatsen, de 
stedelijke kernen met meer dan 50.000 inwoners en het elektriciteitsverbruik direct gekoppeld aan het 
vervoersnet van Elia niet zijn opgenomen in het afschakelbaar vermogen (schijven). Zo worden ook de 
havens en luchthavens niet afgeschakeld. 

 

4.2 BEPALING VAN DE REPRESENTATIE STEEKPROEF VOOR DE BEPALING VAN DE VOLL 

32. Er wordt een steekproef bepaald die het afschakelbaar vermogen zoals kort toegelicht in 4.1 
representatief vertegenwoordigt. De steekproef is uitgevoerd door een marktonderzoeksbureau op 
basis van deze vereiste gesteld door de CREG. 

Twee segmenten werden daarop bepaald binnen het “afschakelbaar vermogen” (schijven): 
huishoudens (B2C) en niet-huishoudens (B2B). 

Er was een praktische moeilijkheid voor het marktonderzoeksbureau omdat de populatie niet bestaat 
uit elektriciteitsverbruikers in België of geografisch standaard afgelijnde gebieden (bijv. provincies) 
maar uit elektriciteitsverbruikers (die afgeschakeld kunnen worden) in de geografisch bepaalde 
schijven. Overigens clusters van (niet stedelijke gebieden) die telkens een schijf vormen. Hiervoor is 
extra werk geleverd op basis van de postcode van de respondenten. 

Het marktonderzoeksbureau heeft een representatieve steekproef bepaald voor het segment 
huishoudens en het segment niet-huishoudens opdat statistisch veralgemeenbare uitspraken 
(‘interference’: extrapolatie van uitspraken voor de hele groep) kunnen worden gemaakt op 
segmentniveau (bijv. de Belgisch afschakelbare gezinnen zijn bereid om gemiddeld x EUR te betalen 
om een elektriciteitsonderbreking (type y) te vermijden). De steekproef heeft echter niet de 
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statistische validatie (a priori) om ook veralgemeenbare uitspraken te maken over subsegmenten. Dus 
uitspraken zoals de Belgische afschakelbare gezinnen in deelgebied x  zijn bereid gemiddeld y EUR te 
betalen om een elektriciteitsonderbreking (type y) te vermijden. Hetzelfde geldt voor het segment 
niet-huishoudens (geen statistische a priori validatie voor veralgemeenbare uitspraken zoals de 
‘afschakelbare’ bakkerijen zijn bereid gemiddeld y EUR te betalen om een elektriciteitsonderbreking 
(type y) te vermijden). 

Het marktonderzoeksbureau heeft een specifieke methode voor de selectie van respondenten 
aangezien gewerkt wordt met een pool van respondenten waarvan de karakteristieken gekend zijn, 
waaruit het marktonderzoekbureau kan kiezen. De steekproeftrekking kan dus gecontroleerd verlopen 
op basis van de parameters die het marktonderzoeksbureau hanteert (Bijlage 3). 

De hoofdactiviteit van de 200 respondenten in het segment ‘niet-huishoudens’ (B2B) wordt hieronder 
opgelijst.  

 

 

4.3 NOTIFICATIE VAN DE ELEKTRICITEITSONDERBREKING 

31. Er is een “notificatieprocedure” die de afschakeling kenbaar maakt zodra Elia daadwerkelijke 
schaarste vaststelt. Hieronder wordt geciteerd uit het systeembeschermingsplan. 

N=200 hoofdactiviteit

1 Horeca (et temps libre) 51 Transport 101 Auxiliaires 151 Services aux particuliers

2 Services aux particuliers 52 Services de santé 102 Métal 152

3 Services aux particuliers 53 Entreprises d'utilité publique 103 Distribution 153 Services aux particuliers

4 Papier et bois 54 (Graphique) media 104 Auxiliaires 154 Transport

5 Organismes sociaux 55 Services aux particuliers 105 Services aux particuliers 155 Horeca (et temps libre)

6 Entreprises d'utilité publique 56 Auxiliaires 106 Services aux entreprises 156 Horeca (et temps libre)

7 Services aux entreprises 57 Entreprises d'utilité publique 107 (Graphique) media 157 Services de santé

8 Papier et bois 58 Papier et bois 108 Textile 158 Papier et bois

9 Services de santé 59 Auxiliaires 109 Apparenté au métal 159 Services de santé

10 Services aux particuliers 60 Transport 110 Services aux particuliers 160 Services de santé

11 Distribution 61 (Graphique) media 111 Horeca (et temps libre) 161 Métal

12 Services aux particuliers 62 Transport 112 Services aux particuliers 162 Services aux entreprises

13 Horeca (et temps libre) 63 Secteur financier 113 Services aux particuliers 163 Services de santé

14 Textile 64 Services aux particuliers 114 Services aux particuliers 164 Entreprises d'utilité publique

15 Auxiliaires 65 Industrie de la pierre 115 Services aux particuliers 165 Services aux entreprises

16 Services aux particuliers 66 Services aux particuliers 116 Agro-alimentaire 166 Auxiliaires

17 Services aux particuliers 67 Services aux entreprises 117 Enseignement 167 Services de santé

18 Services de santé 68 Auxiliaires 118 Apparenté au métal 168 Services aux particuliers

19 Papier et bois 69 Services aux entreprises 119 Agro-alimentaire 169 Services aux particuliers

20 Transformation du métal 70 Horeca (et temps libre) 120 Horeca (et temps libre) 170 (Graphique) media

21 Services de santé 71 Transformation du métal 121 Services de santé 171 Services aux entreprises

22 Enseignement 72 Services aux entreprises 122 Textile 172 Services aux entreprises

23 Services aux entreprises 73 Distribution 123 Services aux particuliers 173 Industrie de la pierre

24 Agro-alimentaire 74 Auxiliaires 124 Services aux entreprises 174 Transformation du métal

25 Agro-alimentaire 75 Agro-alimentaire 125 Services aux entreprises 175 Services aux particuliers

26 Services aux entreprises 76 Services aux entreprises 126 (Graphique) media 176 Services aux entreprises

27 Transport 77 Services aux particuliers 127 Secteur financier 177 Papier et bois

28 Industrie de la pierre 78 Apparenté au métal 128 Services de santé 178 Agro-alimentaire

29 Papier et bois 79 Services aux entreprises 129 Services aux particuliers 179 Secteur financier

30 Horeca (et temps libre) 80 Services de santé 130 Services aux particuliers 180 Services aux particuliers

31 Services aux entreprises 81 Horeca (et temps libre) 131 Secteur financier 181 Organismes sociaux

32 Textile 82 Services aux particuliers 132 Auxiliaires 182 Services aux entreprises

33 Secteur financier 83 Entreprises d'utilité publique 133 Services aux entreprises 183 Services aux particuliers

34 Services aux entreprises 84 Services aux particuliers 134 Services de santé 184 Services aux entreprises

35 Services aux entreprises 85 Services aux entreprises 135 Horeca (et temps libre) 185 Services aux entreprises

36 Services aux entreprises 86 Services aux entreprises 136 Services de santé 186 Services aux entreprises

37 Services de santé 87 Horeca (et temps libre) 137 Horeca (et temps libre) 187 Services de santé

38 Services aux entreprises 88 Services aux particuliers 138 Services aux particuliers 188 Services aux entreprises

39 Services aux entreprises 89 Textile 139 (Graphique) media 189 Services de santé

40 Services aux entreprises 90 Enseignement 140 Services de santé 190 Services aux entreprises

41 Services aux particuliers 91 Papier et bois 141 Papier et bois 191 Services aux particuliers

42 Services aux entreprises 92 Services de santé 142 Services aux particuliers 192 Entreprises d'utilité publique

43 Transformation du métal 93 Secteur financier 143 Industrie de la pierre 193 Services de santé

44 Services de santé 94 Enseignement 144 Distribution 194 Services aux entreprises

45 Services aux particuliers 95 Textile 145 Services aux entreprises 195 Distribution

46 Services aux particuliers 96 Services aux particuliers 146 Transformation du métal 196 Transport

47 Transport 97 Transport 147 Auxiliaires 197 Services aux particuliers

48 Enseignement 98 Services aux entreprises 148 Distribution 198 Services de santé

49 Organismes sociaux 99 Transport 149 Textile 199 Services aux entreprises

50 Services de santé 100 Enseignement 150 Enseignement 200 Services aux particuliers
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Indien ELIA voor een dag D binnen een periode die aanvangt op dag D-7 en eindigt op dag D-2 om 18 u 
een afwezigheid van bevoorradingszekerheid voor de regelzone detecteert, dient ELIA onmiddellijk de 
bevoegde overheidsinstanties en het CGCCR op de hoogte te brengen. Na het verzenden van de 
kennisgeving organiseert ELIA een technische briefing voor de federale en regionale Ministers van 
Energie, de federale Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Directeur-
generaal Energie van de AD Energie en de Directeur van het CGCCR over het gedetecteerde 
volumetekort, de locaties, de periode en de voorgestelde maatregelen.  

Op D-1 om 19u zijn de afschakelingsacties voor dag D concreet en wordt dit openbaar en zijn de 
betrokkenen verwittigd.  

Er kunnen bijgevolg voorzorgsmaatregelen genomen worden, op alle niveaus (van overheden tot de 
eindverbruiker), om de afschakeling in goede banen te leiden en de lasten te beperken. Een waaier 
van maatregelen kan worden genomen om continuïteit van activiteiten die noodzakelijk zijn te 
vrijwaren, met name in het segment ‘niet-huishoudens’ waaronder de inzet van noodstroom (zie ook 
huur en inzet van noodstroomgroepen). Met name diensten (ziekenhuizen, brandweer, etc.) en 
bedrijven (overslag en koeling, kuikenbroederijen, varkenshouderijen, …) hebben geïnvesteerd in 
noodstroom, een vereiste die ook opduikt in menige verzekeringspolis van dergelijke bedrijven. In deze 
zin is de bereidheid tot betalen voor het vermijden van een stroomonderbreking geplafonneerd op het 
niveau van de opportuniteitskosten/vermijdingskosten (zie bijv. huur en inzet van noodstroom 
generator sets/accu). Verder is informatie over ‘tot welke schijf behoort mijn gemeente?’ en ‘is mijn 
straat betrokken?’ online beschikbaar op de website van de FOD Economie. In deze zin is een 
handmatige verbruiksontkoppeling omwille van schaarste of netstabiliteit totaal verschillend van een 
automatische verbruiksontkoppeling bij plotse fenomenen waarbij bijvoorbeeld hele gebieden worden 
afgeschakeld door de werking van de frequentierelais om alsnog een black-out te voorkomen. 

 

4.4 IMPACT VAN TREINVERKEER OP DE BEREKENING VAN DE VOLL DOOR DE CREG 

31. Tijdens de overlegmomenten met de administratie Energie, het Planbureau en het kabinet van 
Minister Van der Straeten werd opgemerkt dat het treinverkeer bij pre-notificatie van een mogelijke 
afschakeling voor de hele dag zou kunnen stilgelegd worden. Dit gebeurt ondanks het feit dat de 
stroomtoevoer voor tractie sowieso niet wordt afgeschakeld. Echter, gezien signalisatie en 
wisselverwarming gevoed worden via het lokale distributienet, kunnen deze toch geraakt worden door 
een gecontroleerde afschakeling volgens vooraf bepaalde gebieden (schijven). 

In de methodologie voor de bepaling van de VoLL die door ACER op 2 oktober 2020 gepubliceerd is en 
die door de CREG gevolgd wordt, is voorgeschreven dat netgebruikers die men niet afschakelt uit de 
berekening van de VoLL moeten geweerd worden. 

In het afschakelplan (ministerieel besluit 3 juni 2005) wordt de lijst van prioritaire afnemers 
voorgeschreven, in stijgende volgorde van belang. Er zijn acht categorieën, waarbij de hoogste categorie 
de “Bevoorrading van hulpdiensten van productie-centrales en van hoogspanningsposten”. Net 
daaronder bevindt zich de “Bevoorrading van klinieken, hulpdiensten, openbaar vervoer, vitale 
communicatiecentra (zoals zendinstallaties van openbare omroepen)” (eigen onderlijning). Het 
treinverkeer valt hieronder. Dit betekent dat, indien het afschakelplan geactiveerd wordt, er maatregelen 
moeten genomen worden opdat het treinverkeer niet afgeschakeld wordt.  

Die maatregelen kunnen onder meer zijn dat er bepaalde feeders in de netcabines van de netbeheerders 
niet worden uitgeschakeld of dat ze zo snel mogelijk hervoed worden. Ook  het voorzien van noodstroom 
is een mogelijkheid (zoals nu al het geval is voor de installaties binnen de eerste afschakelschijf, door 
onder meer extra batterijen, waardoor het treinverkeer toch kan blijven rijden indien deze schijf zou 
afgeschakeld worden). 

De CREG wijst er op dat het voorzien van noodstroom een courante praktijk is. Veeteelt, banken, 
datacenters, industrie,… hebben noodstroom voorzien voor vitale installaties (in totaal is er voor meer 
dan 200 MW aan noodstroom in de Belgische ziekenhuizen, blijkt uit een bevraging door de CREG). 
Ook Elia is momenteel aan het werk om meer dan 100 MW noodstroom met dieselgeneratoren te 
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voorzien om zo een beschikbaarheid van haar netcabines te kunnen garanderen voor minstens 24 uur, 
zoals voorgeschreven door de Europese Netcode Emergency & Restoration . 

 

4.5 ENKEL CONSISTENTE ANTWOORDEN BESCHOUWEN 

31. De raming richt zich op de eerste plaats op een aangekondigde stroom onderbreking van 1 uur. 
De stroomonderbreking en de bijhorende lasten bij een heropstart van de verbruikstoestellen zodra 
de spanning terug is, wegen wellicht door in de WTP. Daarom kan worden verwacht dat de  WTP 
afnemend toeneemt naarmate de duur van de onderbreking toeneemt van 1 u tot bijvoorbeeld 4u.  

De WTP-methode “OK of uit” is de meest orthodoxe methode en sluit antwoorden van respondenten 
uit die niet beantwoorden van volgende logische reeks WTP 2 min ≤ WTP 1u ≤ WTP 4u ≤ WTP 24u. In 
dit geval levert de analyse een VoLL = 3.441 EUR/MWh.  

De respons die dan in rekening wordt gebracht leidt niet tot een vertekening waardoor er blijvend 
veralgemeende uitspraken kunnen worden gemaakt op segmentniveau. De CREG beschouwt deze 
methode als de meest correcte aangezien de antwoorden niet bewerkt worden. De methode ”OK of 
minimum’ moet daarom gezien worden als een bewerking van de resultaten om bijkomende inzichten 
te verkrijgen.  

 

4.6 VOLL BIJ EEN STROOMONDERBREKING VAN 4 UUR 

31. De WTP-raming richt zich op de eerste plaats op een aangekondigde stroomonderbreking van 1 
uur (piekbelasting van het net). De stroomonderbreking en de bijhorende lasten bij een heropstart van 
de verbruikstoestellen zodra de spanning terug is, wegen wellicht door in de WTP. Daarom kan worden 
verwacht dat de  WTP afnemend toeneemt naarmate de duur van de onderbreking toeneemt van 1 u 
tot bijvoorbeeld 4u. Dus de WTP voor 1 uur onderbreking ≥ WTP voor 4 u onderbreking gedeeld door 
4. 

De analyse geeft aan voor huishoudens (B2C) dat WTP = 1,27 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 1u. De WTP = 2,96 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 4 uur. De WTP is dus sterk regressief. Door de WTP voor het 
één uur als referentie te nemen samen met de piekuurbelasting wordt een conservatieve raming van 
de VoLL voor huishoudens geleverd.  

De analyse geeft aan voor niet-huishoudens (B2B) dat WTP = 19,42 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 1u. De WTP = 34,32 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 4 uur. De WTP is dus sterk regressief .  

Gegeven voorgaande bespreking van de WTP-resultaten om een stroomonderbreking te vermijden 
tussen 18u en 22u en de vaststelling dat de belasting minder sterk afneemt dan de WTP voor de 
volgende uren, leidt de ratio tussen de WTP en de ‘verloren belasting’ ofwel de VoLL tot een sterke 
daling door de berekening te verleggen van een onderbreking van  1 uur naar een onderbreking van 4 
uur. Voor de gezinnen is de geraamde belasting tussen 18u en 19u gelijk aan 0,76 kWh (zie tabel 4) 
terwijl tussen 18u en 22u de gemiddelde belasting per uur 0,65 kWh bedraagt. Voor de niet-
huishoudens is de geraamde belasting tussen 18u en 19u gelijk aan 2,35 kWh (4,86 kWh in methode 
‘hoog’) (zie tabel 4) terwijl tussen 18u en 22u de gemiddelde belasting per uur 1,93 kWh (3,98 kWh bij 
methode ‘hoog’) bedraagt.  

Dit levert bijgevolg de volgende VoLL op voor een onderbreking van 4 uur : 

Tabel 5. Raming van de VoLL per segment (B2C, B2B) bij een onderbreking van 4u (tussen haakjes 1u).  
 

 

 

 

WTP 

(EUR) 

LL 

(in kWh) 

VoLL 

(EUR/MWh) 
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WTP-
methode 

LL-
methode 

B2C B2B B2C B2B B2C B2B BEL 

OK of Uit 

 

B2B laag 2,96 

(1,27) 

34,32 

(19,42) 

2,78 

(0,76) 

7,70 

(2,35) 

1.065 

(1.671) 

(65%) 

4.457 

(8.264) 

(35%) 

2.252 

(3.979) 

 

 

1.947 

(3.441) B2B hoog 2,96 

(1,27) 

34,32 

(19,42) 

2,78 

(0,76) 

15,93 

(4,86) 

1.065 

(1.671) 

(47%) 

2.154 

(3.996) 

(53%) 

1.642 

(2.903) 

Noot: het enige verschil in het onderbrekingsscenario tussen tabel 5 en tabel 4 bestaat uit de veronderstelling 
dat de onderbreking niet 1 uur duurt (18u-19u) maar 4 uur (18u-22u).  

Door de WTP voor één uur als referentie te nemen samen met de piekbelasting wordt een 
conservatieve raming van de VoLL voor de niet-huishoudens geleverd.  

4. CONCLUSIE 
Op basis van de hierboven vermelde uiteenzetting en methodologie leidt de berekening door de CREG 
tot een VoLL van 4.267 EUR/MWh. 

 

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

 

 

 

Andreas TIREZ Laurent JACQUET Koen LOCQUET 

Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 

 

BIJLAGE 1 

Vragenlijst B2C 

Deze vragenlijst wordt u aangeboden door de CREG, de federale regulator van de energiemarkt in België, 
met als doel de efficiëntie van de elektriciteitsvoorziening te bevorderen.. 

Deze vragenlijst is anoniem en heeft als doel de impact van een stroomonderbreking op de 
elektriciteitsvoorziening en op uw huishouden te beoordelen om zo de elektriciteitssystemen in België 
te verbeteren. 

Ze bestaat uit twee delen: 

- Vragen over uw situatie en uw stroomverbruik 

- Vragen over de impact van stroomonderbrekingen op uw huishouden en uw dagelijks leven 
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1. Wat is uw postcode? 

 

2. Hoe verwarmt u uw woning? 

- Elektriciteit 

- Gas 

- Stookolie 

- Andere, te specificeren 

 

3. Hoeveel stroomonderbrekingen heeft u gehad sinds september 2018?   

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 of meer 

 

4. Hoe vaak heeft u te maken met een stroomonderbreking? 

- Meermaals per jaar 

- Eenmaal per jaar 

- Eens om de twee jaar 

- Eens om de 5 jaar of minder 

 

 

5. Kent u het exacte bedrag van  uw  elektriciteitsvoorschot volgens uw laatste factuur? 

Indien mogelijk, neem uw laatste voorschotfactuur erbij. 

De periode van mijn laatste 
voorschotfactuur (dd/mm/jjjjj)  

van dd/mm/jjjj tot 
dd/mm/jjjj 

Ik weet het 
niet. 

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

In euro 00,00 Ik weet het 
niet. 

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

 

6. Weet u precies wat uw elektriciteitsverbruik is? 

Indien mogelijk, neem uw laatste afrekeningsfactuur erbij. 

De periode van mijn laatste 
afrekeningsfactuur (dd/mm/jjjjj)  

van dd/mm/jjjj tot 
dd/mm/jjjj 

Ik weet het 
niet.  

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  
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In kWh 0000 Ik weet het 
niet.  

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

In euro 00,00 Ik weet het 
niet.  

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand   

 

7. Kunt u een schatting maken van uw elektriciteitsverbruik voor de afgelopen maand? 

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

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 

 

8. Kunt u een schatting maken van uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik? 

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

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 
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9. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om een enkele stroomonderbreking te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als  de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

10. Ik ben tevreden over de stabiliteit van mijn elektriciteitsvoorziening. 

- Helemaal eens 

- Eens 

- Niet eens, ook niet oneens  

- Niet eens 

- Helemaal niet eens 

 

11. Hoelang zou u ermee kunnen leven dat u zonder elektriciteit zit: 

- 1 uur zonder elektriciteit 

- 2 uur zonder elektriciteit 

- 6 uur zonder elektriciteit 

- 12 uur zonder elektriciteit 

- 24 uur zonder elektriciteit 
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Situatie nr. 1: het is volop zomer, woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

Plotseling valt de stroom bij u uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking ontvangen. 

 

12. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 2: het is volop zomer, woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

De dag ervoor (7 juli) kreeg u een  waarschuwing dat uw elektriciteit op woensdag 8 juli rond 18 uur  
zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

13. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 
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Situatie nr. 3: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan  5 °C 
buiten.  

Plotseling valt de stroom bij u uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking ontvangen. 

 

14. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 4: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan  5 °C 
buiten.  

De dag ervoor (15 januari) kreeg u een  waarschuwing dat de stroom bij u op woensdag 16 januari rond 
18 uur zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

15. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 
16. Wat is uw type van woning? 

- Appartement 

- Huis 

17. Hoeveel mensen wonen er in uw huishouden (uzelf meegeteld)? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 of meer 

 

18. Hoeveel kinderen wonen er onder hetzelfde dak als uzelf? 

- Baby/peuter: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

- Kinderen tussen 6 en 10 jaar oud: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  
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- 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  

- Jongvolwassenen (18 jaar en ouder): 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

 

19. Hoe vaak werkt u van thuis uit? 

- Nooit 

- Eén of twee dagen per maand 

- Eén dag per week 

- Enkele dagen per week 

- Elke dag  

 

20. Hoe vaak werken of studeren uw gezinsleden thuis? 

- Nooit 

- Eén of twee dagen per maand 

- Eén dag per week 

- Enkele dagen per week 

- Elke dag  
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BIJLAGE 2 

Vragenlijst B2B  

Deze vragenlijst wordt u aangeboden door de CREG, de federale regulator van de energiemarkt in België, 
met als doel de efficiëntie van de elektriciteitsvoorziening te bevorderen. 

Deze vragenlijst is anoniem en heeft als doel de effecten van een stroomonderbreking op de 
elektriciteitsvoorziening en op uw bedrijf te beoordelen om zo  de elektriciteitssystemen in België te 
verbeteren.  

Ze bestaat uit twee delen: 

- Vragen  over de situatie van uw bedrijf en het elektriciteitsverbruik 

- Vragen over de impact van stroomonderbrekingen op uw bedrijf  

 

1. In welke gemeente bevindt uw bedrijf zich?  

Postcode:  

 

2. Hoe vaak werkt u op locaties buiten uw woning?  

- Nooit 

- Eén tot twee dagen  per maand  

- Eén dag per week 

- Enkele dagen per week 

- Elke dag  

 

3. Wat is uw hoofdactiviteit? 

 

4. Met hoeveel stroomonderbrekingen heeft u  sinds september 2018 in uw bedrijf te maken 

gehad?  

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 of meer 

 
  



 

Niet-vertrouwelijk  78/85 

5. Hoe vaak heeft uw bedrijf met stroomonderbrekingen te maken? 

- Meerdere keren per jaar 

- Eenmaal per jaar 

- Eens om de twee jaar 

- Eens in de 5 jaar of minder 

 

6. Weet u precies hoeveel elektriciteit uw bedrijf verbruikt volgens uw laatste factuur? 

Indien mogelijk, neem uw laatste factuur erbij. 

De periode van 
mijn laatste 
factuur 
(dd/mm/jjjjj)  

van dd/mm/jjjj tot 
dd/mm/jjjj 

Ik weet het niet. Ik heb mijn factuur niet bij de hand  

In kWh 0000 Ik weet het niet. Ik heb mijn factuur niet bij de hand  

In euro 00,00 Ik weet het niet. Ik heb mijn factuur niet bij de hand  

 

7. Kent u het elektriciteitsverbruik van uw bedrijf in het afgelopen jaar?  

In kWh 0000 Ik weet het niet. 

In euro 00,00 Ik weet het niet. 

 

8. Kunt u het elektriciteitsverbruik van uw bedrijf voor de afgelopen maand inschatten? 

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

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 

 

9. Kunt u het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van uw bedrijf inschatten? 

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

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 
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10. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om een enkele stroomonderbreking  in uw bedrijf te 

voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2  minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

11. De activiteiten van uw bedrijf kunnen doorgaan bij:  

- 1 uur zonder elektriciteit 

- 2 uur zonder elektriciteit 

- 6 uur zonder elektriciteit 

- 12 uur zonder elektriciteit 

- 24 uur zonder elektriciteit 

- Zonder elektriciteit liggen de activiteiten van mijn bedrijf volledig stil 

 

12. Hoe vaak werkt u van thuis uit? 

- Nooit 

- Een of twee dagen per maand 

- Eén dag per week 

- Meerdere dagen per week 

- Elke dag  
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Situatie nr. 1: het is volop zomer, woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

Plotseling valt de stroom van uw bedrijf uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking 
ontvangen. 

 

13. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2  minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 2: het is nog altijd woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

De dag ervoor (7 juli) kreeg u een  waarschuwing dat de elektriciteit in uw bedrijf op woensdag 8 juli 
rond 18 uur  zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

14. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om  deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 
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Situatie nr. 3: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan  5 °C 
buiten.  

Plotseling valt de stroom van uw bedrijf uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking 
ontvangen. 

 

15. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om  deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 4: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan  5 °C 
buiten. 

De dag ervoor (15 januari) kreeg u een  waarschuwing dat  de elektriciteit in uw bedrijf op woensdag 
16 januari rond 18 uur zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

16. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om  deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

 

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

- Ja 

- Geen 

 

 

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

- Ja [>Q19] 

- Nee [>Q20] 

- Ik weet het niet [>Q20] 

 

19. Zo ja, over hoeveel vermogen gaat het? 
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- In kW: [0000] + option Ik weet het niet 

 

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

een flexibele elektriciteitslevering mogelijk maakt? 

- Ja [>Q21] 

- Nee [>Q22] 

- Ik weet het niet [>Q21] 

 

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

onderbreekbare vraag? 

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

 

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

- Ja 

- Nee 

 

23. Behalve u, doen het bedrijf en zijn werknemers ook aan telewerk? 

- Ja 

- Nee 

 

24. Heeft het bedrijf werknemers in dienst? 

- Ja 

- Nee 

 

25. Heeft u een back-upoplossing in geval van een stroomonderbreking? 

- Ja 

- Nee 

 

26. Ik ben tevreden over de stabiliteit van mijn elektriciteitsvoorziening. 

- Helemaal eens. 

- Eens 

- Niet eens noch oneens 

- Niet eens 

- Helemaal niet eens. 

 

27. Hoeveel werknemers telt uw bedrijf? 

- Ik werk alleen 
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- Tussen 1 en 4 werknemers  

- Tussen 5 en 9 werknemers 

- 10 of meer werknemers  
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BIJLAGE 3 

Toelichting steekproef B2C en B2B 

De steekproef bestrijkt het Belgische grondgebied en verzekert dat de respondenten 
deel uitmaken van de manuele ontkoppelingsprocedure van het 
systeembeschermingsplan van Elia.  

Voor het B2C-segment werd de steekproef gedefinieerd in verhouding tot de Belgische 
bevolking volgens doelregio's (en de gemeenten die deel uitmaken van het manuele 
ontkoppelingsplan), d.w.z. 70 % inwoners in Vlaanderen en 30 % in Wallonië.  

Het B2B-segment werd gedefinieerd volgens het aandeel van de verschillende 
bedrijven in de Belgische economie, in functie van hun aantal werknemers (70 % 
freelancers, 30 % bedrijven met 1 of meer werknemers). 

Het doel is om 1.021 ingevulde vragenlijsten te verzamelen voor het B2C-segment 
tegenover 200 voor het B2B-segment met een representativiteit van 70% 
zelfstandigen en freelancers, en 30% bedrijven met één of meer werknemers.   

De B2C-steekproef is representatief voor de Belgische bevolking voor de aangegeven 
factoren. De B2B-steekproef als geheel is voldoende groot om een statistische analyse 
te maken en  conclusies te generaliseren (inferentie).. 

De vragenlijsten (B2B en B2C, in het Frans en Nederlands) werden gelanceerd op 22 
september 2020. De resultaten voor het B2C-segment werden ontvangen op 1 oktober 
2020, terwijl de resultaten voor het B2B-segment beschikbaar waren op 9 oktober 
2020. 

 

Quota van B2C-respondenten 

De quota van de respondenten die representatief zijn voor de Belgische bevolking voor het B2C-segment 
zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Leeftijd Percentage 

18 – 34 34% 

35 – 54 44,5% 

55 – 65 21,5% 

 

Geslacht Percentage 

Man 50% 

Vrouw 50% 

 

 

 

 

Regio’s volgens indeling Nielsen Percentage Herzien percentage 
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Noordwesten 23,37% 26,22% 

Noordoosten 33,8% 37,93% 

Brussel 10,90% 0% 

Zuidwesten 15,33% 17,2% 

Zuidoosten 16,6% 18,6% 

 

Als gevolg van het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit de steekproef werd geschrapt, werd 
het quotum evenredig verdeeld over alle regio’s. 

 

Taal Percentage 

Frans 40% 

Nederlands 60% 

 

 Opleidingsniveau Code Percentage 

1 Lager onderwijs 

Low + middle 71% 

2 Algemeen secundair onderwijs 

3 Kunstsecundair onderwijs 

4 Technisch secundair onderwijs 

5 Beroepssecundair onderwijs 

6 Deeltijds secundair onderwijs 

7 Ander secundair onderwijs 

8 Hoger onderwijs - Hogeschool 

High 29% 9 Hoger onderwijs - Universiteit 

10 Hoger onderwijs - andere 
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