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1  E x e c u t i v e  s u m m a r y  
 
Deze nota formuleert het standpunt van ELIA in verband met het ontwerp van 
prospectieve studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 
(“Studie”) van de Algemene Directie Energie van FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie en het Federaal Planbureau voor de periode 2008-2017. De 
raadpleging van de netbeheerder gebeurt in uitvoering van artikel 3 van de wet van 1 
juni 2005 die de elektriciteitswet van 29 april 1999 heeft gewijzigd. 
 
HET BELEID IN VERBAND MET INTERCONNECTIE- EN 

PRODUCTIECAPACITEIT. 
 
De Studie omvat een brede waaier van scenario’s met sterk verschillende hypothesen 
op het vlak van importvolumes. Dit heeft een bijzonder zware impact op de nodige 
interconnectiecapaciteit met de buurlanden. 
 
Het niveau aan binnenlandse productiecapaciteit is het resultaat van 
investeringsbeslissingen van producenten in de vrijgemaakte Europese markt, maar 
het overheidsbeleid speelt een beslissende rol op deze investeringen gezien het gaat 
om keuzes met belangrijke politieke gevolgen voor het land op het vlak van de 
energiebevoorradingszekerheid, het milieu- en klimaatbeleid en de economie. 
Bovendien moet het resultaat van dit investeringsbeleid voldoen aan een aantal 
voorwaarden van interconnectiecapaciteit en aan de voorwaarde dat deze 
productiecapaciteit beschikbaar moet zijn in de markten van de buurlanden.  
 
De overheid mag het bevoorradingsrisico van fossiele brandstoffen niet uit het oog 
verliezen, vooral omdat de bevoorrading van België maar ook van Europa meer en 
meer afhankelijk zal worden van landen waarvan de politieke stabiliteit niet 
gegarandeerd is. De noodzaak om te beschikken over een elektrisch vermogen dat 
toelaat om op elk moment te voldoen aan de belasting in een geïnterconnecteerde 
omgeving zoals deze van continentaal Europa, versterkt het belang van een keuze om 
ofwel toegang te hebben tot voldoende betrouwbare binnenlandse productiemiddelen 
ofwel dit te bereiken via import, of beide. 
 
De milieupolitieke aspecten betreffen de ecologische voetafdruk van het 
productiepark en de brandstofmix (fossiel, nucleair, hernieuwbaar), die niet los 
kunnen gezien worden van milieu- en klimaatmaatregelen van de Europese Unie, de 
andere lidstaten en de verschillende bestuurlijke niveaus van ons land. 
 
Wat de economische aspecten betreft, en meer bepaald de aspecten met betrekking tot 
de prijsvorming op de elektriciteitsmarkt, is het van belang de wisselwerking tussen 
deze prijsvorming en de interconnecties nader te bespreken. 
 
Elia herinnert eraan dat het Belgische transportnet één van de meest geïnter-
connecteerde netten is van Europa. In 2008 bedroeg de gemiddelde commerciële 
invoercapaciteit die aan de markt ter beschikking werd gesteld, 3880 MW, hetzij 
ongeveer 39 percent van de gemiddelde belasting, terwijl het “verzekerd minimum” 
ongeveer 24 % bedroeg. Dit is de importcapaciteit die op elk uur van het jaar 2008 
beschikbaar was voor import door marktspelers, ze was verdeeld over de Franse 
(16%) en de Nederlandse grens (8%). Het maximum gerealiseerde importniveau van 
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België in 2008 liep in de maanden maart en april op tot 35 % van het verbruik door 
gelijktijdige onbeschikbaarheid van centrales. 
 
De totale invoercapaciteit die aan de marktpartijen kan ter beschikking worden 
gesteld bestaat dus uit twee componenten: het “verzekerd jaarlijks minimum” en het 
variabele gedeelte dat er bovenop komt. Dit variabele gedeelte wordt toegewezen aan 
de markt via maandveilingen en via de marktkoppeling tussen de elektriciteitsbeurzen 
(day-ahead).  
 
Voor de zekerheid van de bevoorrading is het van essentieel belang dat het 
productiepark dat beschikbaar is in het land (rekening houdend met de nodige 
reserves) minstens afgestemd is op het binnenlands verbruik, verminderd  met 
het “verzekerd jaarlijks minimum” aan importcapaciteit. Zoniet zou het risico 
bestaan dat op sommige ogenblikken de noodzakelijke import niet gerealiseerd 
kan worden.  
 
Het is dit “verzekerd jaarlijks minimum” aan capaciteit dat (via de 
allocatiemechanismen en balancing regels van Elia) aansporingen geeft aan 
producenten om indien nodig te investeren in het land. Echter, om tot effectieve 
investeringen te komen dienen deze incentives door het algemeen beleid aangevuld te 
worden en eventueel een “capacity market” ingevoerd te worden, zoals hieronder 
besproken. 
 
Voor de prijsvorming op de markt is aangetoond dat de convergentie tussen de 
groothandelsprijzen in België en deze in de buurlanden essentieel bepaald wordt door 
de gemiddelde totale invoercapaciteit.  
 
Deze vaststellingen ondersteunen ten volle het beleid van Elia in verband met de 
allocatie van capaciteit:  
• Elia maximaliseert de gemiddelde totale importcapaciteit voor optimale 

marktwerking  en  prijsconvergentie (39% gemiddeld in 2008) en om aan 
producenten in het land importcapaciteit te geven bij onbeschikbaarheid van hun 
centrales; 

• Elia streeft naar een niveau van het “verzekerd jaarlijks minimum” (voormelde 
24% in 2008 waarvan 16 % vanuit Frankrijk) dat maximale waarborgen biedt voor 
de bevoorradingszekerheid en tezelfdertijd ook incentives voor de producenten om 
het noodzakelijke niveau aan productiecapaciteit in het land te behouden.  

 
Ook mag de interconnectieproblematiek niet enkel vanuit een nationaal 
importperspectief bekeken worden. De ontwikkeling van interconnectiecapaciteit 
tussen lidstaten, bijvoorbeeld voor België de verbindingen met het Groothertogdom 
Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en de bijkomende versterkingen 
van de bestaande verbindingen met Frankrijk en Nederland, dienen eveneens in 
rekening te worden genomen wanneer men de minimale capaciteit aan binnenlandse 
productie bepaalt. Er dient zowel rekening gehouden te worden met de import als met 
de export: deze laatste verhoogt de aantrekkingkracht van België voor de investering 
in nieuwe productie-eenheden. 
 
Er dient ook rekening te worden gehouden met de evolutie van de productieparken in 
de ons omliggende landen (productiekost verbonden aan de brandstofmix). Bij gebrek 
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aan een afstemming en een stabilisatie van de politieke, regelgevende en economische 
signalen kan men op middellange en lange termijn de bevoorradingszekerheid van 
België niet garanderen.  
Daarom is het belangrijk onzekerheden betreffende politieke beslissingen op 
Europees en nationaal niveau weg te nemen. In dit verband kan het belang van een 
definitieve beslissing over het wettelijk voorziene nucleaire uitstapscenario niet 
genoeg benadrukt worden. 
 
Elia wil ook benadrukken dat bij een krappe marge tussen productie en verbruik het 
probleem voor de netbeheerder groter wordt om productiemiddelen voor 
ondersteunende diensten aan een redelijke prijs te kopen. Daarbij is de noodzaak 
om te beschikken over reservecapaciteit des te groter naarmate de reservemarge in een 
land afneemt. Vanuit een tarifair regelgevend kader zou de aanvaardbare prijs zowel 
op korte als op lange termijn rekening moeten houden met het importniveau en het al 
dan niet bestaan van een voldoende groot concurrentieel aanbod zowel voor primaire, 
secundaire en tertiaire reserves als voor de reactieve energie en voor de productie-
eenheden waarop een beroep gedaan wordt voor de herstart na een black-out.  
 
Indien de marktprijs als onvoldoende wordt beschouwd door producenten en/of 
investeerders om te investeren in nieuwe productie-eenheden, dient men rekening te 
houden met een progressieve afname van het aanbod (vooral indien productie-
eenheden die het einde van hun technische levensduur hebben bereikt niet langer 
vervangen zullen worden door nieuwe productie-eenheden). Deze situatie maakt het 
noodzakelijk dat er een markt georganiseerd wordt (of een tarief ingesteld) dat er voor 
zorgt dat de nodige productiecapaciteit wordt verzekerd zodat het beoogde niveau van 
bevoorradingszekerheid bereikt wordt. Dergelijke “capacity markets” werden reeds 
ingevoerd in andere elektriciteitsmarkten.   
 
Elia vermeldt tenslotte een lopende studie naar de mogelijkheid om het tekort aan 
piekvermogen op te vangen met het ter beschikking stellen van piekproductie-
capaciteit door Elia aan producenten, zonder dat Elia met deze piekeenheden zelf 
een marktpositie als producent zou innemen. Deze productiecapaciteit zou ook 
bijdragen tot het beheer van het risico verbonden aan een onvoorziene 
onbeschikbaarheid voor nieuwe producenten die in België niet over een back-up 
installatie beschikken.  
 
ONZEKERHEDEN EN RISICO’S, PROBLEMATIEK VAN DE “LEAD TIMES”. 
 
Zowel voor de ontwikkeling van interconnectiecapaciteit met de buurlanden als voor 
de aansluiting van nieuwe productie-eenheden ondervindt Elia in de praktijk dat de 
lange en risicovolle vergunningsprocedure voor aansluitingsverbindingen één 
van de belangrijkste risicofactoren is om tijdig de afstemming tussen productie 
en verbruik te realiseren.  
 
Terwijl de doorlooptijd voor de vergunning en bouw van een gascentrale op een 
viertal jaar wordt ingeschat, stelt Elia vast dat de doorlooptijd voor 
hoogspanningsinfrastructuur 7 tot 15 jaar bedraagt. Elia steunt sinds geruime tijd 
initiatieven om dit proces te verkorten maar moet spijtig genoeg vaststellen dat 
tengevolge recente uitspraken de tendens tot steeds langere doorlooptijden blijft 
toenemen. 
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Voor het evenwicht tussen productie en verbruik stelt zich de problematiek van de 
« lead times » ook op een andere manier. Het PRIMES model dat voor de Studie 
wordt gebruikt, gaat uit van een permanent evenwicht tussen vraag en aanbod op basis 
van een theoretisch lange termijn evenwichtsmodel. In de praktijk worden de 
investeringsbeslissingen genomen met vertraging en moet de bouwtijd van centrales 
bij deze vertraging opgeteld worden. Dit betekent dat de theoretische evenwichten in 
de praktijk niet bereikt worden. In de plaats hiervan ontstaan “boom and bust” 
cyclussen die gepaard gaan met over- en onderinvesteringen in productie-
capaciteit. Om de bevoorrading te verzekeren in dergelijke situaties is bijkomende 
capaciteit van het transmissienet vereist, die niet voortvloeit uit het theoretische 
marktevenwicht van het PRIMES model. 
 
De Studie beschrijft 12 scenario’s die op verschillende manier uitgaan van structurele 
import. Indien de overheid zou beslissen dat België het ganse jaar autonoom dient 
te zijn betreffende de bevoorrading van elektriciteit dan deelt Elia, op basis van 
de door haar gekende projecten, de conclusie van de Studie dat dit onmogelijk is 
tegen 2010 (cf. Studie pag. 153 punt 16 van de belangrijkste resultaten van de 
simulaties). Het risico op langdurige koude- en hittegolven evenals de 
onvoorzienbare beschikbaarheid van windenergie tijdens de piek, worden door Elia 
gezien als elementen die het gebrek aan autonomie nog versterken.  
 
Doordat de doorlooptijd voor de realisatie van netinfrastructuurprojecten langer is dan 
die van nieuwe productieprojecten dient de netbeheerder beslissingen te nemen op het 
moment dat de toekomst nog onzeker is. Bovendien moet hij ook rekening houden 
met het feit dat de technische en economische levensduur van transport-infrastructuur 
langer is dan van productie-installaties. Elia benadrukt in dit verband dat de 
ontwikkelingsvisie flexibiliteit moet hebben om de aansluiting van nieuwe productie-
eenheden te kunnen bijsturen. De impact van de huidige financiële en economische 
crisis, met bijkomende onzekerheid over de vraagevolutie en de investeringsplannen 
van producenten, versterkt nog de noodzaak van een flexibele aanpak. Ook de 
ontwikkelingen op het vlak van hernieuwbare energiebronnen en WKK’s vereisen 
flexibiliteit in het planningsproces. Het intermitterende karakter van productie uit 
hernieuwbare bronnen versterkt de noodzaak aan een gecoördineerd en 
grensoverschrijdend beheer van het systeem.  
 
ACTIES ONDERNOMEN DOOR ELIA 
 
Elia heeft in de voorbije jaren belangrijke interconnectieversterkingen uitgevoerd, 
zoals hiervoor werd vermeld. Voor de verbindingen met Frankrijk en Nederland 
worden aanvullende versterkingen nog onderzocht. Studies en projecten zijn aangevat 
voor de realisatie van nieuwe verbindingen met Duitsland, Luxemburg en het 
Verenigd Koninkrijk. 
 
Elia en de Franse transmissienetbeheerder RTE hebben op 18 december 2008 Coreso 
(Coordination of Electricity System Operators) opgericht: het eerste gezamenlijk 
regionaal technisch coördinatiecenter met verschillende netbeheerders in Centraal-
West-Europa. Coreso verzekert de planning van het netbeheer op korte termijn en 
ondersteunt de realtime bewaking van de elektriciteitsstromen in de netten van de 
regio. De belangrijkste doelstelling van het centrum bestaat erin een betere regionale 
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integratie mogelijk te maken van de productie op basis van hernieuwbare 
energiebronnen en een veilig beheer te verzekeren van grensoverschrijdende stromen 
die sterk toenemen met de ontwikkeling van de intradaymarkten. Coreso zal aldus een 
actieve rol spelen in de koppeling van de day-ahead elektriciteitsmarkt in de Benelux, 
Duitsland en Frankrijk waarvan de realisatie in voorbereiding is. 
 
De ontwikkelingsplannen van Elia voorzien diverse projecten om – onder meer - de 
aansluiting van nieuwe productie-eenheden mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld het 
“Brabo” project in de Antwerpse haven en het “Stevin” project tussen Eeklo en 
Zeebrugge, om tot 2000 MW offshore windmolens aan te sluiten.   
 
In het kader van het beleid van de Gewesten inzake hernieuwbare energiebronnen 
en WWK, worden in bepaalde gebieden met hoog potentieel gerichte 
netversterkingen en –uitbreidingen doorgevoerd voor de integratie in het net van deze 
installaties.  
 
De Studie vermeldt diverse aspecten over de werking van de markt, waarin Elia een 
rol toegewezen krijgt. Elia geeft onder punt 4.5 van deze nota een overzicht van de 
initiatieven die in dit verband genomen zijn of die in voorbereiding zijn.  
 
HET TARIFAIR REGELGEVEND KADER 
 
Het huidige tarifaire regelgevend kader dient getoetst te worden in het licht van de 
recente milieu- en klimaatbeslissingen op Europees en Belgisch niveau (meer bepaald 
het Europese 20-20-20 objectief, EU-richtlijn betreffende hernieuwbare energie-
bronnen en de vermindering van de broeikasgassen) en de verdere vrijmaking van de 
Belgische markt (het ontwerp van het derde energiepakket betreffende de interne 
elektriciteitsmarkt).  
 
Het blijkt dat er reeds vandaag bijkomende investeringen in netinfrastructuur nodig 
zijn om te voldoen aan deze objectieven. Deze investeringen vallen echter niet onder 
een normaal (“business as usual”) beheer van het net. Deze investeringen worden 
gekenmerkt door:  
• een economische levensduur die korter is dan deze voorzien in het Koninklijk 

Besluit van 8 juni 2007 betreffende de algemene tariefstructuur (dit is bijvoorbeeld 
gerelateerd aan de levensduur van WKK’s of het industriële proces waaraan ze 
verbonden zijn),  

• investeringsbedragen die de autofinancieringscapaciteit van Elia overtreffen,  
• het risico verbonden aan het intermitterende karakter van bepaalde 

productietechnologieën (bijvoorbeeld offshore windmolenparken),  
• het risico van technologische veroudering (informaticatoepassingen die een 

dynamisch beheer van de vraag toelaten), enz.  
 
Sommige van deze evoluties zullen leiden tot een daling van de energie 
getransporteerd via het hoogspanningsnet en bijgevolg tot versnelde toename van de 
transporttarieven. Daarom stelt Elia voor om de tarifaire regelgeving op te splitsen in 
twee luiken, één luik dat gerelateerd is aan het “business as usual” beheer van het net 
en een ander luik dat samenhangt met het klimaat- en energiebeleid van de overheid 
en de verdere vrijmaking van de markt in het kader van het derde energiepakket.  
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2  B e l e i d s a s p e c t e n  i n  v e r b a n d  m e t  
i n t e r c o n n e c t i e -  e n  p r o d u c t i e -
c a p a c i t e i t  

 
2.1 INLEIDING 
 
De prospectieve studie over de perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading 
(“Studie”) omvat een brede waaier van scenario’s met sterk verschillende hypothesen 
op het vlak van de importvolumes. Deze scenario’s gaan dus uit van hypothesen op 
het vlak van interconnectiecapaciteit met de buurlanden die aan de praktijk getoetst 
moeten worden. 
 
Het niveau aan binnenlandse productiecapaciteit is het resultaat van 
investeringsbeslissingen van producenten in de vrijgemaakte Europese markt, maar 
het overheidsbeleid speelt een beslissende rol op deze investeringen gezien het gaat 
om keuzes met belangrijke politieke gevolgen voor het land op het vlak van de 
energiebevoorradingszekerheid, het milieu-en klimaatbeleid en de economie. 
Bovendien moet het resultaat van dit investeringsbeleid voldoen aan een aantal 
voorwaarden van interconnectiecapaciteit en aan de voorwaarde dat deze 
productiecapaciteit beschikbaar moet zijn in de markten van de buurlanden.  
 
2.2 INTERACTIE TUSSEN INTERCONNECTIE- EN PRODUCTIECAPACITEIT 
 
Voor het verband tussen importcapaciteit en totaal beschikbare productiecapaciteit in 
het land is het van belang rekening te houden met enkele essentiële aspecten van het 
hoogspanningstransport en de allocatie van deze transportcapaciteit aan de 
marktpartijen. 
 
De capaciteit van het hoogspanningsnet om elektriciteit in te voeren is variabel in de 
tijd.  
• In de eerste plaats zijn er de noodzakelijke onderbrekingen voor 

onderhoudswerken of versterkingen (bijvoorbeeld het vervangen van de draden om 
de capaciteit te verhogen, wat de capaciteit tijdelijk in belangrijke mate zal 
verminderen).  

• In de tweede plaats zijn er thermische (seizoensgebonden) effecten waardoor de 
capaciteit variabel is naargelang de seizoenen (bvb de effecten die te maken 
hebben met de doorhang van de draden, wat de capaciteit in de zomer in met 5% à 
10% zal verminderen).  

• Van groot belang tenslotte zijn de fysische wetten die de stroom op het 
internationale hoogspanningsnet bepalen in functie van de fysische locatie van de 
productie en verbruik in gans Europa. Voor België betekent dit dat de 
overheersende fluxen kunnen evolueren van Zuid-Noord richting (bij relatief 
nucleair overschot in Frankrijk en lage windproductie in Noord-Europa) naar 
Noord-Zuid richting (lage nucleaire productie met hoog verbruk in Frankrijk, hoge 
windproductie in Noord-Europa). Deze onvoorspelbare effecten hebben als gevolg 
dat de toewijsbare capaciteit voor importcontracten kan variëren, op elk moment, 
en dit voor elk van de grenzen. 
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Dit heeft als gevolg dat de capaciteit die op elk van beide importgrenzen aan de 
marktpartijen kan toegewezen worden, variabel is en essentieel twee componenten 
bevat: enerzijds een “verzekerd jaarlijks minimum” en anderzijds een variabele 
component bovenop dit minimum.  
 
Het “verzekerd jaarlijks minimum” wordt grotendeels op basis van jaarcontracten 
(veiling op jaarbasis) aan de marktpartijen toegekend, en in mindere mate via 
maandveilingen of via de marktkoppeling op dagbasis. Het is dit “verzekerd jaarlijks 
minimum” aan capaciteit dat (via de allocatiemechanismen en balancing regels van 
Elia) aansporingen geeft aan producenten om indien nodig te investeren in het land. 
 
Het variabel gedeelte wordt verdeeld over maandveilingen en allocatie op dagbasis 
via de elektriciteitsbeurs. 
 
In verband met deze onderverdeling zijn de volgende vaststellingen essentieel: 
 
• Voor de bevoorradingszekerheid is het van essentieel belang dat: 
o het productiepark dat beschikbaar is in het land (rekening houdend met de 

nodige reserves) erop voorzien is om op elk ogenblik in het verbruik te 
voorzien, verminderd met het “verzekerd jaarlijks minimum”. Zoniet zou 
het risico bestaan dat op sommige ogenblikken de noodzakelijke import niet 
gerealiseerd kan worden. 

o het jaarlijkse minimum artificieel verhogen zou een verkeerd signaal geven 
aan de marktpartijen om structurele importcontracten af te sluiten ten 
nadele van in het land te bouwen productiecapaciteit, met voormeld gevaar 
voor de bevoorradingszekerheid als gevolg. Hoewel de netbeheerder 
verantwoordelijk is voor de allocatie van de capaciteit en dus ook voor de 
opsplitsing van de capaciteit tussen beide componenten (jaarlijks minimum en 
variabel gedeelte) zal uiteindelijk de regulator hierover zijn goedkeuring of niet 
geven en dus het jaarlijkse en maandelijkse minimum bepalen. 

• Voor de marktwerking  (met andere woorden voor de prijsvorming op de 
groothandelsmarkt) is essentieel de mate waarop marktpartijen beroep 
kunnen doen op totale importcapaciteit (verzekerd jaarlijks minimum 
verhoogd met het variabel gedeelte). Het is immers de totale capaciteit die 
bepalend is voor de spotprijs via de elektriciteitsbeurs en, als afgeleide 
daarvan, voor de termijncontracten. Diverse analyses, die buiten het kader van 
deze consultatie vallen, hebben dit aangetoond. 

 
2.3 HUIDIGE IMPORTCAPACITEIT VOOR BELGIË 
 
Wat de economische aspecten betreft, en meer bepaald de aspecten met betrekking tot 
de prijsvorming op de elektriciteitsmarkt, is het van belang de wisselwerking tussen 
deze prijsvorming en de interconnecties nader te bespreken. 
 
Voor de prijsvorming op de markt is aangetoond dat de convergentie tussen de 
groothandelsprijzen in België en deze in de buurlanden essentieel bepaald wordt door 
de gemiddelde totale invoercapaciteit. 
 
Deze vaststellingen ondersteunen ten volle het beleid van Elia in verband met de 
allocatie van capaciteit. Sinds de liberalisering van de energiemarkt heeft Elia in 
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overleg met de netbeheerders van de buurlanden een aantal acties ondernomen 
om de invoercapaciteiten te optimaliseren en te versterken.  
 
• Elia maximaliseert de gemiddelde totale importcapaciteit voor optimale 

marktwerking, prijsconvergentie en om aan producenten in het land 
importcapaciteit te geven bij onbeschikbaarheid van hun centrales. In 2008 
bedroeg de gemiddelde commerciële invoercapaciteit die aan de markt ter 
beschikking werd gesteld, 3880 MW, hetzij ongeveer 39 percent van de 
gemiddelde belasting; 

• Elia streeft naar een niveau van het “verzekerd jaarlijks minimum” dat maximale 
waarborgen biedt voor de bevoorradingszekerheid en tezelfdertijd ook incentives 
voor de producenten om het noodzakelijke niveau aan productiecapaciteit in het 
land te behouden. Het “verzekerd minimum” bedroeg in 2008 ongeveer 24%. 
Dit is de importcapaciteit die op elk uur van het jaar 2008 beschikbaar was 
voor import door marktspelers, ze was verdeeld over de Franse (16%) en de 
Nederlandse grens (8%). 

 
Deze initiatieven komen de markt ten goede – die aldus toegang krijgt tot 
concurrentiële markten. Ze bevorderen tevens de bevoorradingszekerheid, aangezien 
de invoer van elektriciteit een bijkomende pijler is om aan de interne vraag te 
voldoen. Ook de mogelijkheden van wederzijdse hulp tussen buurlanden nemen toe.  
 
Elia herinnert eraan dat het Belgische transportnet één van de meest geïnter-
connecteerde netten is van Europa. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
commercieel beschikbare importcapaciteiten in 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze invoercapaciteit en de andere inspanningen van Elia inzake marktmechanismen 
(zie paragraaf 4.2) hebben een positieve invloed op de prijszetting op de 
elektriciteitsmarkt. Het prijsverschil tussen de Franse en Belgische groothandelsmarkt 
is gedaald van 6€/MWh in 2003 (op basis van jaarcontracten voor de start van 
Belpex) naar ±1,5€/MWh in 2008 (op basis van de Belpex en Powernext prijzen 
2008). 
 
Deze invoercapaciteit is tevens een belangrijke pijler om aan de 
bevoorradingszekerheid te voldoen en dit vooral in een sterk evoluerende context: 
• met steeds groter niveau van uitwisselingen en import 
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• gepaard met steeds grotere loopflows (ongeprogrammeerde fysische stromen) 
• en een verschuiving van de gecentraliseerde productie naar decentrale productie 
 
Door een relatief gebrek aan nieuwe productie-investeringen in België ontstond een 
toenemende noodzaak aan invoer om tijdens de piekperioden in het verbruik te 
voorzien. Een bijzondere situatie op het vlak van de productie (gelijktijdige 
onbeschikbaarheid van diverse centrales) in de periode maart-april 2008 leidde 
tot de noodzaak om tot 30-35 % van het piekvermogen in te voeren.  

 
Door de sterke toename van windenergie in Noord-Europa (Duitsland en 
Denemarken, in mindere mate door de nieuwe kabel Nederland-Noorwegen) is 
de voorspelbaarheid van de fysische stromen op het Europees hoogspanningsnet 
sterk verminderd en zijn bovendien deze stromen in Noord-Zuid richting 
toegenomen. Om in deze omstandigheden de commerciële capaciteit te kunnen 
handhaven (en eventueel te verhogen) en terzelfdertijd de kwaliteit van de 
stroomvoorziening nog verder veilig te stellen, zijn de gedane investeringen in 
dwarsregeltransformatoren aan de Noordgrens van cruciaal belang gebleken. 
 
2.4 OVERHEIDSBELEID IN VERBAND MET DE BEVOORRADINGSZEKERHEID 

VAN ELEKTRICITEIT 
 
De overheid mag het bevoorradingsrisico van fossiele brandstoffen niet uit het oog 
verliezen, vooral omdat de bevoorrading van België maar ook van Europa meer en 
meer afhankelijk zal worden van landen waarvan de politieke stabiliteit niet 
gegarandeerd is. De noodzaak om te beschikken over een elektrisch vermogen dat 
toelaat om op elk moment te voldoen aan de belasting in een geïnterconnecteerde 
omgeving zoals deze van continentaal Europa, versterkt het belang van een keuze om 
ofwel toegang te hebben tot voldoende betrouwbare binnenlandse productiemiddelen 
ofwel dit te bereiken via import. 
 
Het overheidsbeleid in verband met de bevoorradingszekerheid van elektriciteit heeft 
ook een impact op milieupolitieke aspecten, meer bepaald de ecologische voetafdruk 
van het productiepark en de brandstofmix (fossiel, nucleair, hernieuwbaar). Het 
federale overheidsbeleid kan niet los gezien worden van milieu- en 
klimaatmaatregelen van de Europese Unie, de andere lidstaten en de verschillende 
bestuurlijke niveaus van ons land. 
 
Ook mag de interconnectieproblematiek niet enkel vanuit een nationaal 
importperspectief bekeken worden. De ontwikkeling van interconnectiecapaciteit (zie 
ook paragraaf 4.1) tussen lidstaten, bijvoorbeeld voor België de verbindingen met het 
Groothertogdom Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en de bijkomende 
versterkingen van de bestaande verbindingen met Frankrijk en Nederland, dienen 
eveneens in rekening te worden genomen wanneer men de minimale capaciteit aan 
binnenlandse productie bepaalt. Er dient zowel rekening gehouden te worden met de 
import als met de export: deze laatste verhoogt de aantrekkingkracht van België voor 
de investering in nieuwe productie-eenheden. 
 
Er dient ook rekening te worden gehouden met de evolutie van de productieparken in 
de ons omliggende landen (productiekost verbonden aan de brandstofmix) (zie ook 
paragraaf 3.3.3). Bij gebrek aan een afstemming en een stabilisatie van de politieke, 
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regelgevende en economische signalen kan men op middellange en lange termijn de 
bevoorradingszekerheid van België niet garanderen. Om de elektriciteitsvoorziening 
betrouwbaar te houden, is het daarom belangrijk dat de nodige 
investeringsbeslissingen tijdig genomen worden en ook in een langetermijnvisie 
kaderen. Men dient, zoals de Studie ook stelt, een gunstig investeringsklimaat te 
scheppen gezien de termijnen en de economische belangen van de investeerders. 
Daarom is het belangrijk om onzekerheden betreffende politieke beslissingen op 
Europees en nationaal niveau zo snel mogelijk weg te nemen. 
 
2.4.1 NOOD AAN EEN SNELLE NATIONALE VERTALING VAN DE IMPACT VAN DE 

EUROPESE 20-20-20 OBJECTIEVEN NAAR DE ELEKTRICITEITSSECTOR 

Elia moedigt een snelle nationale vertaling van de impact van het Europese 20-
20-20 objectief naar de elektriciteitssector aan. De Studie geeft aan dat de 
bestudeerde scenario’s geen van alle voldoen aan de Belgische doelstelling omdat de 
scenario’s geen rekening houden met de bijkomende nieuwe beleidsmaatregelen die 
hiervoor nodig zijn. Gezien de tijdshorizon van de Studie, namelijk 2008-2017, is het 
aangewezen dat de volgende versie van de Studie rekening kan houden met de impact 
van Europese 20-20-20 objectief zodat Elia een indicatie heeft van de impact hiervan 
op de evolutie van het elektrische verbruik en decentrale productie wanneer zij haar 
proactieve ontwikkelingsvisie uitstippelt. 
 
2.4.2 NOOD AAN EEN DEFINITIEVE BESLISSING BETREFFENDE DE NUCLEAIRE UITSTAP 

Elia bevestigt de nood aan een definitieve beslissing betreffende het al of niet 
realiseren van de nucleaire uitstap. Deze beslissing is noodzakelijk opdat 
marktspelers en Elia tijdig een beslissing kunnen nemen om zo een nieuwe 
boomcyclus met onderinvesteringen en hoge elektriciteitsprijzen te vermijden.  
 
2.5 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN MARKTMECHANISMEN IN VERBAND 

MET PRODUCTIECAPACITEIT 
 
De Studie erkent het risico op een gebrek aan reservecapaciteiten daar deze het 
moeilijkst rendabel te maken zijn en dat dit type van capaciteiten sinds de 
liberalisering is afgenomen. De bijkomende analyse voor het referentiescenario met 
de simulatietool PROCREAS geeft aan dat er vanaf 2014 een nood is aan een 
bijkomend vermogen aan gasturbines voor een totale capaciteit van 480 MW. Dit type 
eenheid is uitermate geschikt om te dienen als reservecapaciteit. 
 
Elia stelt een vermindering vast van de beschikbare productie-eenheden met een 
typische reservefunctie. Er kan vermoed worden dat dit te wijten is aan een 
toenemend verschil tussen enerzijds de kostprijs van deze eenheden en 
anderzijds hun waarde in een vrijgemaakte markt.  Het is voor Elia dan ook zeer 
moeilijk om tegen aanvaardbare voorwaarden in de nodige ondersteunende diensten 
van reserve-eenheden te voorzien. 
 
De noodzaak om te beschikken over reservecapaciteit is des te groter naarmate de 
reservemarge in een land afneemt. Vanuit een tarifair regelgevend kader zou de 
aanvaardbare prijs zowel op korte als op lange termijn rekening moeten houden met 
het importniveau en het al dan niet bestaan van een voldoende groot concurrentieel 
aanbod zowel voor primaire, secundaire en tertiaire reserves als voor de reactieve 
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energie en voor de productie-eenheden waarop een beroep gedaan wordt voor de 
herstart na een black-out.  
 
Een discrepantie tussen de aanvaardbare prijs voor reservecapaciteit vanuit een tarifair 
regelgevend kader en de marktprijs leidt er toe dat producenten onvoldoende 
incentives hebben om nieuwe productie-eenheden voor de levering van 
ondersteunende diensten te bouwen, wat een bijkomende aansporing vormt voor de 
netbeheerder om piekeenheden ter beschikking te stellen van producenten. Elia 
onderzoekt daarom de mogelijkheid om het tekort aan piekvermogen dat wordt 
aangeboden als tertiaire reserve met het ter beschikking stellen van 
piekproductiecapaciteit aan producenten op te vangen, zonder dat Elia met deze 
eenheden zelf een actieve positie als producent zou innemen. De productiecapaciteit 
zou ook bijdragen tot het beheer van het risico voor nieuwe producenten, die in België 
niet over een back-up installatie beschikken, om de gevolgen van een eventuele panne 
op te vangen.  Er dient ook vermeld te worden dat de invoer van ondersteunende 
diensten ofwel niet toegelaten is in UCTE verband (in casus secundaire regeling) 
ofwel tot een inefficiënt gebruik van invoercapaciteit zou leiden (wat het geval is bij 
invoer van tertiaire reserve wat als gevolg heeft een vermindering van de toewijsbare 
capaciteit voor marktpartijen). 
 
De Studie voorziet in alle twaalf scenario’s dat het aandeel van productiemiddelen 
met intermitterend karakter in de totale productiemix aan belang zal toenemen. Deze 
structuurwijziging van het productiepark zal de vereiste grootteorde aan 
secundaire en tertiaire reserves beïnvloeden. Daarom heeft Elia in samenwerking 
met externe experten een studie opgestart die beoogt een correcte inschatting te 
maken van dit effect.  
 
Volgens de weerhouden scenario’s wordt de structuur van het productiepark in 
mindere of meerdere mate sterk gewijzigd: minder centrale productie, meer nieuwe 
productie-eenheden met hun eigen kenmerken (asynchrone generatoren, veel meer 
vermogenselektronica,...). Deze structuurwijziging leidt tot nieuwe uitdagingen 
om op elk ogenblik het evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod aan 
elektriciteit. Deze nieuwe uitdagingen kunnen niet op het niveau van deze 
prospectieve studie behandeld worden maar zullen niettemin met de nodige aandacht 
in de toekomst opgevolgd moeten worden. Zo kan men o.a. aan volgende punten 
denken: 
• heeft het productiepark de nodige flexibiliteit om de vraagcurve in alle 

omstandigheden goed op te volgen? 
• hoe vangt men de eventuele overproductie tegenover de vraag op, indien het 

volume aan productiemiddelen met intermitterend karakter sterk toeneemt? 
• kan de rigiditeit van de planning van de revisie van bepaalde productie-eenheden 

niet tot moeilijke toestanden leiden in bepaalde periodes van het jaar? 
• in hoever is het productiepark voldoende robuust tegenover ernstige spanningsdips 

of frequentieschommelingen, kan het elektrische systeem voldoende het hoofd 
bieden aan incidenten (zowel kant productie als kant net)? 

• ... 
 
Daarnaast wil Elia er ook op wijzen dat er zich in de toekomst problemen 
kunnen voordoen op het vlak van black-start eenheden. Zo kan er zich vanaf 
2010 een probleem stellen voor de zone noordoost in België door het wegvallen 
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van de steenkoolcentrales van Mol. Deze laatste voorziet namelijk in combinatie 
met de gasturbine van Mol, in de zone noordoost de Black Start dienst. Het gaat hier 
immers over een zogenaamde “conditional” black-start waarbij een gasturbine 
gebruikt wordt om een steenkoolcentrale op te starten dewelke op haar beurt het net 
kan voeden in geval van black-out. Het vermogen van de gasturbine in Mol alleen is 
onvoldoende om zelfstandig de voeding van het net in deze zone snel en efficiënt te 
herstarten. Tot nu toe hebben zich geen alternatieven voor deze zone aangediend. Elia 
onderzoekt dan ook op welke wijze de uitrusting van een black-start éénheid in deze 
zone kan aangemoedigd worden. 
 
2.6 CAPACITY MARKETS 
 
Indien de marktprijs als onvoldoende wordt beschouwd door producenten en/of 
investeerders om nieuwe productie-eenheden te bouwen, dient men rekening te 
houden met een progressieve afname van het aanbod (vooral indien productie-
eenheden die het einde van hun technische levensduur hebben bereikt niet langer 
vervangen zullen worden door nieuwe productie-eenheden).  
 
Men kan zich de vraag stellen of de huidige marktwerking in Europa voldoende 
stimulansen geeft om op lange termijn te waarborgen dat er voldoende nieuwe 
productiecapaciteit wordt gebouwd. Om bovenstaande situatie te vermijden kan het 
aangewezen zijn dat er een markt georganiseerd wordt (of een tarief ingesteld) die er 
voor zorgt dat de nodige productiecapaciteit wordt verzekerd zodat het beoogde 
niveau van bevoorradingszekerheid kan bekomen wordt. In bepaalde buitenlandse 
markten worden zulke initiatieven reeds vandaag genomen of zijn zulke initiatieven in 
voorbereiding.  
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3  O n z e k e r h e d e n  e n  r i s i c o ’ s ,  
p r o b l e m a t i e k  v a n  d e  l e a d  t i m e s  

 
3.1 DE PROBLEMATIEK VAN DE LANGE DOORLOOPTIJDEN VOOR 

VERGUNNINGEN  - LEAD TIMES VOOR TRANSMISSIE 
 
Elia ondervindt dat de huidige onduidelijke, lange en risicovolle administratieve 
procedures voor de toekenning van bouw-, concessie-, toelatings- en 
milieuvergunningen, zowel voor de bouw van centrales, als voor de investeringen 
in het Elia net, één van de belangrijkste risicofactor vormen om in de huidige 
marktcontext tijdig de afstemming tussen productie en verbruik te realiseren. 
 
De in de Studie vermelde projectdoorlooptijden van 4 jaar voor een gascentrale tot 6 
jaar voor een steenkoolcentrale, kunnen voor netinfrastructuurprojecten zelfs oplopen 
tot 15 jaar. Dit wil zeggen dat Elia een inschatting dient te maken van waar mogelijk 
nieuwe productie-eenheden kunnen komen opdat de nodige nieuwe productiecentrales 
tijdig in dienst kunnen komen. 
 
De doorlooptijd van een productieproject kan beginnen met een vrij lange periode 
tijdens dewelke de producent studies uitvoert en vergunningen aanvraagt en tijdens 
dewelke toch aansluitcapaciteit gereserveerd wordt bij de netbeheerder vanaf het 
moment dat men een productievergunning bekomt en een aansluitingscontract met 
Elia afsluit. Indien het project na deze studieperiode niet doorgaat, impliceert dit een 
hoge kost voor het systeem: ofwel heeft het ertoe geleid dat andere producenten op 
andere - duurdere  (= maatschappelijk minder gunstige) - aansluitingspunten studies 
hebben aangevat, ofwel heeft het ertoe geleid dat een geschikt aansluitingspunt 
achtereenvolgens door verschillende producenten wordt gereserveerd, zonder dat het 
ooit tot een definitieve investeringsbeslissing leidt. Korte doorlooptijden voor 
vergunningen helpen dit risico significant te beperken. 
 
Elia ondersteunt dan ook sinds geruime tijd initiatieven om dit administratieve proces 
te verkorten. Elia beklemtoont dan ook het belang van de aanbeveling van de federale 
overheid om deze administratieve procedures te vereenvoudigen en te rationaliseren, 
zodanig dat projecten die nodig zijn voor de bevoorradingszekerheid en de realisatie 
van de geliberaliseerde Europese energiemarkt zich kunnen realiseren binnen de 
termijnen dat ze nodig zijn. Redelijke realisatietermijnen wil niet zeggen dat men 
ecologische, maatschappelijke of gezondheidsbelangen op de helling plaatst. 
 
In realiteit blijken de tendensen echter in de omgekeerde richting te gaan. Immers, 
zeer recent annuleerde de Raad van State de op 4 juli 2001 door het Waalse Gewest 
afgeleverde vergunning voor de hoogspanningskabel Tihange – Avernas, een 
verbinding die erg belangrijk is voor de bevoorradingszekerheid van Brussel en het 
oosten van Brabant en voor het voeden van het HST-traject Luik-Brussel, met als 
reden dat deze wijziging aan de hoogspanningsinfrastructuur niet was aangegeven op 
het Gewestplan. Nochtans, vóór dit arrest, werd de inschrijving van een ondergrondse 
kabel op het gewestplan nooit nodig geacht. 
 
De Studie heeft onder meer als hypothese genomen dat de verdubbeling van de 
220 kV verbinding Moulaine (FR) – Aubange (BE) gerealiseerd zal zijn in 2010. 
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Deze nog te realiseren investering zal toelaten om de interconnectiecapaciteit op de 
zuidgrens verder te verhogen. Elia wenst er echter op te wijzen dat de vermelde 
indienstnamedatum indicatief is en afhankelijk van het tijdig verkrijgen van alle 
nodige vergunningen zowel in België als in Frankrijk. 
 
3.2 PRIMES ALS EVENWICHTSMODEL IN EEN DYNAMISCHE MARKT MET 

BOOM-BUST CYCLI – LEAD TIMES VOOR PRODUCTIE 
 
De kans dat er een kortetermijnonevenwicht is tussen de vraag en het aanbod 
van elektriciteit is inherent aan de “boom” en “bust” cycli die de investeringen in 
productiecapaciteit in de vrijgemaakte elektriciteitssector typeren.  
 
Investeringen in bijkomende productiecapaciteit worden geïnitieerd door prijspieken 
(een “boom” cyclus die het gevolg is van een voorafgaande periode van 
onderinvesteringen). Er is dus een tijdsverloop van meerdere jaren tussen het 
marktsignaal dat er een nood is aan bijkomende investeringen in productiecapaciteit 
en de reactie van de marktspelers hierop tot de indienstneming van nieuwe eenheden. 
Dit marktsignaal lokt dikwijls een reactie uit van de marktspelers die leidt tot 
overinvestering (“bust” cyclus met lage prijzen waardoor investeringsbeslissingen 
worden teruggeschroefd) omdat alle marktspelers trachten hun marktaandeel te 
vrijwaren.  
 
Daar de Studie zich baseert op Primes, een partieel evenwichtsmodel voor 
langetermijnanalyses dat uitgaat van een evenwicht tussen vraag en aanbod op het 
vlak van energie, werd het bovenstaande fenomeen van recurrente tijdelijke 
onevenwichten niet in rekening genomen bij de uittekening van de behoefte aan 
productiemiddelen. De interconnecties met het buitenland zijn essentieel om 
dergelijke tijdelijke onevenwichten op te vangen, maar stellen ook in dit verband 
een risico daar gelijkaardige “boom” en “bust” cycli zich in de buurlanden 
kunnen afspelen.  
 
3.3 DE VERSCHILLENDE SCENARIO’S VAN DE STUDIE 
 
3.3.1 SCENARIO’S EN VARIATIE AAN VERWACHTE IMPORTSTROMEN 

 
Waar de indicatieve programma’s van de CREG in essentie gebaseerd waren op een 
nationale analyse, die slechts in tweede instantie rekening hield met de 
interconnecties, heeft de Studie getracht rekening te houden met de rol van de 
interconnecties met de buurlanden.  
 
Elia onderschrijft de aanpak van de Studie waarbij de problematiek van de 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit wordt bestudeerd in een internationale 
context daar de invoer van elektriciteit een bijkomende pijler is om aan de 
interne vraag te voldoen.  
 
De twaalf onderzochte scenario’s in de Studie tonen aan dat Elia er vanuit kan gaan 
dat België een netto-importeur van elektriciteit blijft. De grootte orde van de 
structurele invoer is echter wel sterk afhankelijk van het gekozen scenario. Deze 
varieert met een factor 5 afhankelijk van het gekozen scenario (18,8 TWh versus 
3,8 TWh in 2020).  
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Deze grote variabiliteit in ingevoerde elektriciteit tussen de verschillende scenario’s 
werd bekomen uitgaande van normale omstandigheden. Netontwikkelingen dienen 
niet alleen rekening te houden met energiestromen onder normale 
omstandigheden maar ook met meer risicovolle situaties die niet noodzakelijk 
een grote impact hebben op het vlak van energie maar wel op het vlak van 
vermogen. Voorbeelden van meer risicovolle situaties zoals ook aangehaald door de 
Studie zijn: 
• Uitzonderlijke omstandigheden (koude- of hittegolf over heel Europa) die er 

enerzijds voor zorgen dat de productiecapaciteit sterk daalt en anderzijds de vraag 
naar elektriciteit sterk toeneemt.  

• Specifieke kenmerken van verschillende productiemiddelen waarbij de 
beschikbaarheid van sommige productiemiddelen niet gerelateerd zijn aan de 
vraag. Zo zal de onvoorzienbare beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van 
windenergie/zonne-energie tijdens de piek/buitenpiek andere uitwisselingstromen 
tot stand brengen.  

 
Daarnaast geeft de Studie ook aan dat andere vraag- en productiepatronen binnen 
eenzelfde scenario kunnen leiden tot andere uitwisselingspatronen. Het in de Studie 
gebruikte basismodel PRIMES is voornamelijk toegespitst op energievooruitzichten 
op lange termijn. Bijgevolg zijn het aantal bekeken vraag- en productiepatronen per 
jaar zeer beperkt gebleven.  
 
De uitdaging voor netontwikkeling op dit vlak is de interconnecties met de ons 
omliggende landen zodanig te optimaliseren dat zij niet alleen beantwoorden aan de 
grote variabiliteit op het vlak van te importeren energie zoals bekomen door de Studie 
maar ook te voldoen aan situaties die afwijken van het normale op het vlak van 
vermogen. Elia zal bij deze optimalisatie de rentabiliteit van interconnectie-
investeringen voor de maatschappij niet uit het oog verliezen (zie ook paragraaf 4.1.)  
 
De Studie veronderstelt tevens bepaalde vraag- en productie-investeringspatroon bij 
de buurlanden. Als deze anders verlopen (bijv. impact van een vertraging door de 
huidige financiële crisis; impact van “boom” en “bust” cycli (zie ook paragraaf 3.2.), 
kan het de toestand in België verbeteren (mogelijkheden tot meer import) of 
verslechteren (krappe toestand overal). Daarom is het, zoals de Studie ook aanhaalt, 
ook nuttig om dergelijke analyse te herhalen in het kader van de werkzaamheden van 
het Pentalateral Forum, zodanig dat men een goed zicht krijgt op de werkelijke 
toestand van de evolutie van de vraag en de productiecapaciteit over de vijf betrokken 
landen (zie ook paragraaf 3.3.3.). 
 
3.3.2 SCENARIO’S EN LT- VERSUS KT PERSPECTIEF BETREFFENDE DE TOENAME VAN 

DE VRAAG 

 
De Studie gaat in de twaalf gesimuleerde scenario’s uit van een continu toenemende 
elektriciteitsvraag. Het referentiescenario gaat uit van een gemiddelde jaarlijkse 
groeivoet van de vraag naar elektriciteit van 1.7%. Het laagste groeiritme van 0.7% 
per jaar vindt men terug in het LoGro-scenario dat uitgaat van een zwakkere 
economische groei en de uitvoering van ambitieuze energie-efficiëntieprogramma’s.  
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Voor de simulaties maakt de Studie gebruik van de simulatietool PRIMES die op een 
endogene manier de toekomstige vraag naar elektriciteit gaat bepalen. Deze tool is 
uitermate geschikt voor energievooruitzichten op lange termijn. Korte termijn 
conjuncturele schommelingen van de elektriciteitsvraag kunnen echter niet op 
een correcte wijze met deze tool voorspeld worden. De huidige financiële crisis 
heeft tot gevolg dat we op korte termijn zelfs een daling van de elektriciteitsvraag 
vaststellen. De uitdaging voor netontwikkeling is dan ook om zowel met kortetermijn- 
als met langetermijntendensen rekening te houden bij verdere netinvesteringen. De 
kortetermijntendensen beïnvloeden voornamelijk de timing van de investeringen die 
vraag gerelateerd zijn. 
 
Daarnaast is Elia er van overtuigd dat de implementatie van “smart grid” en het 
Europese “20-20-20” objectief, het vraagprofiel van de Belgische belasting 
fundamenteel zullen wijzigen.  
 
3.3.3 BESLUIT IN VERBAND MET DE SCENARIO’S 

 
Elia deelt, op basis van de door haar gekende projecten, de vaststelling van de 
Studie dat de huidige en de toekomstige binnenlandse productiecapaciteit alleen 
tot 2010 onvoldoende is om op elk moment te voldoen aan de interne vraag 
zonder beroep te doen op import (cf. Studie pag. 153 punt 16 van de 
belangrijkste resultaten van de simulaties).  
 
Binnen het kader van het “pentalateraal MOU” dat op 6 juni 2007 werd ondertekend, 
hebben de netbeheerders in november 2008 voor de eerste maal de vooruitzichten 
voor afstemming tussen bevoorrading en verbruik op het niveau van de vijf landen 
(BE, DE, FR, LU, NL) voor de periode 2008-2015 afgeleverd.  
 
Uit deze analyse blijkt dat België in 2008 afhankelijk is van een structurele 
invoer van elektriciteit om in een verzekerde stroomvoorziening te voorzien. 
Deze analyse toont ook aan dat er voor de vijf landen samen voor de periode 2008-
2015 geen structurele problemen worden verwacht betreffende de afstemming tussen 
bevoorrading en verbruik.  
 
Deze resultaten dienen wel enigszins genuanceerd te worden wegens het niet in 
rekening nemen van volgende effecten die een negatief effect kunnen hebben op 
de leveringszekerheid: 
• Een mogelijke onderschatting van de buitendienstnames van bestaande productie-

eenheden. Producenten dienen de transportnetbeheerder slechts zeer laattijdig 
(meestal in het jaar zelf) officieel op de hoogte te brengen van buitendienstnames. 

• Een mogelijke vertraging van de realisatie van nieuwe productie-eenheden, 
mogelijks ten gevolge van de financiële crisis. 

• Mogelijke vertragingen tot zelfs afgelasten van de investeringen in nieuwe 
productie-eenheden door het laattijdig of niet bekomen van de nodige 
vergunningen. 

• Mogelijke vertragingen van netinvesteringen noodzakelijk voor de aansluiting van 
nieuwe productie-eenheden. 

• Mogelijk is 2015 een kanteljaar voor de reservevoet in productiecapaciteit doordat 
in dit jaar bepaalde productie-eenheden nog aanwezig worden verondersteld die op 
het einde van het betreffende jaar uit dienst worden genomen wegens de Europese 
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richtlijn voor grote stookinstallaties en de eerste uitdienstnames in het kader van de 
nucleaire uitstap in België.  

• Uitzonderlijke omstandigheden op het vlak van belasting werden in rekening 
genomen maar niet het effect hiervan op de geïnstalleerde productiecapaciteit. 

 
Deze resultaten houden ook geen rekening met de impact van de financiële crisis op 
het verbruik. Een belangrijke conclusie van deze eerste analyse was dan ook dat de 
beste inschatting van de evolutie van bevoorrading en verbruik van de verschillende 
individuele TSO’s niet noodzakelijk leidt tot een correcte inschatting op pentalateraal 
(BE, DE, FR, LU, NL) niveau. 
 
De analyse uitgevoerd in het kader van het “pentalateral MOU” is zeer 
complementair aan de Studie omdat er in deze analyse getracht is rekening te houden 
met meer risicovolle situaties die niet noodzakelijk een grote impact hebben op het 
vlak van energie maar wel op het vlak van vermogen. 
 
Ook in het kader van UCTE en ETSO, de Europese verenigingen van netbeheerders, 
neemt Elia sinds verschillende jaren deel aan een dergelijke System Adequacy 
Forecast, die op Europese schaal wordt georganiseerd. Deze activiteiten worden vanaf 
2009 overgenomen door de nieuwe netbeheerdersassociatie ENTSO-E. Elia steunt 
voor de eigen vooruitzichten op de best mogelijke inschatting van de 
nieuwbouwprojecten binnen België.  
 
De meest recente analyse System Adequacy Forecast 2009-2020, gepubliceerd in 
januari 2009, voorziet een productietekort in België gedurende de ganse periode 
2009-2020 indien men zich beperkt tot de vandaag besliste productie-eenheden. De 
resultaten van deze studie hebben uitgewezen dat de in België ontbrekende 
productiecapaciteit door exporten van de buurlanden kan worden opgevangen 
tot 2015. Daarna is er ook voor het noordwestelijk blok (AT, BE, CH, DE, FR, NL en 
LU) een tekort (22 GW) aan productiecapaciteiten indien men eenzelfde 
veiligheidsmarge als vandaag wenst te behouden en men enkel uitgaat van de zekere 
productie-eenheden. 
 
3.4 DE LOCALISATIE EN TIMING VAN NIEUWE PRODUCTIECAPACITEITEN 
 
De Studie bepaalt de behoeften aan nieuwe productiecapaciteiten, meer bepaald 
tussen de 7600 en 11700 MW maar geeft geen aanduiding over hun uiteindelijke 
lokalisatie. Gezien de grootteorde van de behoefte aan nieuwe productie-eenheden 
tussen 47% en 72% van het bestaande Belgische productiepark, is het voor 
netontwikkeling onontbeerlijk de juiste ligging van de nieuwe productie-eenheden 
vroeg genoeg te kennen.  
 
De uitdaging voor netontwikkeling bestaat erin om tijdig de gepaste structurele 
aanpassingen aan de bestaande netinfrastructuur te voorzien om nieuwe 
productie-eenheden aan te sluiten zodat de bevoorradingszekerheid niet in het 
gedrang wordt gebracht. Doordat de doorlooptijd voor infrastructuurprojecten 
die een nieuwe verbinding voorzien zelfs nog langer is dan die van nieuwe 
productieprojecten (zie ook paragraaf 3.1) dient de netbeheerder beslissingen te 
nemen op het moment dat de toekomst nog onzeker is. De hoofdbetrachting is 
dan ook om voor structurele aanpassingen te kiezen die robuust zijn voor 
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verschillende ontwikkelingsscenario’s. Elia voorziet dan ook een proactieve 
ontwikkelingsvisie die de nodige flexibiliteit heeft om de timing van de 
structurele aanpassingen gerelateerd aan de aansluiting van nieuwe productie-
eenheden te herzien op basis van het reële verloop van de aanbouw van nieuwe 
productie-eenheden. 
 
Momenteel heeft Elia drie grote infrastructuurprojecten lopende die voldoen aan de 
criteria robuustheid en proactiviteit en die er toe zullen bijdragen dat de 
aansluitcapaciteit voor nieuwe productie-eenheden verhoogd in de provincies 
Antwerpen (meer bepaald de haven van Antwerpen), Limburg en het noorden van 
Luik en Oost- en West-Vlaanderen richting kust (zie ook paragraaf 4.3). 
 
Elia tracht investeerders in nieuwe productie-eenheden te helpen om die locatie in het 
hoogspanningsnet te identificeren waar aansluiting mogelijk is zonder dat er grote 
structurele aanpassingen aan het algemeen net nodig zijn. Elia publiceert daarom in 
haar ontwikkelingsplan evenals op haar website een indicatieve lijst van mogelijke 
aansluitingsstations op het 380-150 kV net. Deze informatie is niet bindend en heeft 
als objectief om de investeerders toe te laten een eerste selectie te doen. De 
commerciële dienst van Elia is daarnaast ook beschikbaar om samen met de 
investeerders te zoeken naar geschikte aansluitmogelijkheden. 
 
Elia heeft voor de nieuwe centrales1 (zie onderstaande tabel) zelfs deze met 
vermelding “vergunningsprocedures lopend” een akkoord bereikt of concrete 
voorstellen geformuleerd voor de aansluiting aan het Elia net. 
 
Project initiatiefnemers status

Geïnstalleerd 
vermogen (in MW)

Ham SPE in dienst 126
Angleur SPE in aanbouw 126
Amercoeur Electrabel testing 420
Rodenhuize Electrabel & Arcelor Mittal (ex-Sidmar) in aanbouw 310
Marcinelle Energie Enel - Duferco Group in aanbouw 420
Seneffe Nuon Vergunningprocedures lopende 450
Beringen T-Power in aanbouw 420
Navagne SPE Vergunningprocedures lopende 860
Haven van Antwerpen E.on Vergunningprocedures lopende 1100  
 
Het gereguleerd tariefmechanisme dat hiervoor geldt is de zogenaamde “shallow 
costing”. Hierbij worden enkel de kosten van de verbinding tot het Elia net en het 
eerste schakelveld in het Elia-onderstation, individueel door het project ten laste 
genomen. De nodige investeringen voor de interne versterking binnen het net worden 
via de toegangstarieven aan het algemeen verbruik doorgerekend.  
 
Op deze manier wordt de kost voor de initiatiefnemer beperkt, terwijl toch een 
incentive wordt gegeven aan producenten om terreinen te kiezen met gunstige ligging 
ten opzichte van het net. 
 
Bij de onderzochte projecten varieert de investeringskost voor de aansluiting tussen 
ongeveer 1,5% en 7% van de investeringskost voor de bouw van de centrale2. De lage 
waarde geldt voor een project van 800-900 MW op een site met relatief gunstige 

                                                 
1 Het betreft hier enkel coördineerbare centrales. Omwille van deze reden zijn de geplande windmolenparken op zee 
niet in deze tabel opgenomen.  
2 Elia beschikt niet over de investeringskosten, hiervoor zijn baremische ramingen genomen, beschikbaar in de 
vakbladen of via persverklaringen van de initiatiefnemers. 
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ligging ten opzichte van het transmissienet. De hogere waarde van 7% geldt voor een 
project van 400 – 500 MW waarvoor de initiatiefnemer bij de multi-criteria afweging 
voor de keuze van het terrein (gasaansluiting, Elia aansluiting, koelwater 
beschikbaarheid, bodemkwaliteit, vergunbaarheid, kost van het terrein, andere 
tussenkomsten, enz……) het Elia criterium niet als eerste prioriteit heeft gesteld. In 
de meerderheid van de gevallen situeert de aansluitingskost zich tussen deze uitersten, 
met name binnen een vork van 3 tot 5 % van de investeringskost. 
 
Zoals aangegeven door de Studie heeft de vrijmaking van de Belgische 
elektriciteitsmarkt de structuur van deze markt danig gewijzigd. Het verticaal 
geïntegreerde en gereguleerde quasi-monopolie heeft plaats gemaakt voor 
afzonderlijke entiteiten. In het verleden vond er een optimalisatie plaats voor de 
gezamenlijke planning van productie en transport. Sinds de liberalisering is er 
overgegaan tot een afzonderlijke optimalisatie voor productie enerzijds en transport 
anderzijds. Deze afzonderlijke optimalisatie heeft als gevolg dat de netbeheerder 
robuustere netuitbreidingen moet ontwikkelen. Dat veroorzaakt bijkomende kosten 
voor de netbeheerder. 
 
3.5 DE BUITENDIENSTNEMING VAN BESTAANDE PRODUCTIE-EENHEDEN 
 
De Studie geeft aan dat in het referentiescenario ongeveer een derde (4300 MW) van 
het huidige productiepark vervangen zal moeten worden tegen 2020. De minimum 
variant voorziet een vervanging van de productie-eenheden die vandaag een leeftijd 
hebben van meer dan 40 jaar tussen 2006 en 2020. De Studie geeft echter niet 
nominatief aan om welke eenheden het gaat.  
 
De uitdaging voor netontwikkeling is dat producenten vandaag slechts op zeer 
korte termijn (meestal in het jaar van buitendienstname) de 
transportnetbeheerder van de officiële buitendienstnamedatum op de hoogte 
dienen te brengen. Dit wil zeggen dat de netbeheerder bij de ontwikkeling van 
zijn net rekening zal moeten houden met buitendienstnames waarbij de reële 
buitendienstnames kunnen afwijken van het door de Studie realistisch geachte 
traject.  
 
 
3.6 DE DECENTRALISATIE VAN DE PRODUCTIE 
 
Zoals de Studie beklemtoont, zal de decentralisatie van de productie zich afspiegelen 
in de langetermijnstructuur van het net. Elia wil wat dit betreft een aantal uitdagingen 
voor de toekomst in de verf zetten. 
• Productie op basis van hernieuwbare energiebronnen kan niet steeds als 

gedecentraliseerd geclassificeerd worden. De voorziene offshore windmolenparken 
leveren niet rechtstreeks aan het distributienetwerk noch aan de eindklant.  
o In de Studie is zelfs sprake van een maximum potentieel van 3800 MW aan 

offshore windmolenparken. Elia heeft de bijkomende studies (“Stevin II”)  die 
de haalbaarheid hiervan moeten nagaan nog niet opgestart.  

o Algemeen gesproken zal grootschalige ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen (bvb offshore wind in de Noordzee of zonnecentrales in Zuid-
Europa en Noord-Afrika) leiden tot een toename van de grensoverschrijdende 
hoogspanningsnetten aangezien deze energie over grote geografische gebieden 
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moet verdeeld worden om het intermitterend karakter ervan optimaal te 
kunnen beheren.   

• De Studie stelt dat decentrale productie zal leiden tot minder gebruik van het 
transportnet daar de elektriciteit rechtstreeks op het distributienet of rechtstreeks 
bij de eindklant worden gebracht. Elia wenst dit sterk te nuanceren.  
o De gebruiksduur van bepaalde decentrale productie zoals windmolens en 

fotovoltaïsche zonnepanelen is veel lager dan deze van conventionele centrale 
productiemiddelen. Bovendien is de productie van deze decentrale 
productiemiddelen zeer volatiel waardoor er back-up voorzien dient te worden 
door conventionele centrale productiemiddelen die nog steeds gebruik zullen 
maken van het transportnet. 

o De theoretische stelling dat de spreiding van decentrale productie in België 
proportioneel zal zijn aan het verbruik, wordt door de realiteit vandaag al 
tegengesproken. Het potentieel aan hernieuwbare energiebronnen in bepaalde 
regio’s overschrijdt ruimschoots de locale vraag zodat er in deze regio’s 
significante injecties van distributie- naar transmissieniveau zullen zijn. De 
bestaande transportinfrastructuur is echter niet gedimensioneerd voor deze 
atypische stromen zodat Elia dient te investeren in structurele aanpassingen in 
het transportnet.  

• De Studie houdt geen rekening met een aantal technologische ontwikkelingen 
(microturbines, brandstofcellen, …) die kunnen resulteren in de noodzaak om 
structurele aanpassingen aan de bestaande netinfrastructuur door te voeren. Zo is er 
in België vandaag nauwelijks activiteit rond microturbines. Deze technologie 
wordt dan ook niet beschouwd in de Studie. Toch zijn er in Nederland al enkele 
tientallen projecten lopende en is er in Groot-Brittannië en Nederland sprake van 
een commercialisering tegen 2012. Indien deze technologie zijn toegevoegde 
waarde bewijst zal een doorgedreven commercialisering resulteren in België in een 
aanpassing van de netontwikkelingsvisie.  

• De Studie nam de mogelijke ontwikkeling van fotovoltaïsche zonnepanelen in 
rekening. De Studie geeft enerzijds aan dat het maximaal potentieel aan 
fotovoltaïsche zonnepanelen voor België 10.000 MW bedraagt, d.w.z. 70 procent 
van het piekvermogen van 2006. Anderzijds komt uit de resultaten van de Studie 
naar voren dat het potentieel aan fotovoltaïsche zonnepanelen marginaal blijft 
tegen 2020. Zeer recent stelt men echter vast dat deze technologie toegang vindt tot 
de Belgische markt. Eind 2008 is er volgens de VREG al 76 MW aan 
fotovoltaïsche zonnepanelen geïnstalleerd in Vlaanderen. Indien deze tendensen 
zich verder zetten dan zal het geïnstalleerd vermogen aan fotovoltaïsche 
zonnepanelen niet langer marginaal zijn tegen 2020 en dient de netontwikkeling 
hiermee rekening te houden. 

• De huidige versie van de Studie geeft geen informatie over een mogelijke evolutie 
aan decentrale productie die coherent is met het Europese 20-20-20 objectief. 
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4  A c t i e s  o n d e r n o m e n  d o o r  E L I A  
 
4.1 VERHOGEN VAN DE INVOERCAPACITEITEN VOOR DE MARKT EN VOOR 

DE BEVOORRADINGSZEKERHEID 
 
Elia heeft in de voorbije jaren belangrijke interconnectieversterkingen uitgevoerd: 
 
• de versterking van de interconnectieverbindingen tussen Frankrijk en België 

(verdubbeling Avelin (FR)-Avelgem (BE) gerealiseerd in 2005, versterking Chooz 
(FR) – Monceau (BE) in 2007, verdubbeling Moulaine (F) – Aubange in uitvoering 
voor 2010); 

 
• de investering in dwarsregeltransformatoren (een dwarsregeltransformator te 

Monceau en drie dwarsregeltransformatoren op de Noordgrens (1 te Zandvliet en 2 
in het nieuwe hoogspanningsstation Van Eyck) waarmee de stromen op het 380 kV 
net vanaf 2008 op een veiliger wijze kunnen worden beheerd. Deze 
transformatoren bieden ook de mogelijkheid om de capaciteit met de buurlanden 
op bepaalde momenten te vergroten of de vermindering ervan, als gevolg van 
stijgende loopflows, zoals eerder vermeld, gedeeltelijk tegen te werken.  

 
Elia zal ook in de toekomst verder blijven analyseren of verdere uitbreidingen van de 
interconnectiecapaciteiten nodig zijn voor de markt of de bevoorradingszekerheid. Er 
zijn verschillende initiatieven lopende: 
 
• Elia en Cegedel Net, de Luxemburgse transportnetbeheerder, bestuderen de 

realisatie van een dubbele kabelverbinding tussen België en het Groothertogdom 
Luxemburg. Deze nieuwe verbinding zal de interconnectiecapaciteit met 700 MW 
laten toenemen. Bovendien zal deze verbinding commerciële uitwisselingen met 
Duitsland via Luxemburg stimuleren.  

• Elia en RWE Transportnetz Strom, een Duitse transportnetbeheerder, actualiseren 
momenteel een studie betreffende een interconnectieverbinding tussen België en 
Duitsland. Het doel van deze studie is de economische rentabiliteit na te gaan van 
een verbinding van 1000 MW tussen Lixhe (BE) en Verlautenheide (DE). 

• Elia en National Grid, de Britse transportnetbeheerder, bekijken momenteel de 
toegevoegde waarde van een onderzeese gelijkstroomkabelverbinding (tussen de 
700 en de 1300 MW) tussen België en het Verenigd Koninkrijk.  

• Er zal een studie opgestart worden samen met TenneT, de Nederlandse 
transportnetbeheerder, om mogelijke versterkingsnoden voor de interconnectie 
tussen België en Nederland te identificeren. 

• Er is een studie opgestart tussen Elia en RTE, de Franse transportnetbeheerder, om 
verdere ontwikkelingen ten gevolge van veranderende belastings- en 
productiepatronen in kaart te brengen.  

• Elia participeert ook aan de EU-studie die de noodzaak om een “supergrid” uit te 
bouwen in de Noordzee, bekijkt. 

 
4.2 CORESO, EEN EUROPEES COÖRDINATIECENTRUM 
 
Elia en de Franse transmissienetbeheerder RTE hebben op 19 december 2008 Coreso 
(Coordination of Electricity System Operators) in het leven geroepen: het eerste 
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gezamenlijk regionaal technisch coördinatiecenter met verschillende netbeheerders in 
Centraal-West-Europa. Coreso is operationeel sinds 16 februari 2009. Het center 
ontwikkelt de previsionele netplanning en ondersteunt de realtimebewaking van de 
elektriciteitsstromen in de netten van de regio. Coreso zal een actieve rol spelen in de 
koppeling van de day-ahead elektriciteitsmarkt in de Benelux, Duitsland en Frankrijk 
waarvan de realisatie in voorbereiding is. 
 
4.3 VERHOGEN VAN DE AANSLUITCAPACITEITEN VOOR PRODUCTIE 
 
In de laatste update van het ontwikkelingsplan 2005-2012 verstuurd aan de Minister 
in april 2008, vindt men drie grote infrastructuurprojecten terug die onder meer tot 
doel hebben de aansluitcapaciteit voor nieuwe productie-eenheden in die regio’s te 
vergroten waar het locaal verbruik hoger is dan de centrale productie (zie 
paragraaf 3.4). 
• Ontwikkeling van het net in de provincie Limburg en het noorden van de provincie 

Luik.  
• Ontwikkeling van het net in de provincie Antwerpen meer bepaald de haven van 

Antwerpen (het “Brabo” project). 
• Ontsluiting van de 380 kV in Oost- en West-Vlaanderen richting kust (een 

onderdeel van het “Stevin” project) nodig om tot 2000 MW offshore windmolens 
aan te sluiten. Voor dit project zijn momenteel nog niet alle nodige vergunningen 
bekomen, zodat deze investering ten vroegste tegen 2014 kan worden gerealiseerd. 

 
 
4.4 VERHOGEN VAN DE AANSLUITMOGELIJKHEDEN VOOR DECENTRALE 

PRODUCTIE 
 
Zoals de Studie aangeeft zal het aandeel decentrale productie in het totale 
productiepark in de toekomst verder toenemen. Deze structuurwijziging heeft een 
belangrijke impact op de langetermijnstructuur van het net. Elia wil wat dit betreft een 
aantal realisaties in de verf zetten. 
• In Vlaanderen zijn er 3 gebieden geïdentificeerd met een hoog potentieel voor de 

indienstnamen van WKK’s (meer bepaald de cluster Meer-Hoogstraten-
Rijkevorsel; de cluster Merksplas en de cluster Lier-Putte). Het potentieel in deze 3 
regio’s overschrijdt ruimschoots de locale vraag zodat er in deze regio’s 
significante injecties van distributie- naar transmissieniveau zullen zijn. De 
bestaande transportinfrastructuur is echter niet gedimensioneerd voor deze 
atypische stromen zodat Elia structurele aanpassingen in het transportnet voorziet 
die zullen toelaten het potentieel aan hernieuwbare energiebronnen volledig te 
benutten.  

• In het zuidoostelijk deel van de provincie Luik en het noorden van de provincie 
Luxemburg is het geïdentificeerde potentieel aan onshore windmolens 548 MW 
(op basis van een studie uitgevoerd door ICEDD in opdracht van Elia). Dit 
potentieel overstijgt ruimschoots het locale verbruik. Ook hier worden de nodige 
aanpassingen aan de bestaande transportinfrastructuur bestudeert die het mogelijk 
zullen maken dat er injecties in het transportnet zijn op deze locaties.  

• Elia zal in de toekomst verder blijven investeren in studies die toelaten tijdig 
gebieden te identificeren waar er een hoge concentratie is aan mogelijk nieuwe 
productiemiddelen inzake hernieuwbare energie en WKK’s. 
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4.5 MARKTMECHANISMEN EN INTERNATIONALE SAMENWERKING 
 
Sinds haar oprichting heeft Elia diverse mechanismen ontwikkeld die toelaten het 
gebruik van de importcapaciteit te optimaliseren voor producenten die in België en/of 
in de buurlanden een positie op de groothandelsmarkt hebben ingenomen (veiling van 
capaciteit, marktkoppeling met Belpex, enz…). Voor nieuwe spelers op de 
elektriciteitsmarkt is dit van het allergrootste belang, daar het toelaat om de 
productie in België (of het gebrek aan productie in België) af te stemmen op hun 
portfolio aan klanten zowel in het land als in de buurlanden.  
 
• Intraday cross border; dit in 2007 ingevoerd mechanisme op de grens met 

Frankrijk geeft de mogelijkheid om de dag van uitvoering zelf energie vanuit het 
buitenland in of uit te voeren. Dit mechanisme kan gebruikt worden door een 
producent of een leverancier vanuit het buitenland om in te voeren of om de output 
van nieuwe centrales in België ook in de buurlanden te valoriseren. Dit systeem is 
van belang voor producenten die langs beide kanten van de grens over 
productiecapaciteit beschikken om hun productiecentrales optimaal te kunnen 
valoriseren. Voor vele nieuwe producenten is dit systeem van essentieel belang. De 
invoering van intraday cross-border aan de grens met Nederland wordt voorbereid 
voor mei 2009.  

 
• Invoering van een nieuwe berekeningswijze voor de day ahead cross-border 

capaciteit (ATC). Sinds 1 juli 2008 wordt voor de berekening van de day ahead 
cross-border capaciteit op de Belgisch-Franse interconnector rekening gehouden 
met de genette waarden van de jaar- en maandnominaties zodanig dat een grotere 
ATC kan toegekend worden. Hetzelfde systeem werd geïntroduceerd voor de grens 
met Nederland op 26 september 2008. 

 
• In het kader van de MOU afgesloten op het pentalateraal niveau (BE-FR-NL-

DE-LU) wordt gewerkt aan een veralgemeend cross-border mechanisme dat toelaat 
om energie uit te wisselen op day ahead en – in een later stadium intraday - basis 
tussen alle marktpartijen van de 5 landen. M.a.w, de bestaande marktkoppeling met 
de buurlanden wordt in 2010 uitgebreid in pentalateraal verband.  

 
• Vandaag heeft de coördinatie tussen de verschillende transmissienetbeheerders 

(inclusief Zwitserland) al tot een meer nauwkeurige bepaling van de jaar- en 
maandcapaciteit dankzij een intensievere informatie-uitwisseling van gegevens 
betreffende de productie, onbeschikbaarheden in het net en de te verwachte 
uitwisselingen.  

 
• CASC-CWE (Capacity Allocation Service Company for Central West-

Europe), de grensoverschrijdende dienstenmaatschappij die werd opgericht door 
de transmissienetbeheerders voor elektriciteit van Centraal-West-Europa 
organiseerde op 28 november 2008 de eerste veilingen voor jaarlijkse en 
maandelijkse capaciteiten op de gemeenschappelijke grenzen tussen Frankrijk, 
België, Nederland en Duitsland.  

 
• Voor de bevoorradingszekerheid en voor de werking van de elektriciteitsmarkt is 

het van belang om de toewijzing van de invoercapaciteit op een evenwichtige 
manier te verdelen over de verschillende tijdshorizonten (jaar- en, 
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maandcontracten en toewijzing aan de elektriciteitsbeurs op dagbasis) (zie ook 
paragraaf 2.2.). Inderdaad, partijen die over jaarcontracten beschikken, hebben 
minder incentive om te investeren in productiecapaciteit in het land. Daarom kan 
Elia slechts jaarcapaciteit toewijzen in de mate dat deze gedurende heel het jaar 
effectief kan gegarandeerd worden, eventuele onderhoudsperiodes inbegrepen. 
Bovendien houdt Elia rekening met de noodzaak om steeds een minimum voor de 
elektriciteitsbeurs beschikbaar te houden voor de liquiditeit van deze markt, die 
meer en meer als referentie voor de groothandelsmarkt en de termijncontracten 
dient. 

 
• Continu kortetermijnhandel :  de Belpex Continuous Intraday Market (CIM) 

en de Belpex continuous day-ahead (CoDAM) : Belpex is op 13 maart 2008 
gestart met twee nieuwe continu, geclearde en anonieme Marktsegmenten, naast 
het bestaande Day-Ahead Marktsegment (DAM). Met deze nieuwe initiatieven 
vereenvoudigt Belpex de kortetermijnelektriciteitshandel in België, wat zowel de 
liberalisering als de transparantie van de markt ten goede komt, terwijl het 
tegelijkertijd de toetredingsdrempel voor nieuwe deelnemers en hernieuwbare 
energie verlaagt. Met dit nieuwe product komt ook de mogelijkheid om op zeer 
korte termijn (vanaf twee dagen, tot 5 minuten voor levering) via de beurs te 
handelen. De beurswerking brengt tegenpartijen op een efficiënte wijze samen, en 
verhoogt de transparantie in de intraday handel.  

 
• Gegeven de essentiële bijdrage van invoer van elektriciteit in de 

bevoorradingszekerheid van Belgïe is het van essentieel belang de 
productiecapaciteiten in de buurlanden beter te kunnen evalueren. Op initiatief van 
de Ministers van Energie van het Pentalateral Energy Forum (PLEF) werd op 6 
juni 2007 de Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. 
Leveringszekerheid in Centraal West Europa (België, Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg en Nederland) is één van de onderwerpen die door de MoU behandeld 
wordt. De MoU voorziet vier initiatieven om de leveringszekerheid binnen 
Centraal West Europa te verhogen. Een hiervan is een System Adequacy 
Forecast voor de Centraal West Europese regio. Deze analyse werd de eerste 
maal afgeleverd in november 2008 en is gebaseerd op coherente productie- en 
belastingscenario’s van de betrokken netbeheerders van de vijf landen3 (zie ook 
paragraaf 3.3.3.).  

 
• In het kader van UCTE en ETSO, de Europese verenigingen van netbeheerders, 

neemt Elia sinds verschillende jaren deel aan een dergelijke System Adequacy 
Forecast, die op Europese schaal wordt georganiseerd (zie ook paragraaf 3.3.3.).  
Vanaf 2009 worden de activiteiten van UCTE en ETSO overgenomen door 
ENTSO-E, de nieuwe Europese associatie van netbeheerders. 

 

                                                 
3   Cegedel Net (L), Elia, EnBW Netz (D), E.ON Net (D), RWE Transportnetz Strom (D), RTE (F) en TenneT 
(NL) 
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5  T a r i f a i r  r e g e l g e v e n d  k a d e r  v o o r  
d e  n e t b e h e e r d e r   

 
In deze nota werden verschillende initiatieven die Elia onderneemt of die in 
voorbereiding zijn voor betere afstemming tussen bevoorrading en verbruik, 
toegelicht, meer bepaald: 
• Verhogen van de invoercapaciteit voor de markt en voor de 

bevoorradingszekerheid 
• Investeringen in het transportnet voor de atypische stromen veroorzaakt door 

decentrale productie 
• Investeringen die de aansluitmogelijkheden voor nieuwe productie-eenheden 

vergroten 
• Ontwikkelen van nieuwe marktmechanismen 
• ter beschikking stellen van piekproductie-eenheden aan producenten 
• … 
 
Al deze initiatieven leiden echter tot een totaal investeringsprogramma dat niet 
simultaan realiseerbaar is met de huidige financieringsmechanismen. Het huidige 
tarifaire regelgevend kader dient getoetst te worden in het licht van de recente milieu- 
en klimaatbeslissingen op Europees en Belgisch niveau (meer bepaald het Europese 
20-20-20 objectief, EU-richtlijn betreffende hernieuwbare energiebronnen en de 
vermindering van de broeikasgassen) en de verdere vrijmaking van de Belgische 
markt (het ontwerp van het derde energiepakket betreffende de interne 
elektriciteitsmarkt).  
 
Het blijkt dat er reeds vandaag bijkomende investeringen in netinfrastructuur nodig 
zijn om te voldoen aan deze objectieven. Deze investeringen vallen echter niet onder 
een normaal (“business as usual”) beheer van het net. Deze investeringen worden 
gekenmerkt door een economische levensduur die korter is dan deze voorzien in het 
Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende de algemene tariefstructuur (dit is 
bijvoorbeeld gerelateerd aan de levensduur van WKK’s of het industriële proces 
waaraan ze verbonden zijn), investeringsbedragen die de autofinancieringscapaciteit 
van Elia overtreffen, het risico verbonden aan het intermitterende karakter van 
bepaalde productietechnologieën (bijvoorbeeld offshore windmolenparken), het risico 
van technologische veroudering (informaticatoepassingen die een dynamisch beheer 
van de vraag toelaten), enz.  
 
Sommige van deze evoluties zullen leiden tot een daling van de energie 
getransporteerd via het hoogspanningsnet en bijgevolg tot versnelde toename van de 
transporttarieven. Daarom stelt Elia voor om de tarifaire regelgeving op te splitsen 
in twee luiken, één luik dat gerelateerd is aan het “business as usual” beheer van 
het net en een ander luik dat samenhangt met het klimaat- en energiebeleid van 
de overheid en de verdere vrijmaking van de markt in het kader van het derde 
energiepakket.  
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