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1. Inleiding 
    

1.1. Algemeen 

Eind 2025 zullen al de kerncentrales worden gesloten volgens de kalender vastgelegd in de wet van 28 
juni 2015 tot wijziging van de wet van 31 januari 2003. Tegen die tijd moet de energietransitie, die een 
zekere en betaalbare elektriciteitsbevoorrading met een lage CO2-uitstoot dient mogelijk te maken, goed 
worden voorbereid. 

Als eerste concrete actie op federaal vlak voor de uitvoering van een energietransitie heeft de Minister 
van Energie mevrouw Marie Christine Marghem op 21 december 2015 aan Elia System Operator (Elia, 
de transmissienetbeheerder – TNB) de opdracht toevertrouwd om de nood aan flexibele middelen te 
bepalen die moeten toelaten om de criteria inzake de bevoorradingszekerheid (LOLE < 3u en LOLE95 < 
20u) te waarborgen voor de periode van 2017 tot 2027. 

Elia heeft hiertoe het document “ Studie over de nood aan ‘adequacy’ en flexibiliteit in het Belgische 
elektriciteitssysteem” op 20 april 2016 op zijn internetsite geplaatst onder de volgende link: 
http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2016/20-04-2016-Studie-adequacy-flexibiliteit-Belgische-
elektriciteitssysteem 

Om zo goed als mogelijk de instrumenten te definiëren die noodzakelijk zijn om van 2017 tot 2027 de 
aanwezigheid te verzekeren van de middelen inzake ‘adequacy’ en flexibiliteit zoals geïdentificeerd door 
Elia, heeft de AD Energie van de FOD Economie, in opdracht van mevrouw de Minister, van 25/04/2016 
tot 22/05/2016 een raadpleging georganiseerd over de resultaten van de voornoemde studie van de TNB 
en meer bepaald over het/de eventueel aan te wenden marktmechanisme(n). 

Het doel van deze raadpleging was om van de marktdeelnemers de meest pertinente informatie te 
verkrijgen voor de opmaak van deze nota tegen 15/06/2016 over eventuele noodzakelijke financiële 
steun. 

 

1.2. Voorstelling van de Elia studie over de nood aan ’adequacy’ en 

flexibiliteit  
            

De studie is bij diverse gelegenheden voorgesteld aan de marktdeelnemers : 

- op 18/04 heeft de TNB zijn studie voorgesteld tijdens een bilaterale aan de Minister van Energie, 
- op 20/04 heeft de TNB zijn studie voorgesteld tijdens eenuitgebreide User Group van Elia, 
- op 20/05 heeft de TNB zijn studie voorgesteld aan de werkgroep “SoS & Werking van de 

Electriciteitsmarkt” van de Adviesraad Gas en Elektriciteit.  

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft eveneens aan de TNB gevraagd om voor de leden van de 
subcommissie « energie » een presentatie van de studie te geven. Op zijn beurt werd het Federaal 
Planbureau verzocht om zijn analyse van de studie uit te komen leggen. Momenteel moet er, en dit voor  
21 juli 2016, nog een datum worden vastgelegd. 
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1.3. Organisatie van de raadpleging 
 

50 stakeholders  werden geraadpleegd door de AD Energie, met name : 

 

• Eerste categorie (leden van de uitgebreide User Gro up van Elia)   

- VBO – FEB,  UWE, Voka,   

- Febeliec, Essenscia, ArcelorMittal, Vynova group, Infrabel, Umicore, Alstom, 

- Actility, Restore, 

- FEBEG, Engie, EDF Luminus, Essent, Eni, EOn, Uniper, RWE, 

- Cogen Vlaanderen, Vlaamse Windenergie Associatie, Edora, ODE Vlaanderen, 

- Synergrid, Sibelga, Eandis, Ores, Inter-regies, Infrax, 

- APX – ENDEX. 

31 stakeholders behoren tot deze eerste categorie. 

 

• Tweede categorie (stakeholders uitgenodigd door de Minister van Energie en haar 
administratie om deel te nemen aan de raadpleging) : 

- de academische experts Johan Albrecht en Estelle Cantillon, 

- de CREG, 

- het Federaal Planbureau, 

- Dhr Luc Dufresne, secretaris generaal van de NBB, als ex-voorzitter van de groep GEMIX, 

- Fluxys, 

- de Belgische Petroleum Federatie,   

- Nord Pool, 

- Greenpeace, 

- FGTB, ACV-CSC, ACLVB-CGSLB,  

- Lampiris. 

12 stakeholders behoren tot deze tweede categorie. 
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• Stakeholders die zelf gevraagd hebben om aan de raa dpleging te mogen 
deelnemen : 

- Fortech – Wase Wind (antwoord rechtstreeks ontvangen door de AD Energie op 23/05), 

- Ecopower (antwoord rechtstreeks ontvangen door de AD Energie op 20/05), 

- Dominique Woitrin (antwoord rechtstreeks ontvangen door de AD Energie op 18/05), 

- Next Kraftwerke (mail met vraag om deelname gericht aan de AD Energie op 18/05), 

- Enel/Marcinelle (mail met vraag om deelname gericht aan de AD Energie op 4/05), 

- Dils-Energie (mail met vraag om deelname gericht aan de AD Energie op 3/05),  

- Bond Beter Leefmilieu (mail met vraag om deelname gericht aan de AD Energie op 26/04. Gezamenlijk 
antwoord met andere milieuorganisaties). 

7 stakeholders behoren tot deze laatste categorie 
 

Bij de FOD Economie werd er een specifieke mailbox ingesteld waarnaar de antwoorden inzake de 
raadpleging konden worden opgestuurd (flexibility@economie.fgov.be). 

 

1.4. De vragenlijst  
 

De volgende vragen werden aan de geraadpleegde stakeholders in het Frans en het Nederlands 
gesteld : 

“1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de 

TNB over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte hypothesen/gegevens, de 

scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de volumes in MW te kunnen bepalen 

van het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 2021, 2023 en 2027?  

2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom? 

3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, nucleair 

park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? Waarom? 

4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een 
manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen. 

4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling vastgelegd 
moet worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden om 
de analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van het land te 
verzekeren? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
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5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only Market? Is 

volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te 

verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest geschikt 

lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het nucleair park 

te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben (technologisch neutraal 

…)? 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van overgang(indien 

ja, tot wanneer?) of op langere termijn?  Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien ja, dewelke?) 

7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht en 

het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van intermitterende 

productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd: 

- vraagbeheer 

- stockage 

- flexibele centrales  

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor adequacy 

als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) van deze drie 

middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt?   

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) vergoedingsmechanisme(n) 

die u  onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste stappen in zijn(hun) invoering 

preciseren?” 
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2.  Advies van de AD Energie en zijn academische experten inzake de 

studie van Elia over de nood aan adequacy/flexibiliteit in de periode 

2017/2027 
 

2.1. Algemeen advies van de AD Energie voorafgaand aan de 

raadpleging  

 

De AD Energie bedankt Elia voor de realisatie van een diepgaande studie over de nood aan ‘adequacy’ 

en flexibiliteit, die uitgevoerd is binnen een uiterst kort tijdsbestek. 

Aangezien de probabilistische methodologie die gebruikt werd voor de vaststelling van de nood aan 

‘adequacy’ dezelfde is als deze gebruikt en herzien/verfijnd in 2015 en gevalideerd door de academische 

experts (Johan Albrecht en Estelle Cantillon) voor de vaststelling van de behoeften in volume van de 

strategische reserve 2016/2017, kan de AD Energie de studie als geheel slechts zien als een kwalitatief 

hoogwaardige studie.  

De AD Energie erkent eveneens dat er een degelijk werk is gebeurd op vlak van de bestudeerde 

sensitiviteiten ( groei van de vraag, no demand response, low capacity, stockage +, no imports, high RES 

en wijziging van de merit order, etc). Niemand kan echter met 100 % zekerheid de toekomst 

voorspellen; de voorspelling van de toekomst van de elektriciteitsmarkt in de zone CWE is dus een 

uiterst moeilijke oefening. Deze uitgebreide studie van de TNB kan aldus beschouwd worden als een 

referentie-instrument voor een objectief debat over het toekomstig ontwerp van de Belgische 

elektriciteitsmarkt. Dit debat is gebeurd via de raadpleging van 25/04 tot 22/05/2016 georganiseerd 

door de AD Energie. 

Wat de resultaten van de studie betreft, zowel in 2021 als na 2025, moeten deze, volgens de AD Energie, 

met voorzichtigheid geanalyseerd worden, rekening houdend met de gebruikte hypothesen in de 

scenario’s: 

- een 100 % beschikbaarheid van de eenheden in het structurele blok, 

- de beschikbaarheid van 600 MW biomassa in 2020, 

- de  veronderstelde adequacy van de grote buurlanden. 

 

2.2. Advies van de academische experts  

 

2.2.1. Opdracht toevertrouwd door de AD Energie 
 

Om aan de regering de beste middelen aan te reiken voor de vaststelling van het toekomstig ontwerp 

van de elektriciteitsmarkt, vond de AD Energie het aangewezen om een beroep te doen op een 

academische expertise. 
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De professoren Johan Albrecht (professor van UGent in energieeconomie en Senior Fellow bij het Itinera 
Instituut) en Estelle Cantillon (professor economie bij Solvay, FNRS Senior Research Fellow bij ECARES en 
experte in market design) werden gevraagd de volgende taken uit te voeren : 
 

1) De overhandiging voor 16 mei van een rapport aan de AD Energie inzake de evaluatie 
van de door de TNB uitgevoerde analyse. 

2) De overhandiging voor 23 mei van een samenvattend rapport aan de AD Energie met 
betrekking tot de ontvangen reacties tijdens de raadpleging. 

3) Het opstellen voor 25 mei van een kader (algemene principes, voorwaarden,…) ter 
evaluatie van de standpunten die tijdens de raadpleging naar voren zijn gebracht en 
ter oriëntering van de toekomstige besprekingen inzake market design. 
 
 

2.2.2. Advies van de experts 

 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van het werk van de academische experts. 

Het eerste deel, de evaluatie van de studie, is gebaseerd op een rapport opgesteld door de Professoren 

J. Albrecht en E. Cantillon. Het tweede deel, aanbevelingen voor een mogelijke CRM, is een 

samenvatting van een advies van Professor J. Albrecht. 

Betreffende de resultaten van de studie van de TNB 

De Professoren bevestigen de kwaliteit van de door Elia gemaakte studie.  De resultaten van Elia in het 

basisscenario, met een structureel blok van 2500 MW in 2017 en 4000 MW in 2027, worden bevestigd 

door het interne model van de Universiteit Gent. Het scenario waarbij België als een eiland zonder 

import beschouwd wordt, leidt met hun interne model echter tot een lager structureel blok dan in de 

studie van Elia (8500 MW in 2027 tegen 10 tot 11GW door Elia).  

De resultaten hangen natuurlijk af van de gebruikte hypothesen, waarbij de veronderstellingen dat de 

totale importcapaciteit vanaf 2021, 6500 MW zal bedragen en dat de buurlanden allen hun ‘adequacy’ 

verzekeren, cruciaal zijn. Dit leidt tot hoge import vanuit de buurlanden. De professoren stellen voor om 

ook alternatieve scenario’s in aanmerking te nemen, zoals een beperkte invoer of zelfs een beperkte 

uitvoer. Een grote afhankelijkheid van invoer maakt België immers afhankelijk van de politieke 

beslissingen in onze buurlanden, die niet noodzakelijk de Belgische belangen weerspiegelen. Ze stellen 

zich ook de vraag of de invoercapaciteit wel degelijk beschikbaar zal zijn. 

Met betrekking tot de productiecapaciteit stellen ze voor om ook een “techno-optimistische” 

sensitiviteit te analyseren, waarbij uitgegaan wordt van een sterke innovatie tegen 2027 van elektrische 

voertuigen, warmtepompen, lokale opslag en nieuw consumentengedrag. De evolutie van RES die Elia 

gebruikt, lijkt hen wel consistent en niet, zoals sommigen aanhalen, te optimistisch. 

De academici hebben zelf twee nieuwe sensitiviteiten gesimuleerd met het interne model van de 

Universiteit Gent: 
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� lagere totale importcapaciteit: indien de importcapaciteit na 2021 constant gehouden wordt op 

4500 MW of enkel stijgt tot 5500 MW, toont het UGent-model aan dat voor elke daling van 

1000 MW aan beschikbare import, het structureel blok slechts stijgt met 500 MW. De draaiuren 

van de CCGT’s in België verbeteren aanzienlijk in deze gevallen,  

� licht dalende totale vraag en piekvraag: bij een lagere piekvraag (-500 MW) in het basisscenario 

daalt het benodigde structureel blok met bijna 1000 MW en zijn de draaiuren van het 

structureel blok in het basisscenario bijzonder laag. 

Wat betreft de analyse van de economische rendabiliteit van de productie-eenheden, illustreren beide 

sensitiviteiten dat de rendabiliteit van de CCGT’s sterk afhankelijk is van de gebruikte hypothesen. Ze 

pleiten ervoor om de analyse naar rendabiliteit uitgebreider te voeren en bijkomend niet alleen naar de 

rendabiliteit van gascentrales te kijken, maar ook naar die van andere technologieën, zoals DSM. 

De professoren erkennen dus de kwaliteit van de studie, maar zien dit als een beginpunt en onderlijnen 

de noodzaak om nu een alomvattende welvaartsanalyse te doen, waarbij verscheidene alternatieve 

scenario’s bestudeerd worden. Deze analyse kan dan een lange termijn visie ondersteunen, waarbij de 

politieke beslissingsnemers keuzes maken met betrekking tot de optimale productie- en 

interconnectiecapaciteit op lange termijn, en een mechanisme weerhouden dat hierop is afgestemd. 

 

Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd  

Elk debat over een CRM moet rekening houden met de Europese context en mogelijke 

marktverstorende effecten.  

De Elia-studie toont aan dat België zich de komende jaren in een toestand van lichte overcapaciteit 

bevindt, zonder noodzaak om oudere productie-eenheden in gebruik te houden. Dit kan ertoe leiden dat 

tegen 2025 mogelijks een tekort ontstaat, aangezien tegen dan een structureel blok van 4000 MW 

nodig is. De evolutie van het structureel blok hangt sterk samen met de nucleaire kalender.  

Zolang de marktprijzen laag blijven, zal een ondersteuningsmechanisme nodig zijn om bestaande 

centrales in leven te houden of nieuwe investeringen aan te trekken.  Als alternatief kan een aanpassing 

van de nucleaire kalender overwogen worden. Indien 2 tot 3 GW aan nucleaire capaciteit verlengd zou 

worden na 2025 zou de omvang van het structureel blok drastisch verminderen. Een vervroegde sluiting 

van de oudste kerncentrales in 2017 of 2018 kan de omvang van het structureel blok in de komende 

jaren vergroten en de marktomstandigheden voor gascentrales verbeteren. 

Het “gas before coal”-scenario toont aan dat een hogere CO2-prijs een bijzonder gunstige invloed zou 

hebben op de rendabiliteit van gascentrales. Dit zou dan ook een optimale oplossing zijn en België zou 

een hervorming van ETS voluit moeten steunen.  

Er zijn vele argumenten om de voorkeur te geven aan een regionale CRM in plaats van een multitude 

aan nationale CRM’s. Nationale ondersteuningsmechanismen zijn vandaag echter in het leven geroepen 

om heel verschillende lokale problemen op te lossen. Op korte termijn zal het dus moeilijk zijn om een 



 

15 
 

regionale CRM in te voeren en België mag hierop niet wachten om een nationale strategie te 

formuleren, maar dit mag geen beletsel zijn om coördinatie binnen CWE volop te steunen. 

Grensoverschrijdende participatie in een nationale CRM kan de regionale coördinatie bevorderen. 

Om de omvang van het structureel blok te bepalen, zou niet enkel naar de hypothese van hoge import 

gekeken moeten worden, maar ook naar scenario’s met lagere import. Op basis van het UGent-model 

zou in een extreem conservatief scenario (3000 MW importcapaciteit) het structureel blok in 2027 

stijgen van 4000 MW naar 6000 MW en in meer gematigde scenario’s van 5500 MW en 4500 MW 

importcapaciteit in 2027 een structureel blok nodig zou zijn van 4500 MW, resp. 5000 MW.  De impact 

zou nog groter zijn indien een lagere beschikbaarheid van importcapaciteit tijdens piekmomenten 

verondersteld zou worden.  

Naast bevoorradingszekerheid moet ook rekening gehouden worden met het bereiken van de 

klimaatdoelstellingen en de bijdrage die bepaalde technologieën hiertoe kunnen leveren. In dit opzicht 

kunnen DSM en opslag een belangrijke bijdrage leveren aan het structureel blok, waarin de laatste 

tranches lage draaiuren vertonen, en daarnaast ook de marktwerking versterken en economische 

opportuniteiten creëren voor België. Een goed ontworpen CRM kan en moet deze oplossingen actief 

ondersteunen. 

Niettemin is het te verwachten dat het merendeel van het structureel blok geleverd zal worden door 

productietechnologieën. Hiervoor kunnen bestaande eenheden gebruikt worden, maar ook nieuwe 

eenheden zouden overwogen moeten worden. In de toekomst zal de productie moeten kunnen 

beantwoorden aan zeer sterke eisen met betrekking tot flexibiliteit en ramping. CCGT’s en OCGT’s zullen 

dan ook een belangrijke rol te spelen hebben, maar het is onwaarschijnlijk dat eenheden van voor de 

jaren 2000 hiervoor geschikt zullen zijn. Daarenboven zullen de Belgische gascentrales zich plaatsen in 

een Europese merit order. Tegen 2027 zullen onze buurlanden waarschijnlijk hun meest efficiënte 

centrales behouden en daarnaast nieuwe state-of-the-art CCGT’s bouwen. Oudere Belgische CCGT’s 

riskeren zeer lage draaiuren in deze context. Hoewel deze centrales op korte termijn een oplossing 

zouden kunnen bieden, zal dit op langere termijn steeds duurder worden en België moet een strategie 

voor bevoorradingszekerheid overwegen gebaseerd op eenheden die op langere termijn competitief 

zullen zijn. Een analyse van de toekomstige competitiviteit van de bestaande gascentrales is dan ook 

nodig en moet meegenomen worden in de definitie van een optimaal ondersteuningsmechanisme. 

De strategische reserve is, gegeven de lichte overcapaciteit, voor België niet het meest geschikte 

instrument. Een gecentraliseerd capaciteitsveilingsmechanisme moet overwogen worden om de 

bevoorradingszekerheid te garanderen. Daarnaast kan bijkomende steun – buiten het CRM – 

overwogen worden om DSM en (lokale) opslag te stimuleren. Na een evaluatie van de competitiviteit 

van de bestaande CCGT’s, is een expliciete focus noodzakelijk op nieuwe productiecapaciteit. Deze 

moeten tijdig geïnstalleerd worden om een nieuwe verlenging van de kerncentrales te vermijden. Het 

mechanisme moet ook openstaan voor grensoverschrijdende deelname.    
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3. Antwoorden op de consultatie : samenvattingen per 

stakeholdersgroep 
 

De AD Energie heeft volgende antwoorden ontvangen: 

 Respondentengroep Onderneming/organisme Antwoord op 
het formulier 

van de AD 
Energie 

Position paper Vertrouwel
ijkheid 
vereist 

1 
 

Grootverbruikers en hun 
vertegenwoordigers 

Febeliec x x  

Essenscia x   

2 
 

Aggregatoren 
 

Next Kraftwerke x  x 

BDRA x   

3 Elektriciteitsproducenten 
en -leveranciers en hun 
vertegenwoordigers 

FEBEG x x  

Engie  x  

Enel/Marcinelle x   

RWE/Essent x x x 

Eon/Uniper x   

Dils Energie x   

EDF x  x 

4 
 

Promotoren van 
warmtekrachtkoppeling 
en van hernieuwbare 
energie 
 
 

Cogen Vlaanderen x x (studie:  
“Flexibele 

WKK in het 

energieland

schap van 

de 

toekomst” 

 

Bond Beter Leefmilieu, 
Greenpeace, IEW en 
WWF 

x   

Vlaamse Windenergie 
Associatie 

x   

Fortech – Wase Wind x   

EDORA x   

Ecopower x x  

5 
 

Netbeheerders 
 

ORES x   

Eandis x   

Fluxys x x  

6 Beurs EPEX/SPOT x  x 

7 Vakbondsvertegen-

woordigers 

 

ACV/ABVV x x  

8 

 

Organismen/ 
overheden 

Federaal Planbureaub  x  

CREG  x  

10 Particulieren Dominique Woitrin X X  

NBB (Luc Dufresne 

als voorzitter van de 2 

GEMIX-groepen) 

x x  
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Hierna volgt een samenvatting van de antwoorden per stakeholdersgroep 

 

3.1. Werkgeversverenigingen  

 

Geen antwoord ontvangen.  

 

3.2. Grootverbruikers en hun vertegenwoordigers 

 

Betreffende de resultaten van de studie van de TNB 

De studie van de TNB wordt beschouwd als een goed vertrekpunt, waarin echter ook elementen 

ontbreken. Verder heeft de analyse van Elia aangetoond hoe weinig de HEB1 bijdragen tot de 

bevoorradingszekerheid (cf. scenario “High RES” vermindert de behoefte aan een structureel blok niet). 

Volgende elementen hadden in aanmerking moeten worden genomen in de analyse : 

− de kosten van technologieën andere dan de gasgestookte centrales om het structureel blok op 

te vullen; 

− de evaluatie van een situatie met een teveel aan elektriciteitsproductie ten gevolge van de 

massieve aanwezigheid van hernieuwbare intermitterende productie (die evaluatie is nodig 

zowel voor de specifieke behoeften van het elektriciteitssysteem als voor  de uitwerking van het 

beleidskader 2020/2030 en de doordachte bepaling van de doelstellingen in termen van HEB); 

− de loop flows; 

− een grotere verbruiksvraag wegens de elektrificatie van de samenleving; 

− een groter potentieel van DSR dan geschat door Poÿrÿ; 

− de prijzen van onevenwicht voor de BRP’s (balancing responsible parties); 

− een grotere capaciteit voor grensoverschrijdenden uitwisseling. 

In het Europese kader zijn de interconnecties gunstig voor de implementering van de eenheidsmarkt en 

van een optimal dispatch. Voor België, een land met veel interconnecties, zijn deze echter van minder 

belang in termen van SoS (Security of Supply of bevoorradingszekerheid), gezien zijn centrale ligging in 

de CWE-zone2 (invoer en uitvoer). De SoS kan enkel gegarandeerd worden met de aanwezigheid van 

interconnecties indien, en enkel indien, de capaciteit in het buitenland beschikbaar blijft. Het is dus 

sterk aanbevolen om op Europees niveau te spreken over een gegarandeerd capaciteitsniveau op 

regionaal vlak (bij voorbeeld CWE). De SoS moet worden geanalyseerd en georganiseerd op Europees 

niveau of toch minstens op niveau van prijszones. 

                                                           
1
 HEB = hernieuwbare energiebronnen 

2
 Central Western Europe Zone 
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Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd  

• Op korte termijn is er geen behoefte geïdentificeerd.  

• De EOM (Energy Only Market) blijft de beste manier om competitieve elektriciteitsprijzen te 

hebben en de SoS te garanderen. In deze markt moet de BRP zorgen voor het evenwicht in zijn 

portefeuille. Dat is zijn verantwoordelijkheid.  

Wegens de huidige marktverstoringen (voorrang van toegang tot het net, subsidies, gebrek aan 

reglementaire harmonisering, onvoldoende cross-border capaciteit, enz.) zijn er niettemin 

verbeteringen nodig aan de EOM: 

-  verbetering van het toekenningsalgoritme van de flow-based : dit moet herzien worden om te 

vermijden dat in een periode van schaarste de kleine landen als eerste hun invoercapaciteit zien 

verminderen; 

- een lange-termijnvisie; 

- stabiliteit van het reglementair en wetgevend kader en opheffing van de barrières (aanpassing van 

de grid codes om bijvoorbeeld een betere deelname van de vraag mogelijk te maken); 

- oplossingen voor een optimale werking van de cross-border capaciteit.  

• Pas in laatste instantie mag een marktmechansime worden ingevoerd. De beschikbare 

capaciteiten moeten niet verplicht deelnemen, en indien zij deelnemen, moeten zij vergoed 

worden. 

• De strategische reserve (SR) zou kunnen verlengd worden indien dat nodig blijkt, want zij 

heeft weinig invloed op de markt (geen verstoring van de merit order; de activering ervan 

zijnde enkel voorzien in periode van schaarste). De SR moet enkel betrekking hebben op 

eenheden buiten de markt, moet waken over de technologische neutraliteit en moet beperkt 

zijn tot de strikt noodzakelijke capaciteit (behoeften te herevalueren in functie van alle 

parameters). De kostprijs ervan moet zo laag mogelijk zijn. 

De grootverbruikers zijn ervan overtuigd dat de bijdrage van opslag en flexibele productie een grotere 

impact zal hebben op de bevoorradingszekerheid dan de vraagrespons (modulering van de 

verbruiksvraag geraamd op maximum 10 %). De innovatie in opslag en in flexibele productie moet dus 

worden voortgezet tot wanneer zij zonder subsidies in het systeem kunnen worden geïntegreerd. De 

investeringen (kosten) in CAPEX (uitgaven in kapitaal) van de energiesector transfereren naar de 

industrie zou leiden tot een vermindering van de concurrentiekracht van die industrie met zeer volatiele 

elektriciteitsprijzen. De rol van de industrie blijft erin bestaan te produceren en niet het 

elektriciteitsverbruik structureel te verminderen. 
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3.3. Aggregatoren 

 

Betreffende de resultaten van de studie van de TNB 

De resultaten evalueren van een studie zoals die van Elia is een zeer moeilijke - bijna onmogelijke – 

oefening, omdat veranderingen van een enkele parameter tot heel grote verschillen in de resultaten 

kunnen leiden. Er wordt aanbevolen dat dergelijke studies herbekeken worden door onafhankelijke 

experten (bijvoorbeeld : academische experten met een erkende ervaring in energiesystemen, 

netwerken, marktmodellering). 

De evaluatie van de exacte behoefte van het structureel blok kan slechts binnen enkele jaren 

nauwkeurig gebeuren met een regelmatige herevaluatie van de behoeften. Immers, economische, 

politieke of klimatologische veranderingen zullen op die behoeften waarschijnlijk een aanzienlijke 

impact hebben. 

Gelet op de lange tijd die simulaties van de behoeften in beslag nemen, is het nuttig te bepalen welke 

parameters de meeste impact hebben op de resultaten. De inputs en de door de TNB bestudeerde 

scenario’s lijken in hun geheel niettemin legitiem te zijn, mits de hierna volgende 

opmerkingen/bijkomende sensitiviteitsanalyses. 

In termen van scenario’s : 

• Het scenario coal_before_gas lijkt weinig waarschijnlijk voor de toekomst gelet op de Europese 

doelstellingen inzake energie-efficiëntie en vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Een 

structurele herziening van de markt van CO2-quota is inderdaad sterk denkbaar. 

 

• Het scenario « low capacity » is dan weer uiterst waarschijnlijk gelet op de gekende, maar sterk 

gelimiteerde investeringen in thermische centrales. 

 

• De analyse van volgende sensitiviteiten zou nuttig geweest zijn: 

 

- een sensitiviteit op het vlak van balancingreserves, 

- de nieuwe technologieën in termen van transport en verwarming meer integreren, 

- rekening houden met een grotere groei van de vraag, 

- een sensitiviteit op het vlak van het geïnstalleerd vermogen van warmtekrachtkoppeling 

en de beschikbaarheid ervan, 

- een sensitiviteit op het vlak van de structuur van de tarifering van de netwerkkosten, 

- een meer gediversifieerde sensitiviteit van de gasprijs. 

In termen van gegevens zou het wenselijk zijn geweest :  

- gebruik te maken van een lagere beschikbaarheid van oude thermische eenheden in plaats van een 

gemiddelde waarde voor de beschikbaarheid per technologie te hanteren, 
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- meer rekening te houden met loop flows  en de impact ervan op de capaciteit van 

grensoverschrijdende uitwisseling, 

- ook op langere termijn gebruik te maken van de simulatie van flow based market coupling, 

- gebruik te maken van een price cap in day ahead van meer dan 3000 euros/MWh of de price cap voor 

de komende jaren zelfs te schrappen. 

De bevoorradingszekerheid zou een Europese in plaats van een nationale verantwoordelijkheid 

moeten zijn, en dit ten behoeve van de factuur voor de eindverbruiker. In die optiek bestaat er geen 

reden om de invoer/uitvoer te beperken en moet de TNB uiteraard de balancing cross-border diensten 

integreren om te zorgen voor een operationeel transmissienet. 

 

Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

• Op dit ogenblik is er nog geen stresssituatie geweest of indicaties voor schaarste zoals hoge prijzen 

op de spotmarkt, die vereisen dat de discussie moet worden gestart over het al dan niet 

implementeren van een mechanisme.  Momenteel zou een verbeterde EOM de nodige signalen 

moeten kunnen uitzenden voor investeringen in nieuwe eenheden of voor het terugkeren op de 

markt. Deze verbeteringen zijn gebaseerd op de schrapping van de prijscaps3  

(onevenwichtstarieven en prijzen voor de operationele reserves).  

• Bij wijze van overgang tot 2023 kan de SR blijven bestaan. De stakeholders verschillen echter van 

mening met betrekking tot de participatie van de DSR4.  Voor sommigen moet de SR het mogelijk 

maken dat de vraag op voet van gelijkheid met de andere technologieën participeert. Voor anderen 

is het van belang dat de capaciteit van de SR buiten de markt blijft (hetgeen de facto de DSR uitsluit) 

om verstoringen op de markt te voorkomen. 

• Na 2023 moeten de volgende principes, die nog belangrijker zijn dan het mechanisme zelf, gevolgd 

worden: 

- respecteren van de technologische neutraliteit (evenwichtige toegang voor alle technologieën (vrees 

daaromtrent gecommuniceerd met betrekking tot de recente studie van de CREG (N) 160513-CDC-1459 

die zich toespitst op de DSR), 

- de bijkomende capaciteit moet niet 100% van de tijd beschikbaar zijn. Op deze capaciteit wordt enkel 

een beroep gedaan indien nodig (die behoefte moet vooraf worden gedefinieerd; bijvoorbeeld : 

wanneer de verbruiksvraag meer dan 12 GW bedraagt), 

- geen enkele verplichting voor de capaciteit om te participeren in het mechanisme en geen enkele 

prijsoplegging bij koninklijk besluit, 

                                                           
3
 Caps = wettelijke plafonneringen 

4
 DSR = Demand Side Response 
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- gebruik van het paid-as-cleared mechanisme waarbij aan elke deelnemende MW een gelijke 

vergoeding wordt toegekend, 

- een verbetering van de EOM door opheffing van de reeds geïdentificeerde barrières. 

De balancingdiensten (operationele reserves) moeten overigens de participatie van de DSR 

stimuleren. 

• Aangezien er momenteel geen behoefte aan capaciteit is aangetoond, is een ruim overleg met 

alle partijen wenselijk over de uitwerking van een mechanisme. Ook wordt een raadpleging 

van de buurlanden aanbevolen om geen verstoring van de markt te veroorzaken. 

 

 

3.4. Elektriciteitsproducenten en –leveranciers en hun vertegenwoordigers 

 

Het merendeel van de producenten en leveranciers, allen aangesloten bij FEBEG, ondersteunen een 

gelijkaardige visie, zij het met andere accenten en aandachtspunten. Twee antwoorden wijken hier sterk 

van af, zijnde die van Ecopower en Wase Winds. Omwille van deze sterke gelijkenis met de antwoorden 

van de promotoren van hernieuwbare energie werden deze in dat deel geïntegreerd. 

Betreffende de resultaten van de studie van de TNB 

De hier bedoelde producenten/leveranciers beschouwen de studie als een goede basis voor het debat 

en benadrukken hierbij enkele tendensen zoals de vorm van curve van de capaciteitsbehoeften, de nood 

aan flexibiliteit en het onrendabel zijn van gascentrales. Het brede draagvlak van de studie met ruime 

consultatie en raadpleging wordt als grote meerwaarde beschouwd. 

Met betrekking tot de scenario’s en hypothesen wordt een reeks opmerkingen gedaan: 

• Algemeen wordt gewaarschuwd voor tal van aannames die niet binnen de controle van de 

federale overheid vallen en daarmee een grote onzekerheid op de resultaten plaatsen.  

• De realisatie van 600 MW van biomassa centrales wordt omwille van politieke beslissingen en 

perscommunicatie als onvoldoende zeker beschouwd. 

• Door het aflopen van steunmaatregelen en de slechte marktcondities worden ook bij het 

behoud van een gelijke capaciteit aan warmtekrachtkoppelingen vraagtekens geplaatst. 

• Er wordt benadrukt dat economische groei en CO2-reductie door elektrificatie politieke doelen 

zijn en er daarom rekening gehouden moet worden met een stijging van de elektriciteitsgroei 

van minstens 0.6 % zoals aangegeven door ICH CERA. 

• Er wordt gewaarschuwd voor vertragingen in de realisatie van de interconnecties en/of nodige 

interne versterkingen in binnen of buitenlandse netten om de veronderstelde 

interconnectiecapaciteit (tijdig) te kunnen benutten. 
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• Zoals aangegeven in de studie van de CREG van 24 maart 2016 kunnen loopflows de 

importcapaciteit beperken tot 2500 MW. De impact van loopflows wordt onvoldoende 

meegenomen, temeer omdat het flow based algoritme niet over heel de periode werd 

gemodelleerd. 

• Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat centrales die gesloten worden in het 

buitenland ook vervangen zullen worden. 

 

Bovenstaande opmerkingen leiden tot de vraag om een nieuw scenario, “Business as usual”, uit te 

voeren. 

De producenten/leveranciers erkennen de welvaartsoptimalisatie op Europese schaal door een vrij 

gebruik van interconnecties. Het belang van transparantie over het gebruik en de aan de markt 

toegekende volumes wordt onderstreept. Ook wordt gevraagd om een kosten-baten analyse voor 

nieuwe interconnecties om de impact op de Belgische markt na te gaan. 

Er wordt onderstreept dat een afhankelijkheid van import tot 50% veel hoger is dan de 7% in Frankrijk 

en de 4% in het Verenigd Koninkrijk en dat dit uiterst onvoorzichtig is. De capaciteit moet immers 

beschikbaar zijn in het buitenland, de studie maakt deze veronderstelling op basis van gegevens van 

andere TSO’s maar gebruikt geen marktmodel om dit te ondersteunen. Ook de politieke en 

regelgevende onzekerheid worden aangehaald als risico. 

Het uitvoeren van regionale analyses (bijvoorbeeld op CWE schaal) wordt als nuttige aanvulling op 

nationale analyses beschouwd, maar hebben voorlopig nog te veel zwakke punten zoals het 

onvoldoende in rekening brengen van het economisch en regelgevend kader, alsook extreme 

klimatologische omstandigheden. 

Naast bovenstaande algemene bevindingen leggen sommige producenten/leveranciers nog enkele 

andere accenten in hun individuele bijdragen. Een selectie hiervan wordt hieronder weergegeven. 

Er wordt verwezen naar een aantal megatrends die, indien ze bewerkstelligd worden, een zware invloed 

zullen hebben op de energievraag. Hieronder decarbonisatie, explosieve groei hernieuwbare 

energieproductie, prosumers, electrificatie van transport, enz. Ook bij de betrouwbaarheid van de 

nucleaire centrales worden vraagtekens geplaatst. Anderzijds wordt ook blijk gegeven van vertrouwen 

in de TSO als centrale bron van informatie. Met betrekking tot de vraag naar elektriciteit wordt gesteld 

dat deze analyse gemaakt werd wanneer de elektriciteitsprijs nog gevoelig hoger lag. Bovendien zal dit 

wellicht leiden tot bijkomende sluitingen van gaseenheden. 

Het staat voor deze producenten/leveranciers buiten kijf dat een bijkomend mechanisme noodzakelijk is 

om sluitingen op korte termijn te voorkomen. Op basis van ruwe schattingen wordt hierbij verwezen 

naar een capaciteitsprijs van 20 tot 30 €/kW/jaar.  

De verschillende bijdragen zijn gebaseerd op meer of minder uitgebreide tegenanalyses. Eén van de 

meest uitgebreide tegenanalyse gemaakt op basis van de world energy outlook 2015. Hierin worden 

naast een base case 3 sensitiviteiten behandeld: No asset management abroad, No export BE at peak en 
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flat demand. Ondanks gelijkaardige hypotheses valt het bekomen structurele blok hoger uit. Dit heeft 

vooral te maken met het veronderstelde gedrag van buitenlandse investeerders, dat is deze analyse 

rekening houdt met de verschillende opties die centrales hebben in het huidige klimaat. België wordt 

hierbij gezien als centrale hub in de CWE regio van waar energie geëxporteerd zou moeten worden. 

Deze visie kwam bij meerdere producenten/leveranciers naar boven.  

 

Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

De energy only markt wordt beschouwd als een middel om het productiepark zo efficiënt mogelijk in te 

zetten, maar leveren om volgende reden geen bevoorradingszekerheid : 

• Black-outs en prijspieken worden niet aanvaard, waardoor elektriciteit het karakter van publiek 

goed krijgt. 

• Productie-eenheden met lage marginale kost leiden tot minder inframarginale rente. Back-up en 

flexibiliteit worden niet afdoende vergoed. 

• Sporadische en onzekere prijspieken volstaan niet voor investeringen. 

De strategische reserve wordt beschouw als degelijke korte-termijn maatregel, maar volstaat niet om 

bevoorradingszekerheid te garanderen. De producenten/leveranciers schuiven daarom een centrale 

capaciteitsveiling naar het model van het Verenigd Koninkrijk naar voren als pragmatische oplossing. Ze 

geven hiervoor volgende argumenten: 

• Meest aangepast aan de Belgische karakteristieken 

• Eenvoudiger en snellere implementatie door lessen te trekken uit opgedane ervaring. 

• Maakt gebruik van analoge processen zoals reeds bestaande in het kader van de strategische 

reserve. 

• Het werd reeds goedgekeurd door de Europese Commissie. 

Het systeem zou enkel waar strikt noodzakelijk mogen worden aangepast, het behoud van de 

basisprincipes is echter cruciaal. Namelijk; open voor bestaande en nieuwe eenheden, marktwijd en 

technologieneutraal, open voor deelname uit andere landen en een transparant en niet-discriminerend 

biedproces. Betreffende de grensoverschrijdende werking wordt verondersteld dat een stapsgewijze 

aanpak nodig kan zijn. 

Wat flexibiliteit betreft wordt vooral gepleit voor een goedwerkende markt met aangepaste korte- 

middellange- en lange termijn producten die technologieneutraal zijn en een level playing field 

garanderen. 

Tot slot wordt het belang van een snelle en duidelijke timing benadrukt. Om nieuwe capaciteit aan te 

trekken heeft het systeem een lead time van 4 jaar nodig. Gecombineerd met de nodige tijd voor het 

uitwerken van het systeem en de noodzakelijk aanmelding en goedkeuring van Europese Commissie is 

er niet veel marge. Bovendien wordt benadrukt dat het goedkoper zou zijn om bestaande centrales te 
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behouden tot ze opnieuw nodig zijn, hiervoor dient een duidelijk signaal gegeven te worden voor de 

zomer. 

Ook met betrekking tot de marktwerking worden de algemene bevindingen door sommigen van de 

leden producenten/leveranciers enkele andere accenten in hun individuele bijdragen geleverd. Een 

selectie hiervan wordt hieronder weergegeven. 

Met betrekking tot de werking van EOM wordt verwezen naar de maskerende werking van de 

economische crisis en daling van de piekvraag als gevolg. Hierdoor is er een overcapaciteit in de CWE-

zone.  

Voor de korte termijn worden meerjarencontracten, tot 5 jaar (i.p.v. maximum 3), in de strategische 

reserve voorgesteld en ook het reserveren van de strategische reserve voor meer recente centrales of 

ook een ondersteuning het ‘mothballen’ van centrales als overbruggingsmaatregel. 

Er is aandacht voor het belang van een goed ontwerp. Hierbij wordt verwezen naar een goede 

afstemming op de ons omringende mechanismen. Ook wordt het belang van timing herhaald, met 31 

juli als belangrijke datum voor het aankondigen van mogelijke sluitingen. 

 

 

3.5. Promotoren van warmtekrachtkoppeling en van hernieuwbare energie  

 

Betreffende de resultaten van de studie van de TNB 

De studie is een vertrekpunt om de discussie aan te gaan. De resultaten van de TNB hangen uiteraard af 

van de hypothesen waarvan wordt uitgegaan (hypothesen die nauw verweven zijn met een politieke 

visie). Daarom was het ook wenselijk geweest rekening te houden met de volgende sensitiviteiten : 

- een vroegtijdige sluiting van de oudste kernreactoren (het behoud van de oude eenheden 

verhindert nieuwe investeringen, vertraagt de implementering van de DSR en beperkt het aantal 

uren werking van de flexibele gasgestookte eenheden) en een lagere beschikbaarheid, 

- een vroegtijdige sluiting van de steenkoolcentrales in de buurlanden in het basisscenario, 

- een groter intermitterend potentieel aan HEB (wind, zon) en van warmtekrachtkoppeling 

(waarbij rekening wordt gehouden met de impact ervan op de economische indicatoren van de 

gasgestookte centrales) – zelfs het scenario High RES van de TNB lijkt een onderschatting. 

-  een sensitiviteit met betrekking tot biomassa (groter potentieel en potentieel zonder 

bijkomende 600 MW) 
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- grotere toekomstige beschikbaarheid van intermitterende hernieuwbare energieën 

(bijvoorbeeld omdat het onderhoud van de generatoren minder tijd in beslag neemt), 

- een groter antwoord van de markt (op het transmissienet en meer nog op het niveau van de 

distributie) en sensitiviteiten in termen van activering (volgens EDORA zou 2GW geleverd 

kunnen worden door de industrie -  280 MW door de residentiële sector (cf. studie Lampiris)), 

- rekening houden met de energie-efficiëntie5 en met de elektrificatie van de samenleving 

(warmtepompen en transport), 

- een toegenomen opslagpotentieel (zowel gecentraliseerd als gedecentraliseerd. Dit laatste kan 

volgens  EDORA 600 MW bedragen), 

- een sensitiviteit betreffende de loop flows.  

In verband met de impact van een scenario high-RES over het aantal werkingsuren van de laatste MW 

van het structurele blok verklaart EDORA via een eigen studie dat een grote penetratie van de HEB het 

aantal activeringen veel meer vermindert dan de studie van de TNB aangeeft. 

Betreffende de interconnecties hoeft er geen beperking te zijn zolang de maatschappelijke winst van 

de nieuwe koppelingen groter is dan de kostprijs ervan.Het belang van deze interconnecties zal nog 

verder toenemen met de uitbreiding van de vraag en de HEB. Natuurlijk dient er rekening te worden 

gehouden met de effectief beschikbare capaciteit in het buitenland. Er moet dringend een regionale 

samenwerking tot stand komen voor de planning van de ontwikkeling van de netwerken (verbetering 

van de methodologie van de TYNDP) en er moet een koppeling tussen de markten van Nederland en 

België worden opgestart. 

De bepaling van de graad van afhankelijkheid van het land moet één van de punten zijn waaraan het 

energiepact aandacht zal besteden. 

De kost en de welfare van het elektriciteitssysteem moeten rekening houden met de reserveringkosten 

van de back up-eenheden. 

 

Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

Op korte termijn is het niet nodig te voorzien in bijkomende capaciteit (voor de ‘adequacy’); vandaar 

dat het ook niet nodig is om onmiddellijk een marktmechanisme te implementeren dat geenszins een 

oplossing zal bieden voor de huidige disfuncties van de EOM-markt. Het begrip CRM is zeer ruim en leidt 

hoe dan ook tot een hogere energieprijs.  Er moet vermeden worden om de bestaande overcapaciteit 

te vergroten tegen de nucleaire uitstap. België moet een stijging van de CO2-prijs bij Europa 

                                                           
5
 Het FPB voorziet in zijn energievooruitzichten tegen 2030 (2011) een vermindering van de piekvraag met 2,8 GW 

in een scenario met hoge energie-efficiëntie. 
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verdedigen en bijkomende maatregelen nemen in termen van energie-efficiëntie en beheer van de 

vraag. 

De strategische reserve kan een tijdelijk mechanisme zijn (voor strenge winters) op voorwaarde dat het 

volume ervan beperkt wordt tot het strikt noodzakelijke (precieze berekening van de behoefte !). De 

reserve moet verbeterd worden en is enkel gerechtvaardigd in uitzonderlijke omstandigheden met de 

mogelijkheid om terug te keren naar de markt. De niet regelbare baseload-eenheden zijn niet meer 

wenselijk in het productiepark en moeten uit elke CRM worden uitgesloten. 

Overeenkomstig de Europese richtlijnen moet de EOM worden versterkt. De Europese visie moet 

verder worden nagestreefd: meer hernieuwbare energie en meer flexibiliteit. De back up-capaciteit zal 

op Europese schaal worden georganiseerd. De toegang van warmtekrachtkoppeling op de 

distributienetwerken moet verder worden versterkt/vergemakkelijkt (wegwerken van de barrières). 

Op langere termijn kan een CRM worden geïmplementeerd indien de behoefte eraan zich laat voelen 

en indien de doelstellingen van de CRM duidelijk zijn gedefinieerd. Uiteraard moeten daarbij de regels 

van de Commissie inzake staatssteun worden gevolgd en moet er een gemeenschappelijke oplossing 

met de buurlanden worden gevonden (deelname vereist van de cross-border capaciteit). Het 

mechanisme moet de technologische neutraliteit respecteren, vermijden om al te complex te zijn met 

diverse uitzonderingsstelsels en geïntegreerd zijn in een globale energievisie (met name rekening 

houdend met de elektrische, thermische en transportvectoren). 

In elk geval zijn een investeringsklimaat en een stabiel beleid noodzakelijk. 

 

 

3.6. Netbeheerders 

 

3.6.1 Distributienetbeheerders 

 

Betreffende de resultaten van de studie van de TNB 

� Sibelga, Eandis, Infrax, ORES en RESA geven in een gemeenschappelijk schrijven aan dat 
Synergrid geen standpunt kan innemen aangezien de studie werd uitgevoerd door één van haar 
leden. De distributienetbeheerders benadrukken echter de rol van het distributieniveau in de 
energietransitie aangezien nieuwe elementen op hun net geïnstalleerd zullen worden. Deze 
lokale aspecten, en meer specifiek de vereiste flexibiliteit, zorgen voor veel extra complexiteit 
en dienen mee opgenomen te worden in de studie en de zoektocht naar een techno-
economisch optimum. Enkele leden van Synergrid hebben echter een individuele bijdrage 
geleverd die hieronder besproken wordt. 
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� In het licht van de klimaatdoelstellingen, gaat Eandis uit van een trend naar volledig 
hernieuwbare energie. In dat opzicht herkent Eandis zich het best in het ‘High res’-scenario van 
Elia, maar is dit scenario volgens hen nog een onderschatting van de toekomstige 
ontwikkelingen en zou er uitgegaan moeten worden van een scenario met meer hernieuwbare 
energie en grotere capaciteit aan (flexibele) WKK’s. Ores is eveneens van mening dat een 
verbruiksscenario met een grote penetratie van warmtepompen en elektrische voertuigen had 
moeten bestudeerd worden.  

 
� Rekening houdend met de ontwikkelingen in het kader van warmtepompen, elektrische 

voertuigen, individuele opslagbatterijen, nieuwe verbruiksgewoontes en andere praktijken, zou 
dit gecombineerd moeten worden met een hogere vraag en dus niet van een stabilisatie van de 
elektriciteitsvraag zoals in het Base Case scenario.  
 

� Dat scenario met een grote penetratie van warmtepompen en elektrische voertuigen beïnvloedt 
eveneens de volatiliteit van het verbruiksprofiel en dus onder meer de verbruikspieken en de 
flexibiliteitsbehoeften. Complementair kunnen zij niet alleen een behoefte vertegenwoordigen 
maar ook een bron van bijkomende flexibiliteit. 

 
� De grootte van de impact van deze nieuwe behoeften en middelen op het regelblok zal 

afhangen van de flexibiliteit gevraagd en geboden door deze middelen en de technische en 
reglementaire middelen die ingezet zullen worden om hun flexibiliteit in het systeem te 
integreren. Er moeten dus stappen ondernomen worden voor de reglementaire omkadering 
van flexibiliteit. 
 

� Ores ziet een behoefte aan flexibiliteit op alle niveaus : lokale flexibiliteit om hoofdzakelijk het 
hoofd te bieden aan de verschillende gevolgen van de volatiliteit van de lokale intermitterende 
productie + globale flexibiliteit (met een hogere spanning of via de aggregatie van lokale 
flexibiliteit) om het hoofd te bieden aan de volatiliteit van de globale intermitterende productie 
en aan die van de niet flexibele belasting. 
 

� In termen van lokale flexibiliteit ziet Ores vooral heil in de installatie van opslageenheden op het 

distributienetwerk in de nabijheid van gedecentraliseerde productiebronnen. Ores denkt dat dit 

op technisch-economisch niveau relevanter en efficiënter is dan het beheer van de vraag. 

� Ores is van mening dat vraagbeheersing bij de industriëlen een (beperkte) rol kan spelen,  maar 
vooral voor producten die slechts een beperkt aantal activeringen behoeven. Aan de zijde van 
de flexibiliteit van de residentiële afnemers,  ziet Ores momenteel geen enorm potentieel.  
 

� De flexibele centrales moeten de volatiliteit van de niet-lokale hernieuwbare energie en van het 

niet-flexibel verbruik dekken. 

� Eandis wenst zelf lokaal te kunnen interveniëren om de flexibiliteit en dus de balans te kunnen 
bewaken, bijvoorbeeld door het inzetten van opslagfaciliteiten of het voorzien van een lokale 
capaciteitsbeperking in de netten.  
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Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

� Eandis is ervan overtuigd dat een vergoeding/prijsincentive voor capaciteit noodzakelijk is en 
dat dit op alle niveaus geïmplementeerd dient te worden, inclusief op distributieniveau, om zo 
‘gaming’ opportuniteiten te elimineren en het maatschappelijk kostenoptimum te garanderen. 
 

� Ores wijst erop dat het passend is de piste van opslag te exploreren en desgevallend te 

ondersteunen door een aangepast reglementair kader te creëren waarbij de deelname ervan 

aan eventuele capaciteitsmechanismen en/of reserves van de TNB mogelijk is. 

 

3.6.2 Fluxys 

 
Betreffende de resultaten van de TNB 

� Fluxys wijst erop dat het base-case scenario uitgaat van een significante verdere uitbreiding van 

interconnecties, maar dat interconnecties geen garantie geven op effectieve fysische 

elektriciteitsstromen. De veronderstelling dat import in 2027 voor België 6500 MW zal 

bijdragen, lijkt hen niet realistisch.  

 

� Fluxys stelt voor, gelet op de verwachte evolutie van de productiecapaciteit en de vraag in de 

buurlanden, om het ‘low-capacity scenario’ als base-case scenario te beschouwen. Op basis van 

het ‘low-capacity scenario’ kunnen dan de volgende sensitiviteitsanalyses uitgevoerd worden: 

higher demand, higher capacity (import) and storage + market response. 

 

� Fluxys vraagt een kosten/baten-analyse om de meest optimale balans tussen productie in eigen 

land en import te bepalen met de laagst mogelijke maatschappelijke kost, eveneens rekening 

houdend met macro-economische elementen en leveringszekerheid. 

 

� Fluxys wijst daarbij op het voordeel van gasnetwerken ten opzichte van stroomnetwerken: 

stroomnetwerken zijn historisch uitgebouwd rekening houdend met een productiecapaciteit 

dicht in de buurt van de verbruikers met een minder belangrijke rol voor interconnecties. 

Gasnetwerken zijn uitgebouwd om grote hoeveelheden energie cross-border te transporteren 

waarbij de rol van interconnecties primordiaal is. Het transport van energie door middel van 

aardgas is daarenboven tot 15 keer kostenefficiënter dan het transport van éénzelfde 

hoeveelheid energie door middel van elektriciteit en België beschikt vandaag reeds over een 

zeer uitgebreid gasnetwerk.   

 

� De investeringskost van een elektriciteitskabel is bovendien van eenzelfde grootteorde als die 

van een gascentrale met vergelijkbare capaciteit, maar een gascentrale heeft het voordeel dat 

die op elk moment elektriciteit kan leveren terwijl dat bij de stroomkabel afhangt van de 

marktconfiguratie.  
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� Gascentrales zijn optimaal geschikt als flexibiliteitsinstrument en kunnen een belangrijke rol 

spelen in het garanderen van de bevoorradingszekerheid bij de geplande nucleaire phase-out en 

zelfs voor de bevoorradingszekerheid van de buurlanden. De ELIA-studie toont aan dat er in alle 

geval een nood is aan gascentrales voor back-up van hernieuwbare energiebronnen. 

 

� Naast gascentrales zullen stockage en vraagbeheer op termijn elk hun rol spelen. De maturiteit 

en economische rendabiliteit van stockage moeten echter nog te veel evolueren, alvorens 

interessant te zijn op grote schaal. Wat vraagbeheer betreft, verwacht Fluxys binnen de 

tijdshorizon van de ELIA-studie geen spectaculaire verhoging van de beschikbare capaciteiten 

van vraagbeheer. De meest optimale flexibele mix kan evolueren over de tijd en daarom is het 

belangrijk om deze op continue basis te evalueren. Maar vandaag en binnen de tijdshorizon van 

de ELIA-studie zijn gascentrales zowel op technologisch vlak als economisch (maatschappelijke 

kost) het meest geschikt als flexibiliteitsinstrument. 

 

Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

� Bij het bepalen van de energiepolitiek is het van belang dat dit gebeurt vanuit een ‘totale 

systeemkost’ benadering. 

� Een Energy Only Market in België garandeert volgens Fluxys niet dat de noodzakelijke 
investeringen, die nodig zijn om de bevoorradingszekerheid te garanderen, gerealiseerd 
worden. 
 

� Volgens Fluxys zijn aanpassingen aan het bestaande marktmodel noodzakelijk om zowel 

flexibiliteit als leveringszekerheid op een adequate manier te kunnen valoriseren. Dit kan voor 

hen gebeuren onder verschillende vormen zoals via een strategische reserve of CRM, zonder 

zich momenteel uit te spreken over een specifieke voorkeur. 

 

� Rekening houdend met het beperkt aantal draaiuren van de flexibele gascentrales zijn in het 

bijzonder ondersteunende maatregelen (strategische reserve/CRM) noodzakelijk voor het 

instandhouden van bestaande gascentrales en voor het aanmoedigen van de bouw van nieuwe 

gascentrales. 

 

� Fluxys wijst er nog op dat verschillen tussen vergoedingsmechanismes in naburige landen een 

marktverstorend effect kunnen teweegbrengen, die aanleiding kunnen geven tot het 

ontmoedigen van investeringen in eigen productie en ze kunnen eveneens leiden tot “stranded 

assets” en een verhoging van de energiesysteemkosten in een land zonder 

vergoedingsmechanisme. 

 

� Gelet op de huidige kalender van de nucleaire phase-out, de noodzaak om bestaande 

gascentrales te behouden, de benodigde tijd voor het bouwen van nieuwe gascentrales en de 
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evolutie van de uitbouw van vergoedingsmechanismen in onze buurlanden is een uitbouw van 

vergoedingsmechanismen op zeer korte termijn aangewezen. 

 

 

 

3.7. Elektriciteitsbeurs 

 
Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

De volgende vaststelling wordt gemaakt: de Energy Only Market is niet meer in staat  de 

beschikbaarheid van het structureel blok te garanderen. De SR kan blijven voortbestaan indien het 

volume ervan beperkt blijft tot het strikt noodzakelijke en indien zij opengesteld wordt voor reductie 

van het verbruik. 

De liberalisering heeft nog niet geleid tot de ontwikkeling van de noodzakelijke reductiecapaciteit in 

Europa omdat de noodzakelijke investeringen aanzienlijk zijn, de telinfrastructuur voor de huishoudens 

ontbreekt en het prijssignaal nog onbestaande is. 

Een gedecentraliseerde capaciteitsmarkt (gedefinieerd met zijn voordelen) wordt aanbevolen. Op 

termijn zou de functionele gedecentraliseerde capaciteitsmarkt moeten volstaan om de 

bevoorradingszekerheid zonder andere subsidiëringen te garanderen. Deze markt moet 

gemeenschappelijke minimale vereisten omvatten die conform zijn met  de geïntegreerde Europese 

elektriciteitsmarkt. 

Alle flexibiliteitsinstrumenten (opslag, vraagbeheer, flexibele centrales) zijn nuttig voor de SoS. Zij 

moeten echter niet noodzakelijkerwijze vergoed worden. Indien dit toch het geval zou zijn, moet dat 

gebeuren via een capaciteitsvergoedingsmechanisme dat hen op voet van gelijkheid plaatst in functie 

van de geleverde dienst, rekening houdend met hun respectieve kosten. 

Deze capaciteitsmarkt zou binnen 3 à 4 jaar operationeel kunnen zijn volgens de hierna volgende 

kalender: 

1) Uitwerking van het wettelijk kader en high-level design van het mechanisme. 

2) Uitwerking van de regels van het mechanisme. 

3) Aanvang van het certificeringsproces.  

4) Aanvang van de uitwisselingen.  
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3.8. Vakbondsvertegenwoordigers 

 

Betreffende de resultaten van de studie van de TNB 

De studie van de TNB is een basis voor het opstarten van het debat over de tot 2027 noodzakelijke 

productiemiddelen voor ‘adequacy’ en flexibiliteit. Deze studie mag echter niet beschouwd worden als 

de verwachte energievisie (energiepact) zoals vermeld in het regeerakkoord. Een strategie in 

energietermen moet worden voorgesteld door de AD Energie en de FOD Economie en niet door een 

privéspeler. Die strategie moet vervolgens besproken worden met de gewesten. De studie van Elia is 

enkel één van de vele elementen voor de uitwerking van dit pact. 

De hypothesen die de TNB in aanmerking neemt, weerspiegelen te veel de opties die de regering in 

haar regeerakkoord heeft opgenomen, maar waarvan er nog geen enkele in een finaal wettelijk kader 

is uitgemond (steun voor  offshore, verlenging van Doel 1 en Doel 2, enz.). 

De onzekerheden in termen van scenario’s zouden verminderd kunnen worden indien de politiek 

duidelijke keuzes zou maken. De volgende sensitiviteiten worden bekritiseerd/ontbreken en zouden 

tot grondiger studies moeten leiden: 

− er is geen rekening gehouden met de onzekerheid over de toekomst van het Belgische nucleaire 

park, 

− er is geen rekening gehouden met de onzekerheid over de toekomst van de biomassacentrales, 

− er is geen rekening gehouden met een potentieel van toename van warmtekrachtkoppeling, 

− er is geen rekening gehouden met de onzekerheid omtrent de indienststelling van de offshore 

windmolenparken (debat over het steunsysteem is lopende), 

− het potentieel van vraagrespons en van gedecentraliseerde opslag is onderschat, 

− het potentieel aan interconnecties en de energie die kan worden ingevoerd is overschat, 

− onzekerheid over het prijsniveau van de CO2-quota. 

Het niveau van de interconnecties dat in aanmerking genomen dient te worden, moet de kostprijs van 

het elektriciteitssysteem doen afnemen en moet ertoe leiden dat de volgende 3 doelstellingen 

worden behaald : SoS, duurzaamheid en een financieel houdbaar systeem. Die doelstellingen kunnen 

niet worden behaald zonder de handhaving van een lokale economische activiteit. 

 

Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

De studie van de TNB toont aan dat er geen dringende nood is. Uit hoofde van de vakbonden is het 

derhalve onbegrijpelijk dat de termijn voor de consultatie over de studie zo kort is gehouden. Ook de 

keuze van de geconsulteerde organen blijft vaag. De documenten van het FPB, de NBB, de CREG en de 

academische experten moeten aan iedereen ter beschikking worden gesteld. 
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De uitwerking van een eventuele CRM moet plaatsvinden binnen een duidelijk en robuust 

reglementair kader. De timing voor de implementatie van die CRM moet een onlosmakelijk onderdeel 

vormen van het energiepact. 

De beste garantie voor een werkende elektriciteitsmarkt is de invoering van een stabiel politiek kader; 

dit geldt eveneens voor de beslissing over het langer openhouden van Doel 3 en Tihange 2. 

Voor de vakbonden is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de uitwerking van een 

energievisie waarbij:  

− de klimaatdoelstellingen en de doelstellingen in verband met hernieuwbare energieën 

worden gerealiseerd, 

− een oplossing wordt gevonden voor de klassieke thermische centrales in het kader van een 

energietransitie, 

− rekening wordt gehouden met energie-efficiëntie, 

− rekening wordt gehouden met intelligente netwerken, 

− flexibiliteit wordt georganiseerd (onder meer door de uitwerking van een regulair kader voor 

de groei van opslagtechnologieën).  

De problematiek van de klassieke thermische centrales moet vóór alles worden aangepakt in het 

kader van de Energy Union. 

Wanneer men spreekt over CRM dan spreekt men over geprivatiseerde winsten en gesocialiseerde 

kosten. De vakbonden zijn derhalve voorstander van een capaciteitsverplichting. 

Elke CRM die overwogen wordt (met name een strategische reserve) zal de evolutie naar een 

koolstofarme maatschappij moeten respecteren; dit verhindert de facto de technologische neutraliteit 

van dit mechanisme (ongewenste fossiele capaciteiten). 

 

 

3.9. Organismen/overheden 

 

3.9.1. Federaal Planbureau 

Het Federaal Planbureau (FPB) heeft, in antwoord op een vraag van 2 mei 2016 van Mevrouw de 

Minister, een analyse opgesteld van de Elia-studie. Zij besluit hierin het volgende. 

Betreffende de resultaten van de studie van de TNB 

� Het FPB is van oordeel dat de studie door Elia uitgevoerd binnen de haar toebedeelde 

tijdsspanne correct is gebeurd. Het gebruikte economisch dispatchmodel, de marktsimulator 

ANTARES, lijkt het FPB daarenboven uitermate geschikt om de toereikendheidsanalyse uit te 

voeren. Een nabootsing van de analyses met de FPB-huissimulator en een vergelijking met 
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eerdere studies van het FPB bevestigen de robuustheid van de Elia-studie. Het rapport vormt 

dan ook een solide basis om een breed gedragen debat over mogelijke maatregelen omtrent de 

toereikendheid en de flexibiliteit van het Belgisch elektriciteitssysteem met alle stakeholders te 

voeren.  

 

� Het FPB draagt aan dat het betrouwbaarheidscriterium zoals gehanteerd door Elia (gemiddelde 

LOLE≤3u en LOLEP95≤20u) weliswaar het wettelijk geldende criterium is, maar voor de 

voorliggende periode misschien niet langer het meest gepaste. Door de technologische evolutie 

wordt het mogelijk om betrouwbaarheid op micro-niveau te gaan verzekeren en evolueert 

betrouwbaarheid van een publiek goed (dat ultiem door de overheid gegarandeerd dient te 

worden) naar een privégoed waarover individueel beslist kan worden. Deze evolutie zou mee in 

rekening gebracht moeten worden. 

 

� Daarnaast ziet het FPB ook een mogelijke evolutie naar de evaluatie van de 

bevoorradingszekerheid op een meer supranationaal (regionaal) niveau en zou de studie 

volgens haar hier ook melding van kunnen maken, aangezien de bestudeerde horizon 10 jaar 

dekt. In de tussentijd kunnen, binnen het kader van de IEM en/of de Energy Union, immers heel 

wat initiatieven daaromtrent ondernomen worden. 

 

� De weerhouden hypothesen lijken het FPB allemaal stevig onderbouwd en judicieus gekozen. 

Het FPB stelt zich echter vijf vragen bij de keuze van assumpties: 

o Deel 4.1.4: De geplande ontwikkeling van biomassa (600 MW) tegen 2021, gegeven de 

recente discussies.  

o Deel 4.2.3: Er wordt geen rekening gehouden met de bouw van een nieuwe nucleaire 

centrale in UK, i.c. Hinkley Point C. Deze hypothese lijkt te rechtvaardigen gezien de 

investeringsbeslissing recent werd uitgesteld en aan heel wat onzekerheid onderhevig is. 

Hoe blijft de toereikendheid van het UK systeem verzekerd zonder de bouw van een 

nieuwe nucleaire eenheid?   

o Deel 4.3: Waarom wordt er na 2017 niet meer met Flow-Based Market Coupling (FBMC) 

gewerkt? Als Elia zou de informatie voorhanden moeten zijn om fysieke netwerkstudies uit 

te voeren.  

o Deel 4.3: In hoeverre is de hypothese dat de bouw van de interconnectie met Duitsland, UK 

en Luxemburg alle drie operationeel zijn in 2021, bepalend? Is het mogelijk een sensitiviteit 

uit te voeren waarbij enkel de interconnectie met UK operationeel is in 2021 (dus slechts 

1000 MW additioneel i.p.v. 2000 MW)?   

o Deel 4.3: Heeft de versterking van de noordgrens (Brabo II en III) geen impact op de 

maximale simultane importcapaciteit? Deze blijft immers behouden op 6500 MW. 

 

� Het FPB zou het interessant vinden om drie bijkomende scenario’s te evalueren: 

o een scenario gekenmerkt door een constante maximale simultane importcapaciteit van 

4500 MW (huidige interconnectie verhoogd met de interconnectie BE-UK) in 2027;  
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o een scenario waarbij de biomassacentrales (600 MW) vervangen worden door een 

grotere wind- (of zon)capaciteit: de impact van dit scenario op het structureel blok zou 

vermoedelijks verwaarloosbaar zijn, maar de nood aan flexibiliteit en de economiciteit 

van gascentrales kunnen daarentegen wel een impact ondervinden; 

o een scenario waarbij in Frankrijk enkel de nucleaire centrale in Fessenheim wordt 

gesloten (en waarbij de sluiting van de drie oudste kerncentrales zoals aangenomen in 

4.2.3 niet wordt weerhouden). 

 

� Het FPB stelt vast dat het een uitdaging wordt om de bestaande centrales, gegeven de lage 

groothandelsprijzen, in de markt te houden en stelt zich de vraag wie de benodigde 

investeringen in nieuwe centrales die nodig zijn voor het structurele blok in 2027 zal 

ondernemen. De inframarginale rente laat immers niet toe om de som van de vaste werkings- 

en onderhoudskosten (FOM) en de annuïteiten te dekken zonder bijkomende opbrengsten.  

 

� Daarnaast vraagt het FPB meer zichtbaarheid voor de problematiek dat bij onvoldoende export- 

of opslagmogelijkheden het systeem kan defailleren en een afweging hiervan tegenover de 

waarschijnlijkheid van een onvoldoende hoog structureel blok. Op sommige uren van het jaar 

kan immers een behoefte aan export of opslag van meer dan 5000 MW waargenomen worden. 

 

� De geafficheerde netto invoerniveaus lijken het FPB niet onrealistisch. 

 

Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

� De Eliastudie komt volgens het FPB tegemoet aan de bekommernissen van de Europese 

Commissie zoals geuit in haar interimrapport van 13 april 2016 over de sectorondervraging naar 

capaciteitsvergoedingsmechanismen (CRM’s) door na te gaan of er een 

bevoorradingszekerheidsprobleem kan vastgesteld worden en door de mogelijkheid te 

integreren om beroep te doen op levering door naburige lidstaten. Het verdient aanbeveling om 

het eindrapport, dat verwacht wordt inde tweede helft van 2016, nauwkeurig te bestuderen 

vooraleer een beslissing te nemen aangaande (het type van) CRM’s.  

 

� Het is belangrijk om zich in te schrijven in de regionale/Europese context en zich ervan te 

vergewissen dat elke potentiële invoering van CRM’s gecoördineerd en geharmoniseerd 

verloopt met de buurlanden. Er moet eveneens over gewaakt worden dat de potentiële CRM als 

niet-discriminerend (of technologie-neutraal) geconcipieerd wordt.  

 

� Volgens het FPB lijkt het aangewezen om eerst te trachten verbeteringen aan te brengen aan 

de bestaande markt(en) opdat correcte(re) prijssignalen worden gegeven waardoor de interne 

markt beter kan functioneren, hoewel de vraag blijft of dit voldoende zal zijn. 
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3.9.2. CREG 

 

De CREG heeft op vraag van de Minister in haar nota (A)160527-CDC-1532 van 27 mei 2016 haar 

evaluatie en advies uitgebracht met betrekking tot de Elia studie. 

Betreffende de resultaten van de studie van de TNB 

De CREG erkent de (verbeterde) kwaliteit van de methodologie die gebruikt wordt door Elia en ze meent 

dat de meeste hypothesen die gebruikt werden aanvaardbaar zijn. De CREG zou toegang moeten krijgen 

tot het door Elia gebruikte berekeningsmodel om zich te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het 

model. Ze ziet de studie van Elia dus als een goede basis voor verdere opvolging.  

Ze is echter van oordeel dat de inschatting van de interconnectiecapaciteit ter hoogte van 6500MW te 

conservatief is. Er is onvoldoende rekening gehouden met de geplande projecten en met dynamic line 

rating. Verder zou rekening gehouden moeten worden met efficiëntiemaatregelen, zoals 

dwarsregeltransformatoren of de afbakening van prijszones, die de gebruiksgraad van de 

interconnecties dienen te verhogen. Zo ziet de CREG sterke aanwijzingen dat de importcapaciteit na 

2020 eerder op 7500MW of nog hoger kan liggen. De CREG onderstreept wel dat haar opmerking enkel 

de capaciteit betreft en niet de effectieve mogelijkheid om elektriciteit te kunnen invoeren vanuit het 

buitenland. Ze plaatst ook een waarschuwing bij de timing van realisatie van de grote 

interconnectieprojecten, waar vertraging niet mag worden uitgesloten. 

De CREG is ook van mening dat de hypotheses inzake vraagparticipatie en opslag zeer conservatief zijn. 

De ontwikkeling van deze capaciteiten zou versterkt kunnen worden door de barrières voor de toegang 

tot de markt te verwijderen. 

Daarnaast formuleert ze ook bedenkingen bij de gebruikte capaciteit aan biomassa, die wellicht 

gedeeltelijk vervangen zal worden door andere hernieuwbare productie, gezien de recente 

ontwikkelingen in Vlaanderen.  

De CREG stelt, naast de door Elia voorgestelde pistes, zelf ook een aantal aanvullende pistes voor, 

rekening houdend met flexibele respons, decentrale en kleinschalige productie en hogere 

consumentenbetrokkenheid.  

Om het debat te objectiveren, zou het aan te bevelen zijn om de studie ook te vervolledigen met een 

globale aanpak waarin alle aspecten van het Belgische en Europese energiebeleid geïntegreerd worden.  

 

Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

Kijkend naar de resultaten, blijkt dat tot 2025 de bevoorradingszekerheid zeer waarschijnlijk niet in het 

gedrang komt. In 2025 stijgt het structureel blok tot 4000 MW, de huidige capaciteit van de bestaande 

gascentrales.  
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Besluiten tot het behoud van het bestaande park is echter niet noodzakelijk de efficiëntste manier om 

de bevoorradingszekerheid na 2025 te verzekeren. Er zal een hoge flexibiliteit vereist zijn, die ook door 

opslag, vraagbeheer en interconnectie geleverd kunnen worden, en lage vaste operationele kosten, 

gezien de lage gebruiksduur die Elia voorziet. Vraagbeheer en gascentrales met open cyclus lijken in dat 

opzicht geschikter dan de centrales met gesloten cyclus waaruit ons productiepark grotendeels bestaat. 

Wat betreft de hoge afhankelijkheid van invoer, zal het ondersteunen van productiecapaciteit die niet 

competitief is, het hoge niveau van invoer ook niet significant verminderen.   

Bovendien zijn er sterke onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen, onder meer over de 

technologische ontwikkelingen (potentieel demand response voor langere periodes, opslag, CO2-prijs, 

beschikbare capaciteit in het buitenland). Zo zou ook de rol van stuurbare decentrale productie (WKK’s) 

veel belangrijker kunnen worden.  

Wat betreft de flexibiliteit: aangezien de reserves voor het behoud van de netveiligheid momenteel een 

capaciteitsvergoeding krijgen, zal de nodige capaciteit geleverd worden door de markt. De benodigde 

flexibiliteit kan echter niet alleen door gascentrales geleverd worden, maar ook door opslag, decentrale 

productie, vraagbeheer en interconnecties. Het aandeel dat niet door gascentrales geleverd wordt, kan 

in de toekomst wellicht nog groeien. 

Voorliggende studie toont dus geen noodzaak om op korte termijn tot een CRM te beslissen. Daarom 

beveelt de CREG aan om een afwachtende houding aan te nemen. Dit heeft als voordeel om de markt de 

kans te laten innovatieve oplossingen te ontwikkelen en meer duidelijkheid te hebben over de Europese 

criteria waaraan een CRM moet beantwoorden.  

Op langere termijn zou de bevoorradingszekerheid potentieel niet meer gegarandeerd kunnen worden 

door de markt, aangevuld met de strategische reserve.  De CREG beveelt aan om de studie 

tweejaarlijks te herhalen. Desgevallend kunnen naar aanleiding van deze updates maatregelen 

genomen worden om de bevoorradingszekerheid te waarborgen. De invoering van een CRM zal dan 

alleszins samen met de buurlanden bestudeerd moeten worden en kan enkel ter vervanging van de 

strategische reserve.   

Vandaag volstaan echter de EOM en de strategische reserve. Het mechanisme van de strategische 

reserve kan nog verbeterd worden. Zo zouden eenheden terug op de markt moeten kunnen komen en 

zou de reserve ook moeten openstaan voor nieuwe productie-eenheden (level playing field). De reserve 

zou ook ter beschikking van de marktspelers moeten kunnen komen tijdens lange prijspieken.  

De CREG bepleit verder het responsabiliseren van de evenwichtsverantwoordelijken door gericht af te 

schakelen en het verbeteren van de liquiditeit op de intraday- en forward-markten. Ook is verder 

onderzoek naar scarcity pricing noodzakelijk.   
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3.10. Particulieren 

 

3.10.1 Dhr . Dominique  Woitrin : 

 

Betreffende de resultaten van de studie van de TNB 

De studie van de TNB wordt erkend als een excellente studie waarbij de in het buitenland beschikbare 

thermische capaciteit niet meer in twijfel wordt getrokken; 

Een scenario met een maximale invoer vanuit Frankrijk (afstemming met de plannen van RTE) zou echter 

wenselijk geweest zijn. 

Ook een sensitiviteit in termen van vraagrespons zou nuttig geweest zijn. 

Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

De markt moet verbeterd worden door : 

- de uitstapkalender te respecteren die bepaald is door de wet op de kernuitstap van 2003, 

- de kerncentrales Doel 1 et Doel 2 niet te verlengen en door het geld dat voorzien was voor hun LTO 

(long term operation) aan te wenden voor de aanbouw van nieuwe gasgestookte eenheden op de 

beschikbare sites die reeds geïdentificeerd zijn door de TNB (opstart van een Europese aanbesteding te 

voorzien).  Door deze eenheden niet meer uit te baten zou er daarenboven meer kunnen worden 

ingevoerd vanuit Nederland via BRABO, 

- door erover te waken dat de investeringen in het transmissienet, die betaald zijn door de Belgische 

gezinnen/ondernemingen, ten goede komen van de SoS  van België en niet van loop flows of van de 

prioritaire bevoorrading van Frankrijk (aanwending van AMPACIMON – dynamic line rating – om de 

uitwisselingen te optimaliseren), 

- door een wettelijk kader te definiëren voor het vraagbeheer en voor opslag. 

Een transitoire strategische reserve tot de sluiting van de kerncentrales met nieuwe productie-

eenheden met hoog rendement, opslag en vraagbeheer. Dit mechanisme moet snel worden uitgewerkt 

om een positief signaal te geven aan de investeerders.  
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3.10.2. Dhr. Luc Dufresne : 

 

Sur les résultats de l’étude du GRT 

� De Elia-studie vormt een goede basis voor discussie. Ze toont de nood aan flexibiliteit aan en de 

toenemende druk op het huidige marktmodel, waarin bestaande eenheden uit de markt gedrukt 

worden en het signaal voor nieuwe investeringen ontbreekt. 

� Er is geen garantie dat de productiecapaciteit en netwerkverbindingen in de buurlanden 

werkelijk beschikbaar zullen zijn. 

� De resultaten moeten in hun macro-economische context gekaderd worden: impact op de 

betalingsbalans, op de (niet geproduceerde) toegevoegde waarde en op de tewerkstelling, 

zowel direct als indirect. Eerste ramingen tonen volgende resultaten:  

o De netto import van 20TWh in 2015 vertegenwoordigde een impact van 839,6 miljoen €  

op de betalingsbalans, die van 10,92 TWh in 2008 een impact van 755,83 miljoen €. Bij 

een hypothetische marktprijs van 50€/MWh in 2027, zou de impact op de 

betalingsbalans dan in de grootte-orde van 2 miljard € liggen. 

o Uitgaand van een bruto verbruik (verbruik + verliezen) van 87, 6 TWh in 2014, zou een 

invoer van 50 % of 43,8 TWh betekend hebben dat er in de plaats van 70 TWh lokale 

productie, 26,2 TWh of 37,4 % minder had moeten worden geproduceerd. In directe 

termen vertegenwoordigt dit een invloed op de toegevoegde waarde van 387 miljoen € 

en op de tewerkstelling een verlies van 1279 voltijdsequivalenten (VTE). Indien men 

daar nog de indirecte effecten op de toeleveranciers bijrekent tot op het derde niveau 

bekomt men een additionele impact van 112 miljoen € en 1369 VTE. In het totaal kan 

de impact voor 2014 bijgevolg geschat worden op 499 miljoen € toegevoegde waarde  

en 2648 VTE6.  

� Wat betreft de hypotheses in de studie:  

o de vraag lijkt onderschat, rekening houdend met de verwachte groei van het elektrisch 

wagenpark en de warmtepompen voor huishoudelijk gebruik. De IHS raming lijkt dichter 

bij de realiteit. 

o De evolutie van onshore windcapaciteit lijkt te optimistisch. Die van offshore wind lijkt 

wel binnen de verwachtingen. 

                                                           
6
 Deze indicatieve raming werd gemaakt aan de hand van de jaarrekeningcijfers voorhanden voor 2014 en 

gecorrigeerd via een bottom-up analyse voor het uitfilteren van activiteiten die niet in verband staan met de 
productie van elektriciteit. Hierbij werden zowel de directe als indirecte effecten berekend. Alle berekeningen zijn 
gesteund op de samenstelling van het productiepark zoals aanwezig in 2014. Gezien de productiemix zoals 
aangegeven in 2027 in de Elia studie anders zal zijn samengesteld, hebben de berekeningen alleen een indicatieve 
waarde, maar ze laten wel toe om een idee te vormen van de grootteordes van mogelijk impact. 
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o De verwachtingen voor biomassa lijken achterhaald gezien de recente wendingen. 

o Er zou gestreefd moeten worden naar een merit order met “Gas voor kolen” door een 

herziening van de CO2-kost. 

o Qua interconnecties zijn de door Elia aangehaalde aandachtspunten essentieel: de 

invoercapaciteit zal enkel daadwerkelijk beschikbaar zijn als de buurlanden de nodige 

investeringen doen in netwerkinfrastructuur en productiecapaciteit. 

o Het zou interessant zijn om ook een partieel kernuitstapscenario te bestuderen. 

 

Betreffende het mechanisme dat eventueel moet worden ingevoerd 

� Vertrouwen op een import van 50% en meer induceert een vergroot operationeel risico voor 

België. Daarbij moet ook de problematiek van de fysische beveiliging in aanmerking genomen 

worden (bvb. risico als gevolg van terreurdreigingen). 

� Het economisch optimum gekoppeld aan zekerheid van levering kan enkel bereikt worden met 

centraal aangestuurde investeringen.  

� De EOM kan middels hoge piekprijzen op aleatoire momenten geen voldoende 

investeringssignaal opleveren en de voorwaarden voor een vrije marktwerking zijn niet meer 

vervuld.  

� Een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme is daarom noodzakelijk. Op korte termijn (tot 

2018) moet de strategische reserve voortgezet worden en ondertussen moet een CRM 

uitgewerkt worden (in overleg met de Europese instanties) die toelaat om de bestaande 

middelen te bestendigen en om nieuwe investeringen aan te trekken.  

� Een Capacity Auction model is hiervoor aanbevelenswaardig, met cross border particip atie. Op 

termijn kan dan naar een Europees model gestreefd worden. Een totaal nieuw marktmodel lijkt 

aangewezen, maar is niet realistisch tegen 2027.  

� Het CRM moet technologieën op een niet discriminatoire basis meenemen. Voor stockage is de 

verdere studie van grootschalige pompcentrale activiteit nodig, rekening houdend met de 

toename aan windenergie, en voor PV-productie moet de ontwikkeling van decentrale stockage 

ondersteund worden. 
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4. Conclusies  
 

Rekening houdende met de resultaten van de studie en de diverse reacties in het kader van de 

consultatie, stelt de AD Energie vast dat: 

• De door Elia uitgevoerde studie in grote mate wordt geapprecieerd en beschouwd wordt als een 

goede basis voor de inschatting van het evenwicht tussen productieaanbod en 

elektriciteitsvraag in België, met oog op de behoefte aan flexibiliteit. De gebruikte methodologie 

wordt beschouwd als een goede basis voor verder debat. 

 

• Ondanks de algemene erkenning van de goede kwaliteit van de studie van Elia, gaat het 

voorspellen van het energielandschap binnen 10 jaar gepaard met grote onzekerheden. Dit 

wordt geïllustreerd door de veelvuldige en diverse commentaren op de gehanteerde 

hypotheses en parameters, die vaak gepaard gaan met alternatieve voorstellen.  

 

• Met name de hoge mate van invoer zorgt voor discussie, zowel wat betreft de beschikbaarheid 

van het vermogen en de infrastructuur als wat betreft de opportuniteit om in die mate 

afhankelijk te zijn van het buitenland. Daarbij wordt gewezen op de risico’s verbonden aan het 

afhankelijk zijn van beslissingen in het buitenland en de risico’s met betrekking tot de 

infrastructuur zoals toenemende loopflows, vertragingen van projecten en veiligheidsrisico’s.  

 

• Ook de macro-economische aspecten worden meerdere malen naar voor geschoven en hiertoe 

wordt herhaaldelijk een meer globale welvaartsanalyse gevraagd.  

 

• Andere parameters die meermaals door de stakeholders in vraag gesteld worden betreffen de 

evolutie van de vraag, het potentieel van DSM en stockage, de evolutie van RES, WKK en 

biomassa en het beperkt in rekening brengen van het flow based mechanisme. 

 

• Niettemin kan vastgesteld worden dat er momenteel eerder een productieoverschot dan een 

productietekort is. Vanaf 2023 zal met de kernuitstap een structureel blok in toenemende mate 

nodig zijn. De bestaande centrales dreigen te verdwijnen en er is geen investeringssignaal voor 

nieuwe capaciteit. Naast het dekken van de vraag toont de studie eveneens een nood aan van 2 

tot 4 STEG’s voor de levering van ondersteunende diensten die niet door andere bronnen 

geleverd kunnen worden. Het gebrek aan rentabiliteit van deze centrales in de markt zou dan 

ook zichtbaar moeten worden in de offertes voor de ondersteunende diensten. 

 

• Er bestaat onder de deelnemers aan de consultatie geen consensus over de capaciteit van de 

EOM om de bevoorradingszekerheid te garanderen, laat staan over de noodzaak om een nieuw 

mechanisme voor de ondersteuning van capaciteit te installeren. Voor sommigen is een ingreep 

duidelijk of zelfs urgent, anderen leggen hun vertrouwen in de EOM en technologische evolutie. 
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Een regelmatige herhaling van de studie wordt voorgesteld om de nood aan bijkomende 

maatregelen op te volgen. 

 

• Er is eensgezindheid dat mocht een CRM worden ingevoerd, het mechanisme moet 

beantwoorden aan de Europese richtlijnen ter zake, het technologie-neutraal moet zijn en met 

name toegankelijk voor deelname van DSM en opslag en open zal moeten staan voor 

grensoverschrijdende participatie. Er wordt gewezen op het belang van een coördinatie met de 

buurlanden.  

 

• Concreet wordt een centrale capaciteitsveiling het vaakst naar voren geschoven als meest ideale 

oplossing voor België. Dit systeem heeft als voordeel reeds in één bepaalde vorm erkend te zijn 

door de Europese Commissie en is mede daarom het eenvoudigst te implementeren. Er wordt 

echter gewaarschuwd dat er rekening gehouden moet worden met een implementatie periode 

van ettelijke jaren vanaf de beslissing om dergelijk systeem te implementeren voor de eerste 

veiling kan plaatsvinden. 

 

• Los van de beslissing betreffende een CRM komt naar voren dat alle mogelijke inspanningen 

geleverd moeten worden om de werking van de EOM te verbeteren. Vooral het belang en de 

gevolgen van een correcte CO2-prijs, maar ook de netkosten en de price-cap worden 

aangehaald. Om de technologische ontwikkeling van DSM en (lokale) opslag te stimuleren wordt 

verwezen naar regelgevende initiatieven of ondersteuningsmechanismen naast een eventuele 

CRM worden overwogen. 

 

• De strategische reserve wordt beschouwd als een te behouden, maar te verbeteren 

overgangsmaatregel om de bevoorradingszekerheid te garanderen.  

 

• De kalender van de nucleaire uitstap wordt ook door sommigen in vraag gesteld. Een 

vervroegde sluiting van de oudste centrales zou aanleiding kunnen geven tot een groter 

structureel blok en meer draaiuren voor gascentrales. Ook een eventuele verlenging van de 

meeste recente nucleaire centrales voorbij 2025 wordt beschouwd in het kader van een 

stabieler structureel blok. 

 

• Tot slot zou elke oplossing moeten kaderen in een bredere energievisie (energiepact), zoals 

reeds aangekondigd in het regeerakkoord. Er is nood aan een duidelijke energievisie en strategie 

op lange termijn in samenspraak met de gewesten. Dergelijke visie moet eveneens een bijdrage 

leveren aan het overleg met de Europese commissie en met de landen uit onze regio. 
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5. Aanbevelingen 
 

Op basis van de studie en van de commentaren die tijdens de consultatie zijn geformuleerd, stelt de 

AD Energie de volgende aanbevelingen voor : 

België moet te allen tijde zijn bevoorradingszekerheid garanderen en tegelijkertijd zijn 

klimaatdoelstellingen behalen. Dit moet in eerste instantie kunnen gebeuren met een verbeterde EOM 

energiemarkt, de balancingmarkt en met een verbeterde strategische reserve. 

Wegens de nucleaire uitstap zullen er bijkomende flexibele middelen nodig zijn en op heden is het niet 

gegarandeerd dat die zonder bijkomende financiële steun voorhanden zullen zijn. Wegens de grote 

onzekerheden die rusten op de toekomst7 en rekening houdend met de aanzienlijke tijd die de 

uitwerking van een CRM in beslag neemt, beveelt de AD Energie aan om vanaf heden te beginnen met 

de voorbereiding van een marktmechansime (het voorzorgsbeginsel in acht nemend). 

Een regelmatige evaluatie van de behoefte aan ‘adequacy’ en flexibiliteit zal dan bepalen of een 

effectieve implementering van het voorbereide CRM al dan niet nodig zal zijn en zal de draagwijdte 

ervan bepalen. 

Een welfare analyse voor België van haar elektrisch systeem zal overigens moeten worden 

gerealiseerd door een derde, rekening houdend met verschillende niveaus van invoer. De resultaten 

van die sociaaleconomische analyse zullen nuttig zijn voor de uitwerking van een energievisie op 

lange termijn. 

Zo beveelt de AD Energie aan om : 

1. Het aangevatte werk betreffende de verbetering van de EOM voort te zetten. 

2. De strategische reserve bij wijze van overgang te behouden en te verbeteren. 

3. Te starten met de voorbereiding van de eventuele implementering van een CRM. 

4. De studie van Elia die in april 2016 gepubliceerd is te vervolledigen, de welfare te analyseren en 

regelmatig de behoefte aan ‘adequacy’ en flexibiliteit te evalueren. 

 

1. Het aangevatte werk betreffende verbetering van de EOM voortzetten  

Wegens de huidige verstoringen op de elektriciteitsmarkt en de zwakke investeringssignalen zijn 
verbeteringen van de EOM noodzakelijk ten einde te voorzien in bijkomende middelen om het niveau 
van bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen dat politiek beslist is.  
 

                                                           
7
 Voor welke modelleringsscenario’s moet gekozen worden gelet op de talrijke - vaak tegenstrijdige - wijzigingen in 

de scenario’s die tijdens de consultatie gevraagd zijn (bijvoorbeeld: een grotere groei van de vraag vs een 
negatieve groei van de vraag) ? 
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Sommige verbeteringen werden reeds besproken in een informele werkgroep van eind 2015 - begin 

2016 bestaande uit de AD Energie en de CREG8. Die werkgroep heeft zich onder meer gebogen over de 

versterking of zelfs de invoering van nieuwe prijssignalen, de verbetering van de administratieve 

procedures zoals een verbetering van de procedures voor de toekenning van vergunningen, het 

wegwerken van bepaalde concurrentiële handicaps (met bijvoorbeeld een herziening van de 

injectietarieven en de prioritaire toegang tot de netwerken), de ontwikkeling van het vraagbeheer en 

van de opslag, de ontwikkeling van de interconnectiecapaciteiten en het optimaal gebruik van het net 

en de versterking van de verantwoordelijkheden van de ARP’s en de leveranciers. 

Een aantal stakeholders hebben tijdens de consultatie eveneens de volgende verbeteringen 

voorgesteld:  de verbetering van het algoritme voor de toekenning van de flow-based, de schrapping 

van de prijscaps en een stabiliteit van het regulaire kader. 

De AD Energie beveelt aan om via de (eventueel uitgebreide) werkgroep DG Energie - CREG de 

werkzaamheden voort te zetten ter verbetering van de EOM en daarbij de hoger genoemde 

aanbevelingen grondig te analyseren en snel een plan voor effectieve toepassing voor te stellen. 

Vervolgens is een hoge CO2-prijs wenselijk  om een merit order gas before coal te stimuleren. België 

heeft hiertoe in zijn « Position Paper van  2 december 2015 over de herziening van het systeem voor 

handel in broeikasgassen in Europa reeds vermeld dat het belangrijk is om : 

- een stabiel en voorspelbaar Europees systeem voor de uitwisseling van de uitstoot uit te 

werken  dat, aan de hand van een robuuste CO2-prijs, toelaat om de nodige stimuli aan te 

leveren om te investeren in koolstofarme technologieën en om de concurrentiële voordelen 

ervan te grijpen, 

- ervoor te zorgen dat zolang er geen vergelijkbare inspanningen worden geleverd in andere 

grote economieën er na 2020 een robuust « carbon leakage framework »  zal bestaan dat 

voldoende bescherming zal bieden aan kwetsbare sectoren tegen het risico op delocalisatie. 

 

� De DG Energie stelt voor om zo snel mogelijk de werkgroep DG Energie - CREG over de verbeteringen 

van de EOM te hernemen ten einde de noodzakelijke marktverbeteringen grondig te analyseren en aan 

de bevoegde overheden een effectief uitwerkingsplan voor te stellen. 

� La DG Energie beveelt aan dat de bevoegde overheden de evolutie van het Europees systeem voor de 

handel in broeikasgassen nauw opvolgen en wanneer gevraagd nogmaals het Belgisch standpunt te 

bevestigen bij de Commissie. 

 

                                                           
8
 In haar studie (F)150604-CDC-1422 heeft de CREG in juni 2015 de verbeteringen opgelijst voor de werking van de 

markten forward, day ahead et intraday die volgens haar noodzakelijk waren..  
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2. De strategische reserve bij wijze van overgang behouden en verbeteren  

De DG Energie onthoudt als resultaat van de consultatie dat de strategische reserve ruim aanvaard 

wordt door de stakeholders als het meest geschikte mechanisme om de ‘adequacy’-problemen bij 

wijze van overgangsmaatregel en voor een strikt gedefinieerd volume op te lossen.  De strategische 

reserve moet aldus beschouwd worden als een onontbeerlijke aanvulling bij de EOM aangezien zij de 

fysieke gevolgen kan voorkomen van een schaarste op korte termijn op de markt. 

Verbeteringen aan het mechanisme van de strategische reserve zijn echter noodzakelijk. Dit werd 

aangehaald door enkele stakeholders die onder meer een herziening vroegen van de 

deelnemingsvoorwaarden aan het systeem. Sommige verbeteringen waren overigens reeds sinds 2015 

geïdentificeerd door een werkgroep die bestond uit experten van de  CREG, Elia, AD Energie en leden 

van het kabinet van de federale Minister van Energie. Die verbeteringen hadden betrekking op  een 

verduidelijking van de regels voor de aankondiging van het buiten gebruik stellen van 

productiecentrales, de nadere regels voor terugkeer in de markt voor de eenheden die voordien hadden 

aangekondigd te zullen sluiten, een aanpassing van de kalender van de procedure voor de aanleg van de 

reserve en de toelating  voor deelname aan de reserve van aanbiedingen voor vraagbeheer (onder meer 

met noodgroepen die een zelfstandige werking toelaten). 

De experten van CREG, Elia, AD Energie en het kabinet van de federale Minister van Energie moeten op 

korte termijn de voordelen analyseren die kunnen voortvloeien uit de toepassing van voornoemde 

verbeteringen en in functie daarvan doorgaan met de aanpassingen aan de wet betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt van 29 april 1999. 

� De AD Energie geeft de aanbeveling om de ad hoc werkgroep samengesteld uit experten van de 

CREG, Elia, de AD Energie en het kabinet van de federale Minister van Energie snel te hernemen om de 

laatste hand te leggen aan de benodigde wetgevende wijzigingen aan hoofdstuk IIbis van de wet 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

 

3. Starten met de voorbereiding van de eventuele implementering van een CRM  

Vertrekkende van het voorzorgsbeginsel (er bestaat momenteel geen enkele zekerheid over de 

sociaaleconomische condities in de toekomst) moet volgens de AD Energie het werk ter voorbereiding 

van een CRM nu reeds worden aangevat. 

Die CRM kan pas effectief worden geïmplementeerd indien daartoe de noodzaak bestaat. Deze zal 

uiteraard de regels van de Europese Commissie inzake staatssteun moeten volgen, de technologische 

neutraliteit moeten respecteren en openstaan voor grensoverschrijdende capaciteit. De voorbereiding 

ervan zal moeten besproken worden met de deelstaten en de buurlanden om een verstoring van de 

interne markt voor elektriciteit te vermijden. Tenslotte zal de voorbereiding ervan geïntegreerd moeten 

worden in het ruimere concept van de energievisie van België. 
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De AD Energie beveelt dan ook aan om een werkgroep op te richten (met mandaat en instructies van 

de regering) voor de voorbereiding van de eventuele implementering van een CRM. Die werkgroep zal 

zich met name moeten buigen over de uitwerking van een gecentraliseerd capaciteitsveilingsysteem9 . 

� De AD Energie beveelt aan om een werkgroep (CREG - AD Energie) op te richten voor de 

voorbereiding van een eventuele implementering van een CRM. Een concreet actieplan wordt één van 

de eerste outputs van die werkgroep. Later moet een consultatie van de marktspelers over de resultaten 

van de werkgroep overwogen worden (bijvoorbeeld via de organisatie van een  workshop).   

� De AD Energie geeft de aanbeveling om politieke steun te verlenen aan het werk dat geleverd wordt 

door het Pentalateraal Forum over de verbetering van de gemeenschappelijke studie over ‘adequacy’ 

voor 2018/2019 en over een gemeenschappelijk begrip van de adequacy-standaarden ten einde na te 

gaan of het nodig is om een gemeenschappelijke standaard aan te nemen. Bovendien moet België ook 

zorgen voor de opvolging en ondersteuning van het werk van het Pentalateraal Forum over de 

grensoverschrijdenden aspecten van CRM’s en bij de besprekingen over de gemeenschappelijke regels 

voor het beheer van noodsituaties. 

� De AD Energie beveelt aan dat voornoemde werkgroep de Europese Commissie ontmoet ten einde 

rekening te houden met haar aanbevelingen (aanbevelingen die verwacht worden na de zomer van 

2016) en om haar de bezorgdheden van België over de beschikbaarheid van capaciteit in het buitenland 

over te maken. 

 

4. De studie van Elia die in april 2016 gepubliceerd is vervolledigen, de welfare analyseren en 

regelmatig de behoefte aan ‘adequacy’ en flexibiliteit evalueren. 

Voor tal van hypothesen die vermeld zijn in de studie die op 20 april 2016 gepubliceerd is, wordt 

gevraagd om deze bij te sturen. Een ruimer beeld van de toekomst zou kunnen bekomen worden aan de 

hand van nieuwe simulaties door de TNB en door de realisatie van een sociaaleconomische studie 

(studie over de welfare die onder meer is aanbevolen door de academische experten J. Albrecht et E. 

Cantillon).  

Die bijkomende analyses en een regelmatige monitoring ervan kunnen sturing geven aan de 

voorbereidingen van een CRM en aan de uiteindelijke beslissing om deze te implementeren. Zij zullen 

ook bijdragen aan de analyse van de behoeften aan strategische reserve10 en de komende besprekingen 

over het energiepact. 

���� De AD Energie beveelt aan dat de federale Minister voor Energie aan Elia op korte termijn de 

realisatie toevertrouwt van een analyse van bijkomende scenario’s naast diegene welke begin 2016 

bestudeerd zijn (met name met inbegrip van de grote wijzigingen in de hypothesen die ter sprake zijn 

                                                           
9
 Systeem dat volgens de lezingen van de AD Energie in principe het meest geschikt is voor het Belgisch 

elektriciteitssysteem.  
10

 Via een permanente verbetering van de methodologie voor het bepalen van de behoefte.  
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gekomen in de huidige consultatie met betrekking tot het potentieel aan 

biomassa/warmtekrachtkoppeling, de groei van de vraag, de capaciteit van opslag en DSM en de 

invoercapaciteit rekening houdend met de loop flows).    

� De AD Energie geeft de aanbeveling om een sociaaleconomische studie uit te werken waarin een 

analyse gebeurt naar de impact van verschillende invoerniveaus in België op de welfare, alsook om een 

risico-analyse verbonden aan verschillende invoerniveaus uit te voeren. 

� De AD Energie geeft de aanbeveling om de studie over de behoefte aan adequacy/flexibiliteit om de 

twee jaar bij te werken en dat die evaluaties als basis zouden dienen voor de beslissingen omtrent de 

implementering van de CRM die moet worden voorbereid. 
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5. Bijlagen 
 

5.1. Antwoorden op de vragenlijst volgens het gecommuniceerde formaat 

(niet vertrouwelijk) 

 

5.1.1. ORES 

 

Réponses d’ ORES à la consultation sur la mise en œ uvre d’un mécanisme de 
rémunération de la capacité en Belgique 

ORES, le principal opérateur de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel de Wallonie, a jugé 

nécessaire de répondre aux questions 2, 3 et 7 du questionnaire envoyé par la DG Economie du SPF 

Economie.  Les réponses sont consignées ci-dessous.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionnaire 

2) Auriez-vous étudié d’autres scénarios prospectifs ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ? 

Réponse : Un scénario de consommation basé sur l’hypothèse d’une forte pénétration des pompes à 

chaleur et des véhicules électriques aurait du être étudié. En effet, ce scénario, plausible, influence 

significativement le niveau de consommation électrique (à la hausse) mais également la volatilité du 

profil de consommation (et donc notamment les pointes de consommation et les besoins en flexibilité). 

Complémentairement, en fonction du cadre entourant le développement de ces applications (pompes à 

chaleur et véhicules électriques) ils peuvent représenter un besoin et/ou une source de flexibilité 

complémentaire.  

 Comme expliqué par ELIA à la page 42 de son rapport, « Le profil normalisé de départ est basé sur la 

structure de la consommation actuelle de la Belgique », l’influence des pompes à chaleur et des 

véhicules électriques n’a pas donc pas été prise en compte. Tout en reconnaissant que les hypothèses 

d’ELIA sont en ligne avec celles du bureau du plan dans son étude « Perspectives énergétiques à 

l'horizon 2050 (édition d’octobre 2014) » (estimation 2030 = 85 TWh), cela appelle quelques 

commentaires. 

En effet, l’influence de ces utilisations sera grandissante et impactera de manière significative les 

besoins d’énergie pour notre pays. Pour ne citer qu’un exemple, si l’objectif de dé-carbonisation de nos 

sociétés européennes exprimé lors de la conférence COP21 se confirme, c’est pratiquement, dans des 

scénarios un peu extrême, 115-125 TWh d’électricité qui pourraient devoir être produits (et pour une 

grande part transporté par le GRT) en 2050 par le glissement d’une partie de la consommation d’énergie 

fossile pour le transport vers la mobilité électrique. (hypothèse : besoin en énergie pour le transport en 
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2030 = 10 Mtep d’après la même étude du bureau du plan, soit 116 TWh, part de la mobilité électrique = 

25%-30% (ferroviaire et VE), soit 30 TWh-40 TWh à ajouter aux 85 TWh). 

 Un scénario intégrant l’impact des pompes à chaleur et des véhicules électriques augmenterait la 

hauteur de la capacité (MW) d’installation de production à partir de source renouvelable (RES) à mettre 

en œuvre. En effet, les objectifs de production à partir de RES sont souvent exprimés en % de la 

consommation totale d’électricité. 

 Le lien ou non avec un besoin supplémentaire de bloc de réglage dépendra de la flexibilité électrique de 

ces nouveaux besoins et des moyens (techniques et règlementaires) mis en œuvre pour assurer que 

cette flexibilité pourra effectivement être mise à disposition du système électrique, que ce soit dans la 

flexibilité purement commerciale ou dans les réserves du transporteur. Par moyens à mettre en œuvre, 

on pense d’abord à la nécessité (notamment pour les gestionnaires de réseau) de connaître la présence 

de ces nouvelles charges électriques et d’informer le consommateur des possibilités qui lui seront 

offertes, étape primordiale qui pourrait déjà être initiée à ce stade. On pense ensuite au développement 

des moyens de comptage communicant par les GRDs et de pilotage. On pense enfin aux moyens légaux 

permettant au consommateur final de valoriser cette flexibilité, par le biais de tarifs dynamiques et/ou 

éventuellement au travers du développement d’un nouveau rôle de marché, celui de FSP, peu importe 

qu’il soit assumé par des acteurs existants ou de nouveaux acteurs.  

3) Auriez-vous utilisé d’autres données d’inputs que celles utilisées par le GRT (consommation, parc 

nucléaire, développement des énergies renouvelables, capacité d’importation, etc. ) ? Si oui, lesquelles ? 

Pourquoi ? 

Réponse : Oui, des hypothèses de pénétration des pompes à chaleur et véhicules électriques, pour 

établir le scénario alternatif dont question dans la réponse à la question 2.  

 Ainsi, au sujet des pompes à chaleur,  leur développement connait une croissance importante qui peut 

être mesurée sur base de leur part de marché. 

Tant au niveau de la pointe que de la consommation, ces applications sont bien entendu extrêmement 

sensibles à la température et peuvent conduire à accélérer le déficit qui ne sera pas couvert par 

l’exportation (nos pays voisins connaissant déjà plus que nous ce phénomène). 

 De même, pour la mobilité électrique, les scénarios du projet SCELECTRA 

(http://projet.ifpen.fr/Projet/jcms/xnt_79165/fr/scelectra) pourraient être pris en considération. 

7) Les outils procurant de la flexibilité sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l’équilibre et la gestion 

de notre réseau, notamment en raison de l’accroissement important des moyens de production 

intermittents.  Cette flexibilité est fournie par différents moyens : 

- La gestion de la demande 

- Le stockage 

- Les centrales flexibles 
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Comment voyez-vous la place que chacun d’entre eux doit occuper, ces outils servant tout autant pour 

l’adéquation que pour la flexibilité ? Faut-il soutenir leur développement ? Si oui, pour lequel (lesquels) 

de ces trois moyens ? Le mécanisme évoqué à la question 6 est-il adéquat ? 

Réponse : La gestion de la demande telle qu’on la connaît aujourd’hui chez les industriels n’est pas 

extensible à l’infini, elle ne peut pas non plus répondre à tous les besoins du système. L’intérêt principal 

des clients industriels (tant raccordés sur le réseau du GRT que sur le réseau du GRD) est d’abord et 

avant tout d’assurer leur activité industrielle principale. Participer à des produits ne requérant qu’un 

nombre restreint d’activations pourra sans doute convenir. Par contre, et particulièrement, en cas de 

retour de la croissance économique, il n’est pas impossible que le potentiel de cette flexibilité se 

réduise, surtout dans des produits à nombre important d’activations ou encore à exigence élevée de 

disponibilité. 

Du côté du potentiel de flexibilité des clients résidentiels, plusieurs projets européens (par ex. GRID4EU) 

tendent à démontrer que celui-ci n’est actuellement pas énorme et que les moyens à mettre en œuvre 

pour la coordonner peuvent rapidement conduire à la rendre économiquement injustifiable. Il nous 

semble par contre judicieux, comme décrit plus haut, de suivre de très près la flexibilité des nouvelles 

charges électriques, flexibilité qui devra permettre au consommateur de réagir à des signaux tarifaires 

plus dynamiques et/ou de participer au marché sans pour autant perdre de son confort d’utilisation, ou 

tout au moins faire évoluer cette notion de confort. 

 Le stockage à partir des réseaux de distribution et situé à proximité des sources d’énergie renouvelables 

est vraisemblablement plus pertinent et efficace au niveau technico-économique. Il convient donc 

d’explorer et, le cas échéant, de soutenir cette piste, tout d’abord en établissant un cadre règlementaire 

adapté permettant ce type de développements et, le cas échéant, en permettant leur participation à 

d’éventuels mécanismes de capacité et/ou aux réserves du GRT. Les technologies sont disponibles et les 

fonctionnalités qu’elles permettent couvrent un large panel des besoins. Dans ces besoins, il y a leur 

contribution à la gestion du réseau (de distribution) en jouant « l’amortisseur » de la volatilité des 

productions décentralisées et en maintenant la qualité de la tension au niveau exigé par nos clients et 

imposé par la législation.  Cette contribution au réseau devrait être possible à tous les niveaux de 

tension, en fonction du business case local, pour autant que le stockage soit situé à proximité de la 

source de production intermittente. Ce n’est qu’en combinant de manière intelligente et rationnelle 

cette contribution avec les besoins d’équilibrage que les conditions seront réunies pour son 

développement. Or, pour les réseaux de distribution, les contraintes de flux sont très localisées. Cette 

caractéristique rend un marché local inefficient (par le manque de liquidité locale). Dans ces situations, 

les GRD sont donc appelés à placer leurs unités de stockage de manière judicieuse pour la gestion du 

réseau. Comme ce stockage n’est pas utilisé tout le temps pour le réseau, il peut ensuite facilement être 

mis à disposition du marché pour couvrir d’autres besoins, d’où la nécessité de créer le cadre légal 

adéquat. 

 Dans le cas où ce n’est pas le GRD qui décide de l’emplacement du stockage, typiquement lorsqu’un 

même consommateur dispose d’une installation PV et d’une batterie, il serait judicieux de créer les 

incitants à ce que cette batterie puisse également contribuer à limiter les conséquences réseau de la 
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production. A l’inverse, il est primordial d’éviter la mise en place de mécanismes de soutien incitant à 

des démarches sous-optimales pour le système électrique/pour les consommateurs pris dans leur 

ensemble.  

 En ce qui concerne les centrales flexibles, si la flexibilité des charges locales et du stockage local peut 

couvrir la volatilité de la production locale, il restera à couvrir la volatilité de la production renouvelable 

non locale et celle de la consommation non flexible.  

Notre conclusion pourrait se résumer à un besoin de flexibilité à tous les niveaux :  flexibilité locale pour 

pallier principalement aux diverses conséquences de la volatilité de la production intermittence locale + 

flexibilité globale (à plus haute tension ou via l’agrégation de flexibilité locale) pour pallier  à la volatilité 

de la production intermittente globale et à celle des charges non flexibles. En termes de flexibilité locale, 

l’installation d’unité de stockage sur le réseau de distribution à proximité des sources de production 

décentralisée pourrait représenter une contribution importante à l’optimum technico-économique du 

système électrique et doit donc être étudiée avec attention.  
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5.1.2. COGEN VLAANDEREN 

 

Inleiding 

FOD Ecomie - Algemene Directie Energie houdt een raadpleging m.b.t. de studie van Elia omtrent de 

“nood aan ‘adequacy’ en flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem – periode 2017-2027”.  

Niet alle vragen zijn voor ons even relevant, maar aangezien wij graag een aantal bedenkingen bij de 

studie formuleren, geven we die graag mee als antwoord op deze bevraging.  

Vraag 2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom? 

In haar hypothesen rekent Elia de WKK’s onder de ‘beschikbare capaciteit’. Daarbij gaat zij ervan uit dat 

dit vermogen niet toeneemt, noch afneemt. Hoewel het uiteraard moeilijk is om te voorspellen wat de 

evolutie van het opgesteld WKK-vermogen zal zijn, is het zo dat een groei aan WKK-vermogen een 

belangrijke impact op de verdere resultaten zou hebben.  

Indien we de behoeften getoond in fig. 60 van de studie (p. 60) vergelijken met de productie van een 

WKK-installatie voor verwarmingstoepassing, zien we dat deze sterke gelijkenissen vertonen. 

 

 

Figuur 1: Boven: behoeften van structureel blok op jaarbasis; Onder: gemiddelde elektriciteitsproductie voor 2 WKK-
installaties voor verwarmingstoepassingen. 
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Het lijkt ons bijgevolg aangewezen om de invloed van een verhoogd aandeel aan WKK-toepassingen 

voor verwarmingsdoeleinden te evalueren. Enerzijds is er immers ontegensprekelijk een enorm 

openstaand potentieel, anderzijds vormt WKK de meest duurzame manier van stuurbare, 

brandstofgebaseerde elektriciteitsproductie.  

In dit licht is het eventueel ook interessant om WKK mee te nemen in de evaluatie van de economische 

indicatoren van de gascentrales (hoofdstuk 3.4).  

Ten tweede merken we ook graag op dat voor de beschikbare capaciteit wellicht historische profielen 

gehanteerd worden. In eerdere studies heeft COGEN Vlaanderen aangegeven dat de huidige 

productieprofielen van intermitterende productie-installaties hoogst waarschijnlijk niet het globaal 

economisch/ecologisch optimum vertegenwoordigen (zie bijlage). Op vandaag evolueren bijvoorbeeld 

nieuwe windenergie-projecten ook al in de richting van een lagere verhouding van generatorvermogen 

t.o.v. de wiekdiameter. Een dergelijke evolutie heeft een belangrijke impact op het aantal vollasturen 

van de installaties en de mate waarop zij bijdragen aan de bevoorradingszekerheid enerzijds, maar ook 

op de nood aan flexibele installaties (en de inzetbaarheid van deze installaties) anderzijds.  

Vraag 7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het 

evenwicht en het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van 

intermitterende productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd: 

- vraagbeheer 

- stockage 

- flexibele centrales  

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor adequacy 

als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) van deze 

drie middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt?   

In eerste instantie is het goed om het effect van een aangepast productieprofiel (zie laatste paragraaf 

antwoord vraag 2) op de nood aan flexibele capaciteit te evalueren. Indien intermitterende productie-

installatie een gevoelig hoger aantal vollasturen realiseren, zal de nood aan flexibele productie enerzijds 

afnemen en zullen de alternatieven (opslag, dsm, …) anderzijds sneller rendabel worden (zie bijlage).  

Anderzijds zijn wij ervan overtuigd dat, gezien de tekorten in principe gedurende meerdere dagen tot 

weken kunnen optreden, stuurbare productie-eenheden een belangrijke rol blijven vervullen. Gezien de 

complementariteit van (verwarmingsgebonden) WKK t.a.v. de nood, een complementariteit die  alleen 

maar kan toenemen met bijvoorbeeld een toename aan elektrische verwarmingstoepassingen, zijn wij 

van mening dat de uitrol van WKK voor verwarmingstoepassingen verder ondersteund moet worden. Dit 

kan bijvoorbeeld ook door het faciliteren van de toegang van dit type van installaties op de 

distributienetten, het wegnemen van beleidsmatige en andere barrières en het mogelijk maken om de 

diensten die deze installatie kunnen leveren economisch te valoriseren. 
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5.1.3. EON/UNIPER 

 

Vragenlijst  

1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de 

TNB over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte 

hypothesen/gegevens, de scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de 

volumes in MW te kunnen bepalen van het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 

2021, 2023 en 2027? 

Antwoord: 

• In het basisscenario van de studie wordt rekening gehouden met een bijzonder hoge 

beschikbaarheid (100%) van alle Belgische nucleaire centrales en dit zelfs tijdens de 

allerlaatste jaren van hun levensduur. Het recente verleden heeft nochtans aangetoond dat 

meerdere 1000 MW eenheden op zeer korte tijd onverwachts kunnen uitvallen. Men lijkt er 

in de studie vanuit te gaan dat de betrouwbaarheid van de nucleaire centrales zal verhogen 

naar mate deze verouderen, hetgeen op zijn minst paradoxaal kan worden genoemd.  

• De kans lijkt bijzonder reëel dat de 600 MW biomassa capaciteit, waar men vanuit gaat, een 

belangrijke overschatting dreigt te worden.  

• Ook de inschatting van een permanent beschikbare invoercapaciteit van 6500 MW vanaf 

2021 lijkt bijzonder optimistisch. De hiervoor vereiste interconnecties bouwen is inderdaad 

een mogelijkheid, wanneer de nodige miljarden EUR aan financiering worden voorzien. Wat 

er over de landsgrenzen heen aan productiecapaciteit zal staan, om de te importeren 

elektriciteit op te wekken, is een andere zaak. Zeker gezien de in onze buurlanden ingezette 

trend, om overcapaciteit (vooral kolen, maar ook gas gestookte eenheden) versneld uit 

dienst te nemen.  

 

2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom?  

 

Antwoord:  

 

• De “Coal Phase-Out” in onze buurlanden dient eigenlijk in het basis scenario te worden 

voorzien, daar deze reeds voor een belangrijk gedeelte politiek werd beslist en enkel 

riskeert te versnellen/verergeren in de komende jaren. Door dit als een mogelijkheid 

“sensitiviteit voor 2027” voor te stellen wordt het structurele blok voor de komende 

jaren waarschijnlijk onderschat.  

•  Idem voor de “Low Capacity” in onze buurlanden. Dit gaat veel eerder plaatsvinden dan 

in 2027. Logisch: thermische eenheden zijn even verlieslatend in onze buurlanden als in 

eigen land. Bovendien verslechterd de toestand zeer snel, als gevolg van de verder 

dalende elektriciteitsprijzen.  
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• Het is verontrustend, dat de TNB aangeeft in de eigen studie, dat er niet met zekerheid 

kan worden gesteld of er ook voldoende balancerings-capaciteit beschikbaar zal zijn bij 

bepaalde scenario’s.  

 

3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, nucleair 

park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? Waarom?  

 

Antwoord:  

/ 

 

4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een 

manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen.  

4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling vastgelegd moet 

worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 

4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden om de 

analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren? 

Indien ja, op basis van welk criterium/parameter?  

Antwoord:  

• Het nieuwe elektriciteitssysteem, gebaseerd op hoofdzakelijk intermitterende productie 

van zon en wind, is nog in volle opbouw en biedt nog geen “proven track record”. Als 

centraal gelegen land zal België, te midden van een deels onvoorspelbaar 

elektriciteitssysteem, een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid, alsook van de 

risico’s voor de hele zone dragen.  

 

Gezien de snel verslechterende, financiële situatie van zowat alle klassieke, Europese 

elektriciteitsproducenten, met als gevolg de vervroegde sluiting van heel wat fossiele 

productie-eenheden; lijkt het achterhaald om te stellen dat er in de nabije toekomst 

bijna altijd wel genoeg productiecapaciteit voorhanden zal zijn, om de helft van de 

Belgische behoefte aan elektriciteit te kunnen invoeren vanuit de buurlanden.  

 

Gezien deze belangrijke onzekerheden, is het op vandaag moeilijk in te schatten of er 

ook een vermindering of “dichtknijpen” van de interconnecties met de buurlanden 

nodig zal zijn om de adequacy van het Belgisch elektriciteitssysteem te garanderen.  

 

Een eerder voorzichtige, stapsgewijze benadering inzake de verhoging van de inter-

connecties met onze buurlanden lijkt dus aangewezen. 

5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only Market? Is 

volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te 
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verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest 

geschikt lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het 

nucleair park te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben 

(technologisch neutraal …)?  

Antwoord:  

Het invoeren van een capaciteitsmechanisme is hoogdringend geworden als gevolg van de 

snel verslechterende Energy Only Market en de daaraan verbonden risico’s.  

Het lijkt daarom aangewezen om zo snel als mogelijk een bestaand en bewezen systeem uit 

het buitenland over te nemen.  

Een capaciteitsmechanisme, zoals van toepassing in het Verenigd Koninkrijk, lijkt het meest 

geschikt en zou relatief snel geïmplementeerd kunnen worden voor de Belgische markt. 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van 

overgang(indien ja, tot wanneer?) of op langere termijn? Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien 

ja, dewelke?)  

Antwoord:  

• Het huidige systeem van strategische reserve (SR), laat toe om afgeschreven 

installaties beschikbaar te houden tot op het einde van hun technische levensduur, 

maar dit enkel tijdens de winterperiode. Het laat niet toe om deze installaties ook in 

te zetten op ogenblikken van schaarste buiten de winterperiode. Het recente 

verleden heeft aangetoond dat, in het belang van de consumenten, het wenselijk 

zou zijn om de inzetbaarheid van de SR-eenheden te verruimen.  

• Met het oog op het garanderen van de betrouwbaarheid van de SR capaciteit; 

alsook om de technische knowhow van het ingezette personeel te vrijwaren, is het 

aangewezen om met meerjarige contracten (5 jaar) te werken inzake de uitbating 

van eenheden in de SR.  

• Aangezien slechts een beperkte activatie (aantal draaiuren) van de SR wordt 

voorzien, blijken Open Cycle Gas Turbine (OCGT) installaties het meest geschikt/ 

kostenefficiënt voor de SR oplossing.  

7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht 

en het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van intermitterende 

productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd:  

- vraagbeheer  

- stockage  

- flexibele centrales  
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Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor 

adequacy als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) 

van deze drie middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt? 

• Vraagbeheer:  

o Biedt interessante toepassingen, hoofdzakelijk voor flexibiliteit.  

o Deze systemen vereisen wel een bijzonder strakke opvolging en controle: zij opereren 

immers in de markt en dit betekent dat zij de facto flexibel reageren op prijssignalen. Het 

vergoeden van flexibiliteit die niet (meer) aanwezig is, of die reeds meerdere malen werd 

verkocht, is zeker niet denkbeeldig.  

o Als huidig Europees koploper op het gebied van de inzet van vraagbeheer, dient België 

erover te waken niet het “land van de stilstaande fabrieken” te gaan worden. 

Gemeenschapsgeld uitkeren om te stoppen met produceren, zal steeds vraagtekens blijven 

oproepen. 

• Stockage:  

o Is op termijn waarschijnlijk dé oplossing voor het energievraagstuk, maar de weg is nog 

lang. Het onderzoek en de ontwikkeling hiervan dient verder ondersteund te worden.  

o Voor de komende jaren zal de inzetbaarheid door activatie voor flexibiliteit, van de 

merendeel van de stockage oplossingen (waterbassins, meerdere types batterijen), beperk 

blijven tot een periode van maximaal een aantal opeenvolgende uren.  

• Flexibele centrales:  

o Zijn geschikt zowel voor flexibiliteit als voor adequacy dankzij hun onbeperkte 

inzetbaarheid (uren, dagen, weken…)  

o Dezen vormen de enige, gegarandeerde backup oplossing:  

• Voor langdurige onbeschikbaarheid van grote productie-eenheden ten gevolge van: 

technische uitval, faillissement van een producent, natuurrampen, terroristische 

aanslagen,… enz.  

• Bij aanhoudende koudegolven  

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) vergoedingsmechanisme(n) 

die u onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste stappen in zijn(hun) invoering 

preciseren?  

• Rekening houdend met de onzekerheden, inherent aan het basisscenario van de studie, 

alsook met de snel verslechterende Energy Only Markt, lijkt het aangewezen om zo snel 

als mogelijk de vereiste vergoedingsmechanismen te implementeren.  
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5.1.4. Enel/Marcinelle Energie 

 

Questionnaire 

1) A la lumière des résultats de l’étude « 2017-2027 » menée par le GRT sur les besoins en 
adéquation et 

en flexibilité et en fonction des hypothèses/données utilisées, quels sont selon vous, les scenarii ou 

hypothèses à retenir, qui devraient permettre de déterminer les   volumes en MW du bloc 

structurel devant être disponibles en 2017, 2021, 2023 et 2027 ? 
 

Réponse : 
 

Marcinelle Energie salue la qualité et la méthodologie de l’étude d’Elia. Cependant, et bien que 
l'étude montre  la  nécessité  d'un  bloc  structurel  important,  Enel  craint  que  certaines  des  
hypothèses  sous- jacentes soient déjà dépassées ou trop optimistes, notamment : 

 
-  sur  le  développement  supplémentaire  de  la  biomasse  (600  MW  dans  l'étude  Elia),  visiblement 

compromis ; 
 

- sur la capacité de réduction de la demande, dont le gisement avait été estimé à une époque où les 
prix étaient bien supérieurs, et qu’il conviendrait de relativiser à la lumière des prix de marché actuels ; 

 
- sur l’évolution de la capacité installée d'unités de cogénération: Enel suggère plus de prudence 
dans l’évolution du parc de cogénération dès lors qu'il ne peut plus bénéficier des régimes de soutien 
(à savoir 10 ans et la plupart des unités de cogénération sont commandées dans la période 2005 et 
2013), et de façon générale pour toutes les unités de compétence régionale et donc hors de contrôle 
des autorités fédérales; 

 
- sur l’augmentation de la demande globale d'électricité, égale à une augmentation annuelle 
moyenne de 0,6% (IHS CERA), dans un contexte d’électrification et de décarbonisation de l’économie; 

 
-  et  surtout,  sur  l’augmentation  du  niveau  de  la  capacité  d'importation  :  outre  que  les  projets  

de capacités d'interconnexion supplémentaires et de renforcement des réseaux internes se heurtent 

souvent à de nombreux retards, il n'y a aucune garantie que les pays voisins auront - jusqu'à 2027 - la 

capacité de production excédentaire qui peut être exportée vers la Belgique en période de pénurie . 

Par ailleurs les flux sur le réseau UCTE pourraient, à certains moments, limiter la capacité 

d'importation de la Belgique à 2.500 MW; 

 
Enfin, les hypothèses du modèle devraient idéalement intégrer de façon itérative les résultats du 

modèle sur les comportements des acteurs. Elia prévoit ainsi, en première analyse, une forte période 

de baisse de la tension sur la sécurité d’approvisionnement, suivie d’un nouveau stress lié au 

moratoire. Ces mouvements de yoyo ne vont pas sans peser sur les comptes des opérateurs, et 

pourtant il ne semble pas qu’Elia ait modélisé une éventuelle sortie des centrales à gaz voire des 

centrales nucléaires. 
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C’est d’autant plus surprenant qu’Elia : 
 

-    expose lui-même des nombres d’heures d’utilisation pour le bloc structurel qui sont extrêmement 
basses ; 
-  réalise  une  variante  où  le  parc  thermique  hors-Belgique  ferme  massivement,  ce  qui  

justifierait également de le faire pour la Belgique. 
 

Par ailleurs une variante sur la disponibilité du parc nucléaire serait intéressante, Elia l’avait 

d’ailleurs fait dans sa dernière étude sur la réserve stratégique. Les risques sur la disponibilité 

nucléaire restent important, étant de nature légale (recours) mais aussi, désormais, économique 

(intérêt à la prolongation et à la redevance avec des prix à 30€/MWh ?) 

 

 2) Auriez-vous étudié d’autres scénarios prospectifs ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ? 
 

Réponse : 
 

L’étude Elia étant par ailleurs bien menée, Enel recommande simplement d’en modifier les hypothèses 

dans le sens évoqué ci-dessus. 
 

3) Auriez-vous utilisé d’autres données d’inputs que celles utilisées par le GRT (consommation, parc 

nucléaire, développement des énergies renouvelables, capacité d’importation, etc. ) ? Si oui, 

lesquelles ? Pourquoi ? 
 

Réponse : 
 

Voir questions 1. et 2. 
 

4) Notre réseau électrique se situe au cœur du système européen. Il est développé de telle 
manière à 
favoriser les échanges régionaux européens d’électricité. 

4.1)  Considérez-vous  qu’une  limite  physique  doive  être  fixée  a  priori  à  ces  
possibilités 
d’échanges ? Si oui, sur base de quel 
critère/paramètre ? 
4.2) Considérez-vous qu’une limite maximale d’importation (théorique) doive être fixée a 
priori pour effectuer les analyses des besoins nécessaires à assurer la sécurité 
d’approvisionnement du pays ? Si oui, sur base de quel critère/paramètre ? 

 
Réponse : 

 
Comme déjà évoqué, les possibilités d’échanges régionaux sont fortement limitées par les contraintes 
du réseau  européen,  par  l’incertitude  sur  la  disponibilité  des  centrales  étrangères,  ainsi  que  par  
les possibilités de curtailment qui restent à disposition des gestionnaires de réseau en cas de 
pénurie sur deux pays limitrophes. Pour toutes ces raisons, une hypothèse très prudente doit être 
faite sur la contribution des interconnexions. 
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5) La disponibilité du bloc structurel peut-elle être assurée par l’Energy Only Market ? Un mécanisme 

de rémunération spécifique additionnel est-il selon vous nécessaire pour assurer cette disponibilité ? 

En cas de mécanisme(s) nécessaire(s), pouvez-vous préciser celui (ceux)   qui vous semble(nt) le(s) 

plus adéquat(s) pour assurer la sécurité d’approvisionnement en Belgique d’ici 2023 et après la 

fermeture du parc nucléaire ?   Quelles caractéristiques minimales devrai(en)t-il(s) avoir (neutre 

technologiquement,...) ? 

 
Réponse : 

 

Le rapport Elia montre de façon spectaculaire la faible utilisation et le manque de profitabilité des 

centrales appartenant au bloc structurel, et ce malgré que soit reconnue leur nécessité. Cet apparent 

paradaxe révèle en effet l’insuffisance de l’Energy Only Market à assurer leur disponibilité et la 

nécessité d’un mécanisme de rémunération spécifique additionnel 
 

La reprise de la profitabilité concomitant au phase-out nucléaire démontre que le système 

Belge a besoin, à long-terme, d’un système de rémunération de la capacité similaire aux pays voisins 

(le modèle anglais semblant le mieux adapté) permettant la transition énergique  mais surtout, 

dans l’attente de son implémentation, d’un « système-pont » permettant d’assurer au meilleur cout 

la transition vers le mécanisme long-terme. 
 

Or, si comme l’étude le démontre, les revenus du parc à gaz sont inférieurs aux OPEX, Enel suggère 

d’explorer davantage le scénario de mothballing ou de fermeture, et d’évaluer si  le coût de ce 

scénario est acceptable, en termes de politique énergétique, par rapport notamment à un mécanisme 

de soutien transitoire jusqu’en 2023. 
 

Une simulation numérique des trois scénarios (fermeture définitive/ mothballing/mécanisme de 

soutien transitoire) sur 5 ans fait notamment apparaître que la mise en sommeil / fermeture de la 

CCGT est un scénario très coûteux au regard d'un régime transitoire de soutien: 
 

- La fermeture finale de 4000 MW coûterait en effet : en couts directs, 160 M€ (16 M€ de 

décommissioning pour chaque tranche de 400 MW) ; en perte de revenus sur le marché, 50 M€/an (en 

supposant une energy margin de 5 M€ par tranche de 400 MW) ; et bien sûr en coût de 

reconstruction, 

3000 M€ ( en supposant 300 M€ de cout d’investissement pour chaque CCGT).   Ce qui aboutirait à 
3210M€. 

 
- Un mécanisme de « maintien sur le marché » couterait en moyenne 10M€ / an / CCGT, soit sur 5 

ans, environ 500 M€, à redistribuer en proportion de l’amortissement des centrales (à titre 

indicatif, 20M€ pour une centrale neuve, et pas de subvention pour les centrales totalement 

amorties). Un appel d’offres avec des critères d’éligibilité fondées sur le rendement et les 

performances environnementales permettraient de mieux définir le périmètre des centrales dont le 

maintien sur le marché est requis,et ce au moindre coût. 
 

- Une mise en sommeil de cinq ans (2017-2022) coûterait quant à lui : en couts directs, 170 M € (set-

up et de redémarrage pour 4000 MW), auxquels s’ajoutent 20M € / an (environ 2M€ par tranche et 



 

60 
 

par an de mothballing) et, comme pour la fermeture, les pertes de revenus sur le marché. Le coût 

total de la mise en sommeil s’élève alors à 170 + 20 * 5 * 50* 5 = 520 M€. Le mothballing est donc un 

scenario plus onéreux  que  le  maintien  en  opération,  et  comporte  de  surcroit  des  couts  et  des  

risques  moins objectivables mais néanmoins réels :  coûts sociaux (licenciements et assurance-

chomage), coût lié à la rigidité du mothballing (en cas d’indisponibilité nucléaire inattendue par 

exemple), coûts liés aux risques spécifiques du processus de mothballing qui n’est pas une 

opération banale (perte d'efficacité, risques techniques, risque sur les autorisations, etc.) et qui se 

conclue souvent par une fermeture définitive. 

 
Enel souligne qu’un tel mécanisme de soutien temporaire a fait l’objet en Grèce, l’objet d’un examen 

et d’une acceptation par la Commission Européenne, par une décision en date du 26 mars dernier. 
 

 
6) Le mécanisme de la réserve stratégique actuel peut-il subsister à titre transitoire (si oui, 

jusque quand ?) ou à plus long terme ? Des adaptations sont-elles requises ? (Si oui, lesquelles ?) 
 

Réponse : 
5. 

 
Un des enseignements intéressants de l’étude est de montrer, au sein du bloc structurel, la diversité 

des situations : les derniers 1000 MW (les vieilles TGV) ne fonctionnent que 20h /an en revanche les 

premiers 

2000 MW (les TGV récentes) seraient nécessaires entre 500 et 2000h/an. Cette hétérogénéité 

démontre que le système de réserve stratégique actuelle, s’il est adapté à la conservation de centrales 

utilisées seulement en cas d’hyper-pointe, doit être amendé pour inclure des centrales plus récentes, 

qui peuvent utilement produire pendant des périodes plus étendues, au bénéfice du consommateur 
 

 Enel  suggèr e  donc  d’élar gir  la  r éser ve  à  des  centr ales  plus  r écente s, en amendant le 
contrat qui les lie à Elia,  de  façon  à  ce  que  la vente  d’éner gie  sur  le mar ché  soit  possible  en  
dehor s  des  heures  d’activation  de  la réserve stratégique. 

 
 
 
 

7) Les outils procurant de la flexibilité sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l’équilibre et la 

gestion de notre réseau, notamment en raison de l’accroissement important des moyens de 

production intermittents. Cette flexibilité est fournie par différents moyens : 
 

-     La gestion de la demande 

-     Le stockage 

-     Les centrales flexibles 
Comment voyez-vous la place que chacun d’entre eux doit occuper, ces outils servant tout autant 

pour l’adéquation que pour la flexibilité ? Faut-il soutenir leur développement ? Si oui, pour lequel 

(lesquels) de ces trois moyens ? Le mécanisme évoqué à la question 6 est-il adéquat ? 
 

Réponse: 
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Comme déjà évoqué, la gestion de la demande, si elle doit être encouragée, ne pourra procurer 
au système les volumes de flexibilité dont il a besoin. Afin d’être rapidement opérationnel, le 
mécanisme transitoire devra mettre un accent particulier sur les moyens centralisés, et notamment 
les centrales flexibles. 

 
En pratique, le mécanisme pourrait prendre la forme d’un troisième produit dans le cadre de la 

réserve stratégique, avec des critères d’éligibilité basés sur l’efficacité (56% par exemple) ou la vitesse 

de rampe, pour une durée de 2017 jusqu’au phase-out nucléaire, et permettant une rémunération fixe 

annuelle couvrant les couts opérationnels et l’éventuelle dotation aux amortissements, et réduite 

ensuite des gains sur le marché d’une centrale théorique. Ce mécanisme donnerait ainsi la sécurité 

économique aux opérateurs du bloc structurel de rester sur le marché, en les incitant à optimiser leur 

production. Il permettrait ainsi d’assurer la sécurité d’approvisionnement jusqu’à la mise en place du 

mécanisme long- terme, au meilleur prix pour les consommateurs. 
 

8) Quel timing/calendrier envisagez-vous pour la mise en œuvre du (des) mécanisme(s) de 

rémunération identifié(s) à la question 6) ? Pouvez-vous préciser les grandes étapes de son (leur) 

implémentation ? 
 

Réponse : 
 

Une réforme de la réserve stratégique supposerait d’amender la loi Electricité de 1999 modifiée et de 

lancer un appel d’offre en modifiant quelque peu le contrat actuel, ce qui pourrait être fait dans 

le courant de l’année 2016 pour un démarrage du mécanisme à l’hiver 2016-2017. En tout état de 

cause, des signaux tangibles sur le démarrage de la réforme avant le 31 juillet de cette année seraient 

de nature à  rassurer  les  opérateurs  hésitant  à  notifier,  dans  le  cadre  de  la  loi,  une  fermeture  

définitive  ou temporaire de leurs installations. 
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5.1.5. Ecopower 

 
 
1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door 
de TNB over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte 
hypothesen/gegevens, de scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de 
volumes in MW te kunnen bepalen van het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 
2021, 2023 en 2027? 

 
We zijn het niet eens met de uitgangshypothesen 
 
 
2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom? 

  
De conventies betreffende levensduurverlenging D1/2 en T1 en de daar bijhorende wetswijzigingen 

houden (potentieel) een vorm staatssteun in die de goede marktwerking verstoort en moeten 

derhalve aangemeld worden bij de Europese Commissie die deze moet evalueren. Dit is tot op 

heden niet gebeurd, waardoor ze eigenlijk onwettig zijn. De voorliggende studie zou dus moeten 

uitgaan van de enige zekere wettelijke context die er vandaag is, namelijk dat de kerncentrales na 

40 jaar productie gesloten dienen te worden.  

Alle flexibele centrales op gas worden in het structureel blok achter de merit order geplaatst. In een 

scenario met gefaseerde kernuitstap (na 40 jaar dienst) en uitfasering van steenkoolcentrales zullen 

vele STEG-centrales wel actief blijven op de EOM. STEGs en eventueel andere gascentrales die 

gemiddeld voldoende vollasturen halen (2000) moeten dus opgenomen worden in de meritorder en 

niet in het structureel blok. 

 
3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, 
nucleair park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, 
dewelke? Waarom? 

 
Basis scenario waarbij D1, D2 en T1 niet meer actief zijn, want aangeklaagd wegens staatssteun en 

niet genotificeerd bij Europese Commissie, waardoor onwettig. 

 

Scenario met een hoger aandeel hernieuwbare energie, in het bijzonder voor zonne-energie, zoals 

vooropgesteld in het scenario “our energy future” (7431 MW in 2020 en 13431 MW in 2030) en 

zonder 600 MW aan nieuwe grootschalige biomassacentrales, gezien de recente beslissing van de 

Vlaamse Regering om geen steun toe te kennen aan de grootschalige biomassacentrale van BEE. 

Wel zien we een groter potentieel voor WKK (3000 MW) verbonden aan warmtenetten en 

gebouwenverwarming. 
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Scenario met een lagere elektriciteitsvraag is wenselijk. Het is een grote tekortkoming van de studie 

dat er geen rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van efficiëntie om de nood aan het 

structurele blok te beperken. Zo toont een studie van 3E bvb aan dat er meer dan 1000 MW op de 

piekvraag kan bespaard worden door 3 gerichte elektriciteitsbesparingsmaatregelen door te voeren 

(vervangen van elektrische verwarming, relightings en efficiëntere pompen en ventilatoren in de 

industrie). 

 

Scenario met veel grotere reductie van de piekvraag op kritieke momenten (2000 MW). 

Bevolking/kantoren/overheden kunnen immers op tijd gesensibiliseerd worden en aangezet worden 

(sturing van elektrische apparaten) om gedurende enkele uren veel minder elektriciteit te 

verbruiken via het net. 

 

Scenario waarbij meer stockage onder de vorm van waterstofgas mogelijk is. 

 
 
4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op 
een manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen. 

 
4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling vastgelegd 
moet worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 

 
Nee, integendeel. 

Door sluiting van D1 en D2 komt er snel 1000 MW extra importcapaciteit vrij op de grens met NL. 

Ook rekening houden met mogelijkheden tot DSM en peakshaving in omringende landen. 

Ook rekening houden met netversterking in omringende landen, waardoor hydro-elektriciteit vanuit 

de Alpen of Scandinavië allicht gemakkelijker België kan bereiken. 

 
4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden om 
de analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van het land te 
verzekeren? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 

 
Nee. Rekening houden met zowel productiecapaciteit die beschikbaar is in buurlanden als 

mogelijkheden tot vraagsturing in de buurlanden.   
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5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only 
Market? Is volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze 
beschikbaarheid te verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren 
welk(e) u het meest geschikt lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en 
na de sluiting van het nucleair park te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) 
moeten hebben (technologisch neutraal …)? 

 
De Europese regelgeving is duidelijk: het principe is dat de EOM moet versterkt worden om 

capaciteitsmechanismen te vermijden. Nu worden capaciteitsmechanismen naar voren geschoven 

als lapmiddel voor dysfuncties in de EOM die het gevolg zijn van te veel baseload op het net (die op 

een te korte tijd uitgefaseerd wordt) en een slecht investeringsklimaat bij gebrek aan visie. De 

prioriteit is dus om deze dysfuncties weg te werken. Zoniet zullen capaciteitsmechanismen 

beschouwd worden als staatssteun.  

 

Onze visie vinden we terug in de Europese richtlijnen over de elektriciteitsmarkt en HE, namelijk dat 

er duidelijk moet gekozen worden voor een elektriciteitssysteem dat gebaseerd is op hernieuwbare 

energie (RES), aangevuld met flexibiliteit. Er is een geïntegreerde benadering nodig waarbij DSM, 

opslag en een uitbreiding van het netwerk leiden tot een optimaal gebruik van de beschikbare 

hernieuwbare energie en we de curtailment (stilleggen van variabele RES ten gevolge van congestie) 

kunnen vermijden. Daarbij moeten we de back-up capaciteit optimaal kunnen inzetten op een 

Europese schaal waardoor hun load-factor aanzienlijk kan toenemen en de nood aan 

capaciteitsvergoedingen (grotendeels) kan vermeden worden. Het in stand houden van inflexibele 

nucleaire, bruinkool en steenkoolcentrales verstoren dit systeem en leiden tot dysfuncties en de 

nood aan capaciteitssubsidies. 

 

Uit studiewerk in opdracht van Greenpeace wordt duidelijk aangetoond dat de load factor van 

gascentrales in een dergelijk flexibele hernieuwbare elektriciteitssysteem voldoende is om 

(grotendeels) zonder subsidies te kunnen functioneren. 

(http://www.greenpeace.de/files/publications/201402-power-grid-report.pdf ) 

 

 
  



 

65 
 

Uit bovenstaande studie blijkt uit simulaties dat in een scenario met 77% RES in 2030 op Europees 

niveau een gas load factor van 35% kan gehaald worden, terwijl dit met een groter aandeel 

nucleair/steenkool in Europa slechts de helft bedraagt. Dit toont aan dat capaciteitsmechanismen 

eigenlijk een subsidie zijn voor inflexibiliteit van vervuilende steenkool, bruinkool en nucleaire 

centrales. Vanuit milieu-oogpunt is dit onaanvaardbaar.  

 

Binnen deze visie kan een beperkte strategische reserve eventueel nodig zijn om in uitzonderlijke 

omstandigheden toch de laatste kWh te kunnen dekken. 

 

 
6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van 
overgang(indien ja, tot wanneer?) of op langere termijn?  Zijn er aanpassingen noodzakelijk? 
(Indien ja, dewelke?) 

 
Huidig mechanisme van SR kan blijven bestaan, maar moet beperkt worden tot het strikt 

noodzakelijke. Uit evaluatie van de CREG bleek dat de SR in België overschat werd. Er moet meer 

gerekend worden op de mogelijkheden voor vraagreductie via tijdige sensibilisering van de 

bevolking. Via invoering van slimme meters kan dit zelfs op een geaggregeerde manier 

georganiseerd worden. 

 
 
7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het 
evenwicht en het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van 
intermitterende productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen 
geleverd: 
- vraagbeheer 
- stockage 
- flexibele centrales 
Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor 
adequacy als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor 
welk(e) van deze drie middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt?  

 
Zoals hoger aangegeven moet prioriteit gegeven worden aan maatregelen voor energie-efficiëntie 

en vraagbeheer. Daarnaast is er nood aan een bredere systeemanalyse om de behoefte aan (het 

type van) stockage te definiëren o.a. op het niveau van de elektriciteitsnetwerken. En het is ook 

mogelijk om de bevolking tijdig te sensibiliseren, ten einde een potentieel stroomtekort te 

voorkomen. Ook door burgers rechtstreeks te laten participeren in HE productie worden ze zich 

bewuster van hun energiehuishouding. Via burgercoöperaties voor duurzame energie, kunnen 

burgers effectief gemobiliseerd worden om hun gedrag aan te passen.   
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Er is een veel groter potentieel voor DSM om de piekvraag te reduceren, niet alleen op   

transmissieniveau maar ook op  distributieniveau.  Via invoering van slimme meters kan DSM op een 

geaggregeerde manier georganiseerd worden. Energiecoöperaties zijn daar al mee bezig en hopen 

dit binnenkort te kunnen toepassen. 

 

 
8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) 
vergoedingsmechanisme(n) die u  onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste 
stappen in zijn(hun) invoering preciseren? 

 

Er is de komende 10 jaar geen nood aan een nieuw capaciteitsmechanisme. Een standvastig beleid, 

gekoppeld aan een beperkte strategische reserve moet volstaan. 
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5.1.6. Dils-Energie 

 

1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de 

TNB over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte 

hypothesen/gegevens, de scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de 

volumes in MW te kunnen bepalen van het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 2021, 

2023 en 2027?  

Antwoord: 

De studie 2017/2027 bevestigt duidelijk dat de Belgische energiemarkt na 2023 extra nieuwe en 

flexibele opwekkingscapaciteit nodig zal hebben. We denken dat de TNB het beste marktinzicht 

heeft om te beoordelen welke gegevens, veronderstellingen en hypotheses relevant zijn voor deze 

studie.  

2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom? 

Antwoord: 

De TNB is de beste partij binnen de markt om de studieparameters in te stellen.  

3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, 

nucleair park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? 

Waarom? 

Antwoord: 

Wat de technische inputs van de studie betreft, denken we dat de TNB beschikt over de beste 

marktinformatie. Toch merken we op dat veel hypotheses, veronderstellingen en besluiten van de 

studie onderhevig kunnen zijn aan significante wijzigingen door marktontwikkelingen en politieke 

beslissingen. 

4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een 
manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen. 

4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling 
vastgelegd moet worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden 
om de analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van het land te 
verzekeren? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
 

Antwoord: 

4.1 We vinden niet dat er een fysieke limiet aan de mogelijkheden tot uitwisseling vastgelegd moet 

worden. Dat zou namelijk de belangrijke voordelen voor de consumenten van een doorgedreven 

interconnectie in heel Noordwest-Europa beknotten. De ontwikkeling van interconnecties en de 

promotie van regionale uitwisseling bevordert concurrentie, heeft een positieve invloed op 

bevoorradingszekerheid en ondersteunt internationale handel. Wanneer er geen fysieke limiet is, is 

het in zulke sterk verweven markten wel moeilijker om marges voor de systeemzekerheid te 
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bepalen, zeker wanneer de energiemix in de buur- en omliggende landen zo fundamenteel 

verschillen en wanneer de elektriciteitsproductie in het algemeen zo'n grote veranderingen 

ondergaat.  

Ook al is interconnectie-infrastructuur nodig, moeten we opmerken dat interconnectie de 

bevoorradingszekerheid enkel kan ondersteunen wanneer er leverbare capaciteit is.  Doordat in de 

buurlanden de onbetrouwbare hernieuwbare energie toeneemt en de betrouwbare conventionele 

capaciteit afneemt, geloven we niet dat interconnectie de leverbare capaciteit binnen België 

volledig kan vervangen.  

4.2 Een theoretische invoerlimiet zal helpen bij het onderzoek van problemen die invloed hebben op 

de middelen die nodig zijn om de bevoorradingszekerheid van een land te garanderen.  Doordat de 

volumes uit het verleden hoogstwaarschijnlijk niet representatief zijn voor die in de toekomst, en 

doordat de capaciteit van toekomstige volumes zal afhangen van verschillende factoren in de 

grondstoffenmarkt (evenals van het energiebeleid en de elektriciteitsregelgeving van de 

nabijgelegen of buurmarkten), verwachten we dat die onzekerheden het zullen bemoeilijken om 

betrouwbare conclusies te trekken zonder zulke theoretische limieten. 

5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only Market? 

Is volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te 

verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest 

geschikt lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het 

nucleair park te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben 

(technologisch neutraal …)? 

Antwoord: 

De Energy Only Markets zijn niet meer in staat om structurele blokken te verzekeren waarvan de 

consumenten de economische kosten kunnen inschatten of waarop de TNB en overheden 

toekomstige elektriciteitssystemen kunnen plannen. 

De Fout: 

De voornaamste fout in het Energy Only Market-model dat momenteel in Europa gebruikt wordt, is 

dat gesubsidieerde hernieuwbare energie de energieprijzen naar omlaag brengt en conventionele 

centrales daardoor het hoofd niet boven water kunnen houden. De opgelegde politieke en 

regelgevende beperkingen, zoals maximumprijzen en operationele belemmeringen, houden 

groothandelsprijzen en compensatie-energie onder hun efficiënte niveau, wanneer ze hoog zouden 

moeten liggen. Op die manier hebben gasgestookte eenheden te weinig winst om hun 

kapitaalkosten terug te winnen. Het gevolg van dit probleem werd gemaskeerd door een daling in 

de piekvragen als gevolg van de economische crisis, met een groot capaciteitsoveraanbod in Europa 

tot gevolg. Door dit overaanbod bestond er geen risico op negatieve capaciteitsmarges.  
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Het Risico: 

Dils-Energie is van mening dat België het grote risico loopt dat de leverbare opwekkingscapaciteit 

ontoereikend zal zijn om aan alle vraag te voldoen. De pogingen op korte termijn om de markt te 

stabiliseren (het bestaan van sommige kerncentrales verlengen en het invoeren van een 

strategische reserve) zullen niet volstaan om onder alle redelijk waarschijnlijke voorwaarden een 

positieve capaciteitsmarge te herstellen. Op korte termijn (2017 - 2023) zijn de belangrijkste risico's 

het gevolg van de variabiliteit van hernieuwbare productie, onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals 

verlies van productie-eenheden (grote kerneenheden) en de mogelijke toevoeronderbreking in de 

interconnecties. Op lange termijn (na 2025) lijkt het onwaarschijnlijk dat België in staat zal zijn om 

haar bevoorradingszekerheid te garanderen na de kernuitstap van bijna 6000 MW.   

Een dreigende capaciteitsschaarste op zich zal om twee redenen niet volstaan om de opbouw van 

nieuwe opwekkingscapaciteit te stimuleren. Enerzijds zijn de investeerders bang voor een 

marktinterventie die een prijsstijging zou voorkomen of beperken (zoals de strategische reserve). 

Een dergelijke prijsstijging is nodig om tekorten aan te geven en investeringen aan te moedigen. 

Anderzijds zullen investeerders in geen geval vrijwillig investeren in een blijvend 

capaciteitsoverschot. 

De Vorm: 

Een aantal regio's en landen hebben ingezien dat capaciteitsmechanismen nodig zijn en hebben 

mechanismen in verschillende vormen ingevoerd. Uit deze ervaringen leren we het volgende:  

a) Het ontwerp van het capaciteitsvergoedingsmechanisme is heel belangrijk, vooral wanneer 

het erop gericht is de opbouw van nieuwe capaciteit of het behoud van bestaande capaciteit 

te stimuleren. Sommige modellen van capaciteitsmechanismen kunnen aanzienlijke 

onverwachte winsten (of gestrande kosten) genereren die politiek onaanvaardbaar kunnen 

zijn.  

b) Economisch efficiënte capaciteitsmechanismen zijn per definitie ingewikkeld, waardoor het 

tijd zal vragen vooraleer het vertrouwen in de markt groot genoeg is om nieuwe 

constructies of zelfs renovaties aan te moedigen. 

c) Ook met capaciteitsmechanismen zijn regionale prijsverschillen mogelijk. Het 

capaciteitsmechanisme voor de PJM-regio in de Verenigde Staten (komt ongeveer overeen 

met het centrale deel van de Oostkust) vertoont bijvoorbeeld significante regionale 

prijsverschillen. Uit de aanbestedingen in 2016/17 blijkt dat een gasgestookte 

krachtcentrale van 900 MW in de RTO-regio van PJM 18,9 miljoen dollar (zo'n 17 miljoen 

euro) aan capaciteitsbetalingen zou ontvangen, terwijl dezelfde centrale in de PS-regio van 

PJM bijna 70 miljoen dollar (zo'n 63 miljoen euro) zou ontvangen voor hetzelfde jaar. 

d) Capaciteitsmechanismen kunnen een grensoverschrijdende impact hebben en zullen de 

resterende Energy Only Market waarschijnlijk beïnvloeden. Daarom is Europese coördinatie, 

of zelfs uniformiteit, voordelig. 
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Capaciteitsmechanismen zoals in de Verenigde Staten kunnen het juiste langetermijnmiddel zijn om 

een concurrentiële en veilige elektriciteitsmarkt te creëren. Ze zijn evenwel complex, vergen 

waarschijnlijk Europese coördinatie en hebben tijd nodig voordat ze (zichtbaar) geschikt, efficiënt en 

effectief kunnen zijn. We schatten dat het minstens 5 jaar en waarschijnlijk meer dan 10 jaar zal 

duren voordat een nieuw Europees capaciteitsmechanisme effectief wordt. België zal hoe dan ook 

vroeger een oplossing nodig hebben en daarvoor is zo snel mogelijk duidelijkheid nodig, zoals we 

beschrijven in ons antwoord op vraag 8 hieronder. 

De Oplossing: 

Bevoorradingszekerheid zal niet gegarandeerd worden door nieuwe capaciteit toe te voegen, 

aangezien de huidige marktprijzen en het vertrouwen in de Energy Only Market niet volstaan om de 

opbouw van nieuwe verdeelbare capaciteit te realiseren. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de 

Energy Only Market tijdig voldoende stimulans zal geven.  

Een mechanisme om capaciteit te vergoeden (het "capaciteitsmechanisme") is waarschijnlijk de 

beste en efficiëntste manier om de bevoorradingszekerheid te garanderen. In principe proberen 

capaciteitsmechanismen de voorspelbaarheid van het toekomstig inkomen te verhogen door de 

elektriciteitsopwekking of -vraag te beheren, door capaciteit op te slaan en te vergoeden voor in de 

toekomst. Capaciteitsmechanismen moeten uiteraard het tekort aan geld verschaffen, maar 

daarnaast, en dat is misschien wel belangrijker, moeten ze de investeerders en leners 

voorspelbaarheid verschaffen en daardoor het risico en de kosten die met de investering gepaard 

gaan verminderen. 

Om de juiste context te scheppen voor veilige en betaalbare investeringen in extra productie, moet 
een capaciteitsmechanisme ook als volgt zijn: 
 

a) Op lange termijn nuttig, betrouwbaar en transparant. 
b) Toepasbaar op de hele markt, technologieneutraal en gefocust op het bereiken van 

flexibele, betrouwbare capaciteit. 
c) Gestuurd door Elia, die zelf moet beslissen over de capaciteit die namens het ministerie 

van Energie gewonnen moet worden. 
d) Gestage betaling voor de capaciteit bieden in ruil voor kapitaalverbintenis. 
e) Erover waken dat sancties voor niet-levering financieel gepast en beperkt zijn.  
f) Ervoor zorgen dat bestaande eigenaars niet voor verrassingen komen te staan of niet-

competitieve offertes aanvaard worden.  
g) Capaciteitscontracten van verschillende duur voorzien: hoe langer het contract, hoe 

minder risico's voor de investeerder en hoe lager de kosten voor het systeem.  
h) Gefinancierd worden door het systeem via Elia.  
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De Conclusie: 

Dils-Energie ondersteunt het langetermijndoel om gepaste, efficiënte en doeltreffende 

capaciteitsmechanismen in België in te voeren in samenwerking met de Europese Unie en ziet het 

als een noodzaak om bevoorradingszekerheid binnen de regio te bereiken. 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van 

overgang(indien ja, tot wanneer?) of op langere termijn?  Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien 

ja, dewelke?) 

Antwoord: 

De strategische reserve is een inefficiënt mechanisme om bevoorradingszekerheid te creëren, 

omdat het de reserveproducenten verbiedt deel te nemen aan de gewone markt, en is daardoor 

onvoldoende om een positieve capaciteitsmarge te herstellen.  We geloven dat de strategische 

reserve een kordaat, aanvaardbaar en noodzakelijk antwoord is op het huidige capaciteitstekort dat 

reeds onvoorziene omstandigheden met zich meebracht, zoals stroomonderbrekingen in sommige 

kerncentrales. Het mag echter alleen een kortetermijnoplossing zijn. En wel om onderstaande 

redenen: 

a) De strategische reserve kan gezien worden als een fundamentele verstoring binnen de 

energiemarkt, die enkel te rechtvaardigen is onder extreme en onverwachte 

omstandigheden. 

b) De kost van de strategische reserve is niet competitief en zal waarschijnlijk leiden tot een 

hogere kostprijs. 

c) Het is voor de producenten van de strategische reserve verboden om extra economische 

waarde te creëren naast het verstrekken van bevoorradingszekerheid.  

d) De strategische reserve beperkt marktprijzen en stimuleert dus noch het onderhoud van de 

bestaande centrales, noch de constructie van nieuwe capaciteit, wat op zijn beurt de nood 

aan strategische reserve weer doet toenemen. Centrales die verlies draaien worden daarom 

aangemoedigd om te dreigen zich los te koppelen om zo deel te kunnen uitmaken van de 

strategische reserve. 

e) Het vertrouwen en de geloofwaardigheid zijn niet groot, doordat de strategische reserve 

een behoorlijke hindernis vormt voor de werking van de markt. 

Het is uitermate belangrijk dat er een nieuw kader opgesteld wordt met een duurzame, 

transparante capaciteitsmarkt om zo de kosten te minimaliseren voor consumenten die een 

gesubsidieerd mechanisme betalen dat het veronderstelde risico voor toekomstige investeringen 

verhoogt.  Dat nieuwe kader moet aan consument de nodige bevoorradingszekerheid tegen de 

laagste prijs verzekeren. 

7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht 

en het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van intermitterende 

productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd: 

- vraagbeheer 

- stockage 

- flexibele centrales  
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Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor 

adequacy als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) 

van deze drie middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt?   

Antwoord: 

De huidige Belgische productiemix (voornamelijk nucleaire en een toenemend aantal hernieuwbare 

bronnen) zullen in 2025 significant wijzigen door de kernuitstap, wat op zijn beurt zal leiden tot 

tekorten, gebrek aan productiecapaciteit en het risico op elektriciteitspannes. We denken dat enkel 

een nieuwe flexibele, betrouwbare en controleerbare productie een blijvende oplossing kan bieden 

voor het bevoorradingszekerheidprobleem.  Vraagbeheer, flexibele energiecentrales en stockage 

kunnen op zich al bijdragen tot adequacy en flexibiliteit.   

 

Door zijn mogelijkheden om vraagpieken te verminderen en bijgevolg ook de nood aan extra 
productiecapactiteit, kan vraagbeheer een belangrijke invloed uitoefenen op de adequacy van de 
productie. Het biedt een extra middel aan TNB's om het systeem in balans te brengen. Enerzijds 
door hen een balanceringssysteem of ondersteunende diensten te bieden, anderzijds door deel te 
nemen aan een doelgericht schema voor onderbreekbare energielasten. Het voordeel van 
vraagbeheer is dat het een zeer goedkoop alternatief biedt in vergelijking met investeren in nieuwe 
capaciteit.  

Stockage kan slechts gedeeltelijk bijdragen tot de invulling van adequacy. Dat stockage enkel 

energie kan voorzien (of met andere woorden ter beschikking kan stellen) voor een korte/beperkte 

periode, is het grootste nadeel. 

Doordat vraagbeheer en stockage twee recente aspecten van de energie- en adequacymarkt zijn, is 

het moeilijk om hun mogelijke invloed te bepalen. Het is dus essentieel dat de TNB verzekert dat alle 

markspelers zo goed mogelijk op de hoogte zijn van deze technologieën en van hoe de TNB zal 

proberen om ze in het nieuwe kader te incorporeren.  Bij een gebrek aan dialoog met de TNB over 

deze belangrijke marktswijzigingen zullen er waarschijnlijk slechtere keuzes gemaakt worden en 

zullen de risicopremies voor investeringen toenemen. 

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) 

vergoedingsmechanisme(n) die u  onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste 

stappen in zijn(hun) invoering preciseren? 

Antwoord: 

Om de capaciteitsontoereikendheid aan te pakken en bevoorradingszekerheid te garanderen, zal de 

Belgische overheid zo snel mogelijk een capaciteitsmechanisme moeten invoeren. Dils-Energie 

adviseert om een duidelijke 'routekaart' te publiceren die: 

a) de langetermijndoelstelling bevestigt, namelijk een geschikt capaciteitsmechanisme 

invoeren in samenwerking met de Europese autoriteiten, 

b) bevestigt dat de strategische reserve een kortetermijnmaatregel is die door een 

competitiever mechanisme vervangen zal worden om bestaande efficiënte capaciteit in 

bedrijf te houden, 

c) een doelgericht stimulanssysteem creëert om betrouwbare nieuwe capaciteit te verschaffen 

en de efficiënte bestaande capaciteit te behouden, en 
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d) aantoont dat de goedgekeurde strategie strikt opgevolgd en niet significant gewijzigd zal 

worden. 

 

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er zonder een capaciteitsmechanisme de komende drie jaar enige 

positieve investeringsbeslissingen genomen worden om nieuwe capaciteit in te voeren. Aangezien 

we rekening moeten houden met een ontwikkelingsperiode van twee jaar en een 

constructieperiode van drie jaar (voor STEG-centrales), zal investeren in nieuwe capaciteit, zelfs met 

een capaciteitsmechanisme, pas mogelijk zijn over vijf jaar nadat een nieuwe structuur geïntegreerd 

is. Het is weinig waarschijnlijk dat dit voor 2022 zal lukken.  

  



 

74 
 

5.1.7. Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, IEW en WWF 

 

Algemene opmerkingen vooraf 
 
De Elia studie vormt een belangrijke bijdrage in het debat over de 

bevoorradingszekerheid, op basis van een gedegen methodologie. Dit ondanks het feit 

dat de basishypothesen van de studie aangereikt zijn door de federale Minister van 

Energie en duidelijk politiek gekleurd zijn. De milieuorganisaties geven hieronder hun 

opmerkingen over dit rapport en doen suggesties om de studie verder uit te breiden 

met een aantal sensitiviteitsanalyses, om deze zo neutraler en breder gedragen te 

maken. De voorliggende studie vormt slechts een beperkt onderdeel van het 

noodzakelijke bredere debat over de energietransitie. De studie en bijhorende 

consultatie kan dan ook geenszins in de plaats treden van het noodzakelijke bredere 

debat over een energievisie en energiepact. 
 

• Voorliggend ELIA rapport is een belangrijke stap voorwaarts, 

verderbouwend op de inschatting van de strategische reserve (rapport 

van Elia van december 2015). In dat rapport werd reeds duidelijk 

aangetoond dat de sluiting van Doel1 en Doel2 geen enkele invloed heeft 

op de bevoorradingszekerheid. Dit wordt in deze studie bevestigd. De 

rechtvaardiging van de levensduurverlening van Doel1 en Doel2 door de 

federale regering is dus gebaseerd op een foutieve analyse. 
 

• Meer nog, de analyse toont de onzinnigheid aan van het minder 

geleidelijk maken van de kernuitstap, met eerst een evolutie naar een 

structureel blok van 0MW11 om daarna terug te stijgen naar 4000MW. Dit 

is economisch gezien onzinnig. De beslissing over de 

levensduurverlenging van Doel1 en Doel2 zorgt ervoor dat capaciteit die 

noodzakelijk is in het licht van de transitie vandaag overbodig is (en dus 

dreigt gesloten te worden) terwijl deze op middellange termijn wel 

noodzakelijk is. 

• De analyses van ELIA tonen ook aan dat het in het structurele blok gaat 

om centrales die maar nodig zijn voor een relatief beperkt aantal 

draaiuren (gemiddeld 5002000 uur voor de eerste 2000 MW over 200 uur 

voor de volgende 1000 MW tot slechts 15 uren voor de laatste 1000 MW). 

Dit illustreert nogmaals het belang van flexibele capaciteit in plaats van 

inflexibele baseload (in het bijzonder kernenergie). De studie bevestigt 

(nogmaals) dat baseload hoe langer hoe meer een achterhaald concept is. 

• Een systeemvisie moet helpen om de noodzakelijke flexibele oplossingen 

een plaats te geven in het bredere energiesysteem. Daarbij moet, in het 

licht van de klimaatuitdaging, voorrang gegeven worden aan energie-

                                                           
11 In de feiten gaat het hier volgens ELIA zelfs over negatieve waarden voor het 
structurele blok. 
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efficiëntie, vraagbeheer, versterkte netwerken en marktkoppeling en 

opslag, vooraleer over te gaan tot de installatie van bijkomende 

productiecapaciteit. 

• De belangrijkste zwakte van de studie ligt in de basishypothesen die 

politiek zijn aangereikt door de federale Minister van Energie, in het 

bijzonder de onrealistische veronderstelling dat alle kerncentrales de 

komende jaren beschikbaar zijn en geen ongeplande stilleggingen 

zouden ondervinden. Dit wordt niet alleen tegengesproken door de 

feiten van de voorbije jaren, maar ook door de Europese Commissie die 

op 18 mei België waarschuwde voor de “onbetrouwbaarheid” van onze 

kerncentrales. In die zin dreigen de resultaten van deze studie 

verkeerde signalen te sturen naar investeerders omdat een té gunstig 

beeld wordt opgehangen van onze adequacy voor 2017, 2021 en 2023. 

 
• Het voorliggende rapport kent een beperking omdat het een “Belgische” 

studie is, waarbij de beschikbaarheid van buitenlandse 

productiecapaciteit als een externe factor wordt beschouwd. Een studie 

die sterk gefocust is op adequacy zorgt er voor dat er onvoldoende oog 

is voor de marktopportuniteiten en voor mogelijke winsten voor het 

optimaliseren van het productiepark bij betere samenwerking van het 

elektriciteitsbeleid van de CWE landen. Er dringt zich met andere 

woorden dringend een regionale samenwerking op, op het vlak van 

planning van interconnectiecapaciteit, mogelijke marktkoppeling tussen 

België en Nederland, capaciteitsmechanismen (waaronder strategische 

reserve) en planning van productiecapaciteit. 

 
Vragenlijst 

 
1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie 

“2017/2027” uitgevoerd door de TNB over de noden aan adequacy en 

flexibiliteit en in functie van de gebruikte hypothesen/gegevens, de 

scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de volumes in 

MW te kunnen bepalen van het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 

2017, 2021, 2023 en 2027? 
 

2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, 

dewelke? Waarom? 
 

3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de 

TNB (consumptie, nucleair park, ontwikkeling van de hernieuwbare 

energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? Waarom? 
 

Als antwoord op de eerste drie vragen, geven we graag het volgende mee: 
 

• Het door ELIA gehanteerde basiscenario voor België (verlenging D1/2, T1 en 

herstart D3/T2) kent aanzienlijke onzekerheden. Dit omdat er zowel 



 

76 
 

technische vragen blijven (herevaluatie van D3/T2 bij volgende herlading 

van splijtstof) alsook juridische betwistingen (verschillende rechtszaken en 

procedure bij de Europese Commissie). Bovendien stelde de Europese 

Commissie in haar recente aanbevelingen over het Belgisch nationaal 

hervormingsprogramma dat de Belgische kerncentrales “onbetrouwbare” 

energiebronnen zijn. 

De hypotheses over de beschikbaarheid van kernenergie hebben zeer 

belangrijke repercussies voor de bepaling van het structurele blok. We 

vragen in de eerste plaats dan ook om bijkomende analyses te doen die 

rekening houden met een vroegere sluiting/ onbeschikbaarheid van de 

kerncentrales. Er zou een sensitiviteitsanalyse moeten toegevoegd worden 

waarbij er tussen de 1000 en 4000MW nucleair vermogen niet beschikbaar is 

voor 2017, 2021 en 2023. Deze bijkomende analyse moet ook duidelijk 

maken wat de impact is van de aanwezigheid van het nucleaire park op de 

draaiuren (en dus rendabiliteit) van de gascentrales. De onduidelijkheid en 

onzekerheid over de beschikbaarheid van de kerncentrales versterkt ook de 

noodzaak van een snelle uitwerking van een gunstig kader voor 

energiebesparing, vraagbeheer, opslag en flexibele productiemiddelen.  

• We vragen om tevens sensitiviteiten door te rekenen met een hoger aandeel 

hernieuwbare energie, in het bijzonder voor zonneenergie, zoals 

vooropgesteld in het scenario “our energy future12” (7431 MW in 2020 en 

13431 MW in 2030). Dit is in het bijzonder van belang om de congestie 

(overaanbod) van elektriciteit in de Belgische regelzone in kaart te brengen, 

die een gevolg is van de levensduurverlenging van Doel1/2 en Tihange1 en 

de heropstart van Doel3/Tihange2. 

• Daarnaast vragen we om een sensitiviteit door te rekenen zonder 600 MW 

aan nieuwe grootschalige biomassacentrales. Door de recente beslissing van 

de Vlaamse Regering om de grootschalige biomassacentrale van BEE niet te 

steunen en door de problemen bij de overnemer van de biomassacentrale 

van Langerlo, is het immers zeer onwaarschijnlijk dat er de komende jaren 

zo’n groot vermogen aan nieuwe grootschalige biomassacentrales gebouwd 

wordt. We stellen ons daarbij wel de vraag waarom het aandeel WKK in de 

analyse constant wordt gehouden (p. 40). Eerder dan uit te gaan van een 

groei van grootschalige biomassacentrales, lijkt een groeiscenario voor 

(bio)WKK wél een piste die niet onwaarschijnlijk is. 

• Ook een sensitiviteit met een lagere elektriciteitsvraag is wenselijk. Het is 

een grote tekortkoming van de studie dat er geen rekening wordt gehouden 

met de mogelijkheden van efficiëntie om de nood aan het structurele blok te 

                                                           
12 Crucial energy choices in Belgium  An investigation of the options. Our energy future. 3E. 2014 

http://www.greenpeace.org/belgium/global/belgium/report/2014/our_energy_future.pdf Briefing bij het 

rapport “Our Energy Future” (juni 2014) met actualisatie (26 juni 2015). 
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beperken. Zo toont een studie van 3E bijvoorbeeld aan dat er meer dan 

1000 MW op de piekvraag kan bespaard worden door 3 gerichte 

elektriciteitsbesparingsmaatregelen door te voeren (vervangen van 

elektrische verwarming, relightings en efficiëntere pompen en ventilatoren in 

de industrie)13 . Verschillende analysten, zoals de top econoom van het 

energiebedrijf RWE, stellen overigens ook dat de dalingen van de 

elektriciteitsvraag zoals geobserveerd de laatste jaren structureel zijn. 

Volgens RWE zou de elektriciteitsvraag de komende jaren jaarlijks met 1,5% 

kunnen dalen door energieefficiëntie. Deze daling zou slechts gedeeltelijk 

gecompenseerd worden door een groei van de elektriciteitsvraag door 

elektrische toepassingen (warmtepompen, elektrische voertuigen). De RWE 

topman schat in dat we in het slechtste geval dan nog steeds een daling van 

de elektriciteitsvraag van zo’n 0,7% per jaar zouden hebben.14 

• Daarnaast is ook een grondige analyse nodig van mogelijke verschuivingen 

van de verbruiksprofielen. Dit is nu niet gebeurd, terwijl dit door een 

toenemende flexibilisering van de energievraag wel waarschijnlijk is. Zo 

geeft de FOD economie in haar prospectieve studie15 bijvoorbeeld aan dat 

een reductie van de piekvraag kan plaatsvinden (0,36% per jaar in het 

18%EE scenario). Een bijkomende analyse over de mogelijkheden van 

demand side management en het effect daarvan op de elektriciteitsvraag is 

in die zin zeker wenselijk. 

• Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden van de verschillende vormen van opslag, daarbij 

is ook aandacht nodig voor de link met het bredere energiesysteem (warmte en 

transport). 

• In het licht van de noodzakelijke energietransitie en het klimaatbeleid, is een “gas 

before coal” scenario een absoute voorwaarde. België moet op Europees niveau dan 

ook het voortouw nemen in acties om de CO2 prijs te verhogen (herziening ETS). Uit de 

analyse van ELIA blijkt dat een” gas before coal” scenario ook een grote invloed kan 

hebben op het aantal draaiuren (en dus de rendabiliteit) van de Belgische gascentrales. 

 

 

4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. 

Het is ontwikkeld op een manier om de Europese regionale uitwisseling van 

elektriciteit te bevorderen. 
 

                                                           
13 Reducing Energy Consumption and Peak Power in Belgium, 3E. 2013. 

http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/790 

14 Platts, Power in Europe, 25 mei 2015. 

15 Studie over de perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading tegen 2030, 2015. 
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4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot 

uitwisseling vastgelegd moet worden? Indien ja, op basis van welk 

criterium/parameter? 

 

Neen,  maar  bijkomende  netwerkinvesteringen  moeten  gebaseerd  zijn  op  een 

verbeterde methodologie van het Ten Year Network Development Plan van ENTSOE. De 

huidige methodologie (TYNDP2016) is onvoldoende gebaseerd op een Europese 

optimalisatie van  netwerkinvesteringen en  wordt  nog  té sterk beïnvloed door de 

bestaande  commerciële  belangen  van  dominante  producenten  en  suboptimale 

nationale politieke keuzes in sommige landen. Het regionaal overleg tussen TSO’s moet 

gecomplementeerd worden door politiek overleg om aldus het energiebeleid van België 

met de ons omringende landen beter op elkaar af te stellen, met het oog op de 

noodzakelijke  transitie  naar  een  hernieuwbare  elektriciteitssector.  De  geplande 

netwerkontwikkeling en het energiebeleid kunnen dan op elkaar afgestemd worden om 

zo de systeemkost te verlagen en de bevoorradingszekerheid te versterken. 

 

4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet 

vastgelegd moet worden om de analyses uit te voeren van de noden om de 

bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren? Indien ja, op basis van 

welk criterium/parameter? 
 

Meer structureel moet eerst een evaluatie uitgevoerd worden van de geografische 

afbakening van de regel en prijszone’s in Europa. Een hertekening van die zone’s moet 

de huidige marktverstorende effecten wegwerken, incentives geven voor de juiste 

netwerkinvesteringen, de planning van productiecapaciteit verbeteren en de 

bevoorradingszekerheid versterken. Als een realistische eerste stap kan de 

samenvoeging van de Belgische en Nederlandse zone’s overwogen worden. 
 

Vervolgens kan op basis van een verbeterde TYNDP methodologie bepaald worden wat 

een meer optimale geografische spreiding is van productiecapaciteit. Reeds in 

TYNDP2016 werd een methode toegepast voor de spreiding van hernieuwbare capaciteit 

in Europa. In haar netwerkstudie van 2014 (Power 2030) heeft Greenpeace eveneens 

een methode gehanteerd om hernieuwbare capaciteiten toe te wijzen aan 214 Europese 

(theoretische) geografische zone’s.  In meer algemene termen kan gesteld worden dat 

té grote onevenwichten tussen vraag en productie tussen de zones vermeden moeten 

worden.  Ook  vanuit  het  standpunt van  jobcreatie is  het  wenselijk dat  té grote 

onevenwichten vermeden worden. 

De milieuorganisaties zijn dus geen voorstander van een invoerlimiet. Wel van een 

gedegen methodologie voor de optimalisatie van netwerkinvesteringen en de 

geografische spreiding van productiecapaciteit, dit op basis van een Europese analyse 

en met het oog op de transitie naar een 100% hernieuwbare elektriciteitssector. 
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5)  Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden 

door de Energy Only Market? Is volgens u een specifiek bijkomend 

vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te verzekeren? Kan 

u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het 

meest geschikt lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 

2023 en na de sluiting van het nucleair park te verzekeren? Welke minimale 

kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben (technologisch neutraal …)? 
 

Als algemeen principe stellen we dat de EOM moet versterkt worden om 

capaciteitsmechanismen te vermijden. Nu worden capaciteitsmechanismen naar 

voren geschoven als lapmiddel voor dysfuncties in de EOM en als indirecte subsidie 

voor klassieke gas steenkool en kerncentrales in handen van de dominante Europese 

producenten. De prioriteit is dus om deze dysfuncties weg te werken. 

 

 

A/ Nood aan een geïntegreerde visie. 
 

 

 

[Greenpeace 2011] 

 
Onze  visie  is  dat  er  duidelijk  moet  gekozen worden voor een 

elektriciteitssysteem dat gebaseerd is op hernieuwbare energie (RES), aangevuld 

met flexibele gascentrales. Tegen 2030 kan ca. 77% van de Europese elektriciteit uit 

hernieuwbare bronnen komen, met een verdere transitie naar 100% tussen 2030 en 

2050.  Er is een geïntegreerde benadering nodig waarbij DSM, opslag en een 

uitbreiding van het netwerk leiden tot een optimaal gebruik van de beschikbare 

hernieuwbare energie en de curtailment (stilleggen van variabele RES ten gevolge van 

congestie) kunnen minimaliseren. Daarbij moeten we de backup capaciteit optimaal 

kunnen inzetten op een Europese schaal waardoor hun loadfactor aanzienlijk kan 

toenemen en de nood aan capaciteitsvergoedingen (grotendeels) kan vermeden 

worden. Het in stand houden van inflexibele nucleaire, bruinkool en 
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steenkoolcentrales verstoren dit systeem en leiden tot dysfuncties en de nood aan 

capaciteitssubsidies. 

Uit studiewerk in opdracht van Greenpeace wordt duidelijk aangetoond dat de load 

factor van gascentrales in een dergelijk flexibele hernieuwbare elektriciteitssysteem 

voldoende is om (grotendeels) zonder subsidies te kunnen functioneren16. De 

analyses van ELIA illustreren dit: in een scenario waar kolencentrales worden 

afgebouwd  of in een gas before coal scenario  stijgt de rendabiliteit van gascentrales 

aanzienlijk. 

 

 

 

Uit bovenstaande studie blijkt uit simulaties dat in een scenario met 77% RES in 

2030 op Europees niveau een gas load factor van 35% kan gehaald worden, terwijl 

dit met een groter aandeel nucleair/steenkool in Europa slechts de helft bedraagt. 

Dit toont aan dat capaciteitsmechanismen eigenlijk een subsidie zijn voor 

inflexibiliteit van vervuilende steenkool, bruinkool en nucleaire centrales. Vanuit 

milieuoogpunt is dit onaanvaardbaar. 
 

Dit geldt ook voor mogelijke aanpassingen aan de ondersteuning van hernieuwbare 

energie. ELIA stuurt in het rapport aan op een aanpassing van de 

steunmechanismen voor hernieuwbare energie, zodat constante productie van 

hernieuwbare energie niet meer wordt aangemoedigd. Hier kan enkel over 

gediscussieerd worden als de overbodige basislastcentrales werden afgebouwd, die in 

toenemende mate verantwoordelijk zijn voor congestie op het elektriciteitsnet. 
 

Als alle mogelijkheden van de EOM uitgeput zijn, en dysfuncties weggewerkt zijn, 

dan zijn capaciteitsmechanismen geen taboe. Maar vandaag zijn we daar nog erg ver 

van verwijderd. Het is duidelijk dat centrale productie in toenemende mate 

onbetrouwbaar is, zowel op het vlak van technische onbeschikbaarheid als 

economische uitdienstneming. Deze vaststelling versterkt de noodzaak van een 

integraal beleid dat de productiezijde overstijgt en in de eerste plaats maatregelen treft 

om de vraag –en zo ook de nood aan productie te verminderen. 
 

                                                           
16

 http://www.greenpeace.de/files/publications/201402-power-grid-report.pdf 



 

81 
 

Als wordt beslist om over te gaan tot een (vorm van) capaciteitsmechanisme, gebeurt 

dit best in de gehele ENTSOE regio. Maar om het proces van integratie te versnellen 

kan in een eerste fase beter gestart worden met een regionale benadering, gaande 

van de CWE tot de NWE. Een eventuele tussenstap via een bilaterale samenwerking 

BNL of Benelux is ook mogelijk indien dit het proces vereenvoudigt. De doelstelling 

is om zo snel mogelijk tot meer integratie te komen. 

 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan 

bij wijze van overgang (indien ja, tot wanneer?) of op langere termijn?  Zijn 

er aanpassingen noodzakelijk? (Indien ja, dewelke?) 
 

De strategische reserve kan als ultiem redmiddel worden ingezet, maar dit 

weerspiegelt een falend beleid, niet alleen op Europees maar ook op Belgisch niveau.  

De strategische reserve moet zo snel mogelijk weer worden afgeschaft. De 

strategische reserve heeft een marktverstorend effect en verhoogt de kosten voor 

de consument. De consument heeft dus recht op volstrekte transparantie. Dit 

betekent dat er een ondubbelzinnige rechtvaardiging moet komen dat andere 

alternatieven zoals efficiëntie, interconnectie, DSM, de bijdrage van hernieuwbare 

energie (capaciteitsfactor) ten volle zijn uitgespeeld en ontwikkeld. 

 
 
 
7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten 

spelen in het evenwicht en het beheer van ons netwerk, met name omwille 

van de belangrijke toename van intermitterende productiemiddelen. Deze 

flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd: 
 

−  vraagbeheer 
 

−  stockage 
 

−  flexibele centrales 
 
Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen 

evenzeer dienend voor adequacy als voor flexibiliteit. Moet hun 

ontwikkeling ondersteund worden?  Indien  ja,  voor  welk(e)  van  deze  

drie  middelen?  Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt? 
 

Zoals hoger aangegeven moet prioriteit gegeven worden aan maatregelen voor 

energieefficiëntie en vraagbeheer. Daarnaast is er nood aan een bredere 

systeemanalyse om de behoefte aan (het type van) stockage te definiëren. Daarbij 

moet naast vraagbeheer en efficiëntie ook gekeken worden naar de mogelijkheden 

van elektriciteitsnetwerken. Netwerken behoren immers ook tot het lijstje van 

mogelijke flexibiliteitsoplossingen. 
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Er is duidelijk een groot tekort aan de ontwikkeling van een markt voor DSM. 

Bovendien wordt het energiebesparingspotentieel, met maatregelen die ook een 

significant effect kunnen op de piekvraag, onvoldoende aangeboord. Deze twee zaken 

dienen als absoluut prioritair beschouwd te worden in het debat over de 

bevoorradingszekerheid (efficiency first principe). 
 

Wat de ontwikkeling van DSM betreft, is het zeer belangrijk om te analyseren 

waarom DSM zich niet sneller en sterker ontwikkelt in België. Op basis van deze 

analyse zouden bijkomende beleidsmaatregelen moeten genomen worden. Daarbij 

moet niet alleen DSM op transmissieniveau maar ook op  distributieniveau ten volle 

ontwikkeld worden. Daarbij denken we dat DSM in principe beter binnen de markt 

ontwikkeld wordt dan binnen de strategische reserve. Primordiaal is echter dat het 

(veel sterker) van de grond komt. 
 

Ten tweede worden tot op vandaag veel te weinig maatregelen genomen om energie-

efficiëntie snel te bevorderen. Er is voldoende ervaring met kortetermijn efficiëntie, 

o.a. zoals gepubliceerd door het IEA. Ook de milieuorganisaties hebben een studie 

gepubliceerd in 2013 over het potentieel van efficiëntie om de piekvraag te verlagen 

(zie ook hoger1). 
 

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) 

vergoedingsmechanisme(n) die u   onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan 

u de voornaamste stappen in zijn(hun) invoering preciseren? 

 

/
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5.1.8. FEBEG 

 

 

 Vragenlijst  

1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” 

uitgevoerd door de TNB over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van 

de gebruikte hypothesen/gegevens, de scenario’s of hypothesen die weerhouden 

moeten worden om de volumes in MW te kunnen bepalen van het structureel blok dat 

beschikbaar moet zijn in 2017, 2021, 2023 en 2027?  

Antwoord:  

 

FEBEG verwelkomt de ‘Studie over de toereikendheid en de raming van de flexibiliteitsbehoeften 

van het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2017-2027’. FEBEG wenst Elia te 

bedanken voor het grondige en kwalitatieve werk. FEBEG steunt de methodologie die door Elia is 

gebruikt en beschouwt de studie dan ook als een goede basis voor verder debat over de 

maatregelen om de toereikendheid en de flexibiliteitsbehoeften voor de periode 2017-2027 te 

verzekeren.  

 

FEBEG is ook verheugd dat de studie van Elia enkele tendensen, die al door de marktpartijen 

zijn vastgesteld, bevestigt: 

 

− op korte termijn is er minder capaciteit nodig (op voorwaarde dat alle kerncentrales in 

werking blijven), maar de capaciteitsbehoeften nemen toe zodra de kernuitstap begint;  

− gascentrales zijn niet rendabel meer;  

− het Belgische elektriciteitssysteem heeft meer flexibiliteit nodig.  

 

Politieke beslissingen moeten gefundeerd zijn. Om deze reden steunt FEBEG het initiatief om 

derde partijen (Nationale Bank van België, Federaal Planbureau, CREG, academici, …) uit te 

nodigen om de robuustheid van de studie te bevestigen en verwelkomt FEBEG de consultatie 

door de FOD Economie, AD Energie, die alle betrokkenen toelaat om hun opmerkingen en 

suggesties over te maken.  

 

Hoewel FEBEG zich kan vinden in de gebruikte methodologie, is FEBEG niettemin van oordeel dat 

de gebruikte onderliggende aannames – en vooral deze met betrekking tot de bijdrage van de 

interconnecties tot de toereikendheid – veel te optimistisch zijn. Dit betekent dat de nood aan 

capaciteit en flexibiliteit wellicht is onderschat. 

 

2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? 

Waarom?  
Antwoord:  
 

Op basis van de gebruikte scenario’s en aannames toont de studie nu reeds de nood aan een 

structureel blok voor de periode 2023-2017 aan. Niettemin is FEBEG van oordeel dat bepaalde 

onderliggende aannames reeds achterhaald en te optimistisch zijn: zij gaan immers al uit van 
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een consistente en overkoepelende visie op het energiebeleid evenals van de implementatie van 

een aantal maatregelen op federaal en regionaal niveau. Een dergelijke visie lijkt FEBEG in de 

Belgische context te voluntaristisch, en dus niet realistisch.  

 

FEBEG vreest dan ook dat de vastgestelde nood aan capaciteit en flexibiliteit een onderschatting 

is en stelt voor om de gebruikte aannames kritisch te onderzoeken en een bijkomende 

sensitiviteitsanalyse uit te voeren, namelijk een ‘business as usual’-scenario (BAU) dat uitgaat 

van een voortzetting van het huidige energiebeleid. 

 

 

3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB 

(consumptie, nucleair park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, 

invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? Waarom?  

Antwoord:  

 

Ja, FEBEG stelt voor een BAU-scenario te analyseren dat uitgaat van de volgende aannames:  

 

− geen bijkomende ontwikkeling van biomassa, in plaats van de 600 MW in de studie van Elia:  

o recente regeringsbeslissingen en publicaties in de pers tonen aan dat het gebruik van 
biomassa in vraag wordt gesteld omwille van de hoge kostprijs en de werkelijke bijdrage 
van biomassa tot de vermindering van de CO2-uitstoot;  

o het beleid inzake biomassa is een regionale bevoegdheid en valt thuis buiten de controle 
van de federale overheden;  

 
− een vermindering van de geïnstalleerde capaciteit aan warmtekrachtkoppelingen:  

o gasgestookte warmtekrachtkoppelingen – net als gasgestookte conventionele centrales – 

lijden onder de moeilijke marktomstandigheden; zonder een nieuw of aangepast 

regelgevend kader wordt verwacht dat de meeste warmtekrachtkoppelingen uit dienst 

zullen genomen worden van zodra ze niet meer kunnen genieten van de 

steunmaatregelen (d.i. looptijd van 10 jaar en de meeste warmtekrachtkoppelingen zijn 

geplaatst tussen 2005 en 2013)  

o het beleid inzake warmtekrachtkoppelingen is een regionale bevoegdheid en valt dus 

buiten de controle van de federale overheden;  

 

− een kleine stijging van de totale elektriciteitsvraag, gelijk aan gemiddelde jaarlijkse stijging 

van 0,6 % (IHS CERA):  

o het stimuleren van de economische groei is één van de grote doelstellingen van de 

huidige regering; in deze context lijkt het incoherent om er vanuit te gaan dat de 

onderliggende vraag naar elektriciteit niet meer zou toenemen;  

o elektrificatie (warmtepompen, elektrische voertuigen, zonneboilers, …) zal bovendien 

noodzakelijk zijn om de vermindering van CO2-emissies voor de vectoren ‘transport’ en 

‘warmte/koeling’ te realiseren en zo de klimaatdoelstellingen te halen;  

 

− de importcapaciteit behouden op het niveau van vandaag (2.750 – 3.500 MW):  

o het is niet onwaarschijnlijk dat investeringsprojecten in bijkomende interconnectie-

capaciteit of in interne netversterkingen – zowel in België als in andere landen – die 
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bijkomende import naar België moeten mogelijk maken, vertraging oplopen (bv. 

vergunningen, …);  

o er is geen enkele garantie dat de buurlanden – tot 2027 – overschot aan 

productiecapaciteit zullen hebben om te kunnen uitvoeren naar België op ogenblikken van 

schaarste; 

o ‘loop flows’ of niet-competitieve stromen – veroorzaakt door hernieuwbare 

energiebronnen in Duitsland – op de interconnecties kunnen op bepaalde ogenblikken de 

importcapaciteit naar België beperken tot 2.500 MW, zo blijkt uit een studie van de CREG 

van 24 maart 2016; 

o het door Elia geanalyseerde ‘coal phase-out’-scenario zal zich waarschijnlijk voordoen, 

zeker in Frankrijk en in Nederland, terwijl het helemaal niet vanzelfsprekend is – gezien 

de huidige marktomstandigheden – dat deze productiecapaciteit daar zal vervangen 

worden; Frankrijk zal dus op momenten van schaarste afhankelijk zijn van import uit 

België; aangezien er omwille van geografische en klimatologische redenen een grote kans 

is dat er zich gelijktijdig een piekvraag voordoet in Frankrijk en in België, zal België op 

dat ogenblik geconfronteerd worden met een verminderde importcapaciteit naar België 

aangezien er gelijktijdig transitstromen naar Frankrijk zullen plaatsvinden.  

 

Dit BAU-scenario zal aantonen dat – in geval van ongewijzigd beleid – het volume van het 

structurele blok groter zal moeten zijn en dat het vroeger nodig zal zijn dan blijkt uit de studie 

van Elia. 

 

4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is 

ontwikkeld op een manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te 

bevorderen.  

4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling 

vastgelegd moet worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter?  

4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet 

worden om de analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van 

het land te verzekeren? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 

 

Antwoord:  

Interconnecties dragen bij tot de maatschappelijke welvaart omdat ze toelaten te optimaliseren 

door energie uit te wisselen over de grenzen heen. Het vastleggen van limieten aan deze 

uitwisselingen – bovenop de technische limieten bepaald door veiligheids- en stabiliteitsvereisten 

- zou dus een negatieve impact hebben op de maatschappelijke welvaart en zou bovendien 

strijdig zijn met de principes van de vrije markt, namelijk het vrij verkeer van goederen. Omwille 

van de problemen met de bevoorradingszekerheid in België is het gebruik van de interconnecties 

bovendien zo afgestemd (phase shifters, adequacy patch, …) dat maximaal kan geïmporteerd 

worden naar België in geval van schaarste.  

 

Interconnectiecapaciteit en gebruik van interconnecties zijn bepalende factoren voor de markt. 

Voor marktpartijen – en vooral ook met het oog op investeringen in capaciteit (productie, opslag 

en vraagbeheer) - is transparantie over de interconnecties dan ook uitermate belangrijk: het 
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gaat hier zowel over het gebruik van de bestaande interconnecties (veiligheidsmarges, …) als de 

evolutie van de beschikbare commerciële capaciteit als gevolg van de geplande investeringen in 

bijkomende interconnectiecapaciteit. Eventuele nieuwe projecten moeten vanzelfsprekend het 

voorwerp uitmaken van een grondige kosten-baten-analyse waarin de impact van bijkomende 

interconnectiecapaciteit op de Belgische markt in het algemeen en de Belgische 

productiecentrales in het bijzonder wordt meegenomen. 

 

FEBEG wil bovendien benadrukken dat interconnectiecapaciteit niet gelijk is aan 

productiecapaciteit: interconnectiecapaciteit betekent niet dat in andere landen op elk ogenblik 

voldoende productiecapaciteit aanwezig is. Met andere woorden: interconnecties dragen pas bij 

tot de Belgische bevoorradingszekerheid wanneer de interconnectiecapaciteit zelf beschikbaar is 

en wanneer er in de buurlanden een overschot aan productiecapaciteit beschikbaar is op 

momenten van schaarste zodat naar België kan geëxporteerd worden. FEBEG begrijpt dat Elia 

investeringen in interconnectiecapaciteit promoot, maar veronderstellen dat interconnecties in 

2027 voor 6.500 MW zullen bijdragen tot de Belgische toereikendheid is niet realistisch. Het 

spreekt voor zich dat in een goedwerkende markt overtollige productiecapaciteit wordt 

afgebouwd: hoe kan Elia dan verklaren dat in andere landen voor maar liefst 6.500 MW 

overtollige productiecapaciteit in de markt zou gehouden worden? Waarom zouden andere 

landen – gelet op de huidige marktomstandigheden – wel in staat zijn om hun toereikendheid te 

bewaren en zelfs investeringen in nieuwe gascentrales aan te trekken? Gaat Elia er vanuit dat 

andere landen op korte termijn een capaciteitsmechanisme zullen installeren? Elia veronderstelt 

bovendien ook dat andere landen beslissen om niet afhankelijk te zijn van import terwijl het 

voor België geen probleem zou zijn om te moeten rekenen op import, zelfs voor 50 % in 2027? 

Frankrijk, daarentegen, rekent voor slechts 7 % - veiligheidsfactor in de wet NOME – op import 

en het Verenigd Koninkrijk amper op 4 %.  

 

Om deze reden is FEBEG van oordeel dat het uitvoeren van regionale analyses van de 

toereikendheid een nuttige en waardevolle aanvulling op de nationale analyse kan zijn. Deze 

regionale analyses zullen leiden tot een convergentie van de methodologieën van de 

verschillende landen en tot een beter inzicht in de capaciteitsbehoeften op regionaal en Europees 

niveau. De methodologieën voor het uitvoeren van deze regionale analyses, inbegrepen de 

analyses van ENTSO-E, dienen evenwel nog verbeterd te worden: zij houden immers 

onvoldoende rekening met het economische en regelgevende kader, waarbinnen marktpartijen 

beslissingen nemen over investeringen of buitendienstnemingen, en dat essentieel is om op 

langere termijn de toereikendheid in te schatten. Extreme klimatologische omstandigheden en 

temperatuurgevoeligheid van de vraag worden eveneens nog niet meegenomen. Daarom kan de 

noodzaak om een capaciteitsmechanisme in te voeren op dit ogenblik nog niet aangetoond of 

ontkracht worden met een regionale analyse, en blijft een nationale analyse van de 

toereikendheid onontbeerlijk. 

 

5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy 

Only Market? Is volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om 

deze beschikbaarheid te verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) 

mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest geschikt lijkt(lijken)om de 
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bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het nucleair park 

te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben 

(technologisch neutraal …)?  

Antwoord: 

 

FEBEG is ervan overtuigd dat de Energy Only Market (EOM) niet tijdig de beschikbaarheid van 

het structureel blok kan verzekeren. De EOM zorgt er immers wel voor dat het productiepark op 

de meest efficiënte manier wordt ingezet, maar de EOM is niet ontworpen om de vereiste 

kwaliteit van leveringszekerheid te waarborgen. De volgende elementen verklaren waarom de 

EOM niet de vereiste kwaliteit van leveringszekerheid kan waarborgen: 

 

− in geval van schaarste in een markt zullen de prijzen pieken en bestaat het risico op niet-

levering (black-out), maar net deze inherente gevolgen van marktwerking lijken niet 

aanvaard te worden door de maatschappij (prijsbeperkingen, beperkingen aan het sluiten 

van centrales, …) waardoor elektriciteit het karakter krijgt van een publiek goed;  

− het stijgende aandeel van productie-installaties met zeer lage variabele productiekosten 

(windturbines, zonnepanelen, waterkrachtcentrales, …) leidt er toe dat het algemeen 

prijsniveau op de groothandelsmarkten daalt en conventionele elektriciteitscentrales minder 

worden ingezet: het gevolg is dat de rentabiliteit van deze elektriciteitscentrales afneemt – 

minder inframarginale rente - en ze uit dienst worden genomen terwijl ze nodig zijn als 

flexibele en back-up centrales;  

− sporadische en onzekere prijspieken vormen geen voldoende bron van inkomsten voor 

investeerders, noch om bestaande capaciteit in de markt te houden, noch om nieuwe lange-

termijn-investeringen aan te trekken (bankability): enkel een EOM met structurele 

prijspieken – en dus een structurele inframarginale en schaarscheidsrente - zou in staat 

kunnen zijn om investeringen aan te trekken, maar dit is net onmogelijk want nieuwe 

investeringen zullen de schaarste net doen afnemen waardoor de prijspieken verminderen en 

de investeerder zijn investeringskosten niet zal terugverdienen;  

− België is een kleine markt die kampt met veel onzekerheden (kernuitstap, verschillende 

steunsystemen, grote invloed van beleid in andere landen door het hoge aandeel 

interconnectiecapaciteit, …) die het investeringsklimaat ondermijnen.  

 

Net omdat de EOM niet de vereiste kwaliteit van leveringszekerheid biedt, heeft de federale 

regering reeds een capaciteitsmechanisme ingevoerd, namelijk de strategische reserve. FEBEG 

heeft het mechanisme van de strategische reserve steeds gesteund aangezien het een relatief 

eenvoudig te implementeren overgangsmaatregel is die slechts een beperkte marktverstoring 

met zich brengt. Het mechanisme laat toe om wat tijd te kopen, maar garandeert geen 

bevoorradingszekerheid op langere termijn: het belet de uitdienstneming van (een gedeelte van) 

de bestaande productiecapaciteit en stimuleert in zekere mate vraagbeheer, maar zorgt niet 

voor een duidelijk prijssignaal om voldoende investeringen in nieuwe capaciteit aan te trekken.  

 

FEBEG is dan ook van mening dat een capaciteitsmechanisme moet ingevoerd worden om de 

beschikbaarheid van het structureel blok te garanderen. FEBEG beschouwt het invoeren van een 
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mechanisme met een centrale veiling van capaciteit als een realistische en haalbare oplossing 

om tijdig de capaciteits- en flexibiliteitsnoden van België af te dekken. 

 

Een mechanisme met een centrale veiling van capaciteit is reeds met succes ingevoerd in het 

Verenigd Koninkrijk. Aangezien een pragmatische aanpak noodzakelijk zal zijn om de 

uitdagingen in België het hoofd te bieden, stelt FEBEG voor om het mechanisme met een 

centrale veiling van capaciteit dat ingevoerd is in het Verenigd Koninkrijk, als referentiemodel 

voor België te gebruiken. Het overnemen van het mechanisme in het Verenigd Koninkrijk heeft 

verschillende voordelen:  

− Het mechanisme met een centrale veiling van capaciteit is niet alleen het meest geschikt 

om tijdig een oplossing te bieden aan de Belgische capaciteits- en flexibiliteitsbehoeften, 

maar ook om tegemoet te komen aan enkele Belgische karakteristieken. Deze visie wordt 

ook bijgetreden door de CREG en door Elia.  

− De ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk leren dat het ontwikkelen van een 

volledig nieuw capaciteitsmechanisme 3 tot 4 jaar vergt. Daarbovenop komt nog de 

periode die nodig is om de capaciteit effectief te kunnen leveren (rond 4 jaar). Het 

overnemen van het mechanisme van het Verenigd Koninkrijk laat een veel snellere 

implementatie toe omdat (i) het mechanisme met een centrale veiling van capaciteit al 

sinds 2014 volledig operationeel is in het Verenigd Koninkrijk en de opeenvolgende jaren 

van werking reeds heel wat waardevolle inzichten hebben opgeleverd en (ii) het proces 

wat lijkt op dat voor het aankopen van de strategische reserves (prekwalificatie, testen, 

…) wat Elia toelaat om verder te bouwen op haar ontwikkelingen en ervaringen met de 

strategische reserves. 

− Het mechanisme van het Verenigd Koninkrijk met een centrale veiling van capaciteit is 

aangemeld aan en goedgekeurd door de Europese Commissie en dus conform de 

Europese Richtsnoeren voor Staatssteun. Wanneer België dit mechanisme zou 

aanmelden, kan het dus gebruik maken van de argumenten die door het Verenigd 

Koninkrijk aangevoerd werden en ook aanvaard werden door de Europese Commissie bij 

het beoordelen van de conformiteit van het mechanisme met de regels van de interne 

markt.  

− Ondanks het invoeren van een mechanisme met een centrale veiling van capaciteit wordt 

de elektriciteitsmarkt in het Verenigd Koninkrijk in het algemeen beschouwd als één van 

de meest competitieve in Europa.  

 

Het is essentieel dat het Belgische mechanisme met een centrale veiling van capaciteit de 

fundamentele modaliteiten uit het model van het Verenigd Koninkrijk overneemt, namelijk open 

voor nieuwe en bestaande capaciteit (productie, opslag en vraagbeheer), marktwijd en 

technologie-neutraal, open voor deelname uit andere landen en met transparant, niet-

discriminerend competitief biedproces. Capaciteiten die al genieten van steun op langere 

termijn, bijvoorbeeld hernieuwbare energiebronnen, evenals de Belgische kerncentrales, die – 

wettelijke verplichting – uit dienst zullen worden genomen tegen 2025, moeten uitgesloten 

worden. Enkel verbeteringen of strikt gezien noodzakelijke aanpassingen aan het mechanisme 

van het Verenigd Koninkrijk zouden in overweging mogen genomen worden.  
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Buitenlandse aanbieders van capaciteit zouden rechtstreeks moeten kunnen deelnemen aan de 

centrale veiling van capaciteit in België. Het is wellicht nodig om tijdelijk een pragmatische 

impliciete aanpak – zoals in het Verenigd Koninkrijk – te gebruiken omdat het ontwikkelen van 

een mechanisme voor expliciete deelname van buitenlandse capaciteit de invoering van een 

capaciteitsmechanisme in België niet mag belemmeren of vertragen. 

 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze 

van overgang(indien ja, tot wanneer?) of op langere termijn? Zijn er aanpassingen 

noodzakelijk? (Indien ja, dewelke?)  

Antwoord:  

 

FEBEG heeft het mechanisme van de strategische reserve steeds gesteund als een 

overgangsmaatregel (zie antwoord op vraag 5).  

 

FEBEG is van oordeel dat het nu de prioriteit moet zijn om zo snel als mogelijk een duurzame 

oplossing uit te werken die de capaciteits- en flexibiliteitsbehoeften van België effectief 

verzekert, namelijk de invoering van een mechanisme met een centrale veiling van capaciteit 

 

7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in 

het evenwicht en het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke 

toename van intermitterende productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door 

verschillende middelen geleverd:  

- vraagbeheer  

- stockage  

- flexibele centrales  

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer 

dienend voor adequacy als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund 

worden? Indien ja, voor welk(e) van deze drie middelen? Is het mechanisme vermeld 

onder vraag 6 geschikt?  

 

Antwoord: 

 

Flexibiliteitsmiddelen zijn moeilijk te vergelijken: elk flexibiliteitsmiddel heeft zijn eigen 

karakteristieken en kosten. Flexibele elektriciteitscentrales, bijvoorbeeld, kunnen een onbeperkte 

tijd draaien en zijn om die reden noodzakelijk tijdens koudegolven, winternachten, … Opslag of 

flexibele vraag daarentegen zijn eerder punctueel en beperkt in de tijd. Bovendien is de kost van 

vraagbeheer - omwille van het achterliggende productieproces - erg afhankelijk van het ogenblik 

waarop de flexibiliteit wordt gevraagd.  

 

De transmissienetbeheerder moet analyseren welke type flexibiliteit nodig is om te voldoen aan 

de flexibiliteitsbehoeften van het systeem en dit vertalen in producten en specificaties. Het is 

dan aan de marktpartijen om deze flexibiliteit te leveren via marktgebaseerde mechanismes. In 

het kader van de invoering van een mechanisme met een centrale veiling van capaciteit moet 
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een evenwichtige mix van korte, middellange en lange-termijn-producten en specificaties 

ontwikkeld en bepaald worden in functie van de Belgische capaciteits- en flexibiliteitsbehoeften.  

Zowel vanuit het oogpunt van een optimale marktwerking als van kostenefficiëntie is het 

fundamenteel dat deze marktgebaseerde mechanismes technologieneutraal zijn en een level 

playing field tussen de capaciteitsaanbieders verzekeren. 

 

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) 

vergoedingsmechanisme(n) die u onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de 

voornaamste stappen in zijn(hun) invoering preciseren?  

Antwoord:  

 

De studie van Elia toont aan dat een structureel block van 4.000 tot 8.000 MW nodig is 

gedurende de periode van 2023 tot 2027 om de Belgische capaciteits- en flexibiliteitsbehoeften 

te dekken. In de veronderstelling dat de geïdentificeerde capaciteits- en flexibiliteitsbehoeften 

niet onderschat zijn en dat maatregelen zullen genomen worden om bestaande capaciteit 

beschikbaar te houden, zal nieuwe capaciteit nodig zijn tegen 2024-2025. Rekening houdend 

met, enerzijds, de tijd die nodig is om nieuwe elektriciteitscentrales te bouwen (tot 4 jaar voor 

een STEG) en, anderzijds, de tijd om een capaciteitsmechanisme in te voeren (3 tot 4 jaar, 

gebaseerd op ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk), is onmiddellijke actie 

noodzakelijk. Om in België een mechanisme met een centrale veiling van capaciteit in te voeren, 

moeten immers nog de volgende stappen doorlopen worden: het nemen van een politieke 

beslissing, het uitwerken van de wetgeving, het bekomen van de goedkeuring van de Europese 

Commissie, het uitwerken van de technische voorwaarden en de marktregels, het houden van de 

veiling, het toekennen van de capaciteitscontracten, het vergoeden van de capaciteit na de lead-

time tot het leveren van de capaciteit,… 

 

In het geval de capaciteits- en flexibiliteitsbehoeften in de studie van Elia zouden onderschat zijn 

of wanneer bestaande capaciteit verder uit dienst zou genomen worden, wordt de timing een 

echte uitdaging.  

Net om deze reden is FEBEG van oordeel dat het behouden van de bestaande 

elektriciteitscentrales een efficiënte en maatschappelijke verantwoordelijke oplossing is. Het 

behouden van bestaande elektriciteitscentrales tot ze opnieuw nodig zijn wanneer de kernuitstap 

start, is efficiënt om de volgende redenen: 

 

− Het sluiten en heropbouwen van elektriciteitscentrales is – op basis van een eerste raming – 

drie keer zo duur als het behouden van bestaande centrales.  

− Het sluiten van elektriciteitscentrales die nog niet op het einde van hun levensduur zijn – de 

gemiddelde leeftijd van de Belgische STEG’s is 11 jaar – heeft een zware sociale en 

economische impact: waardevernietiging, minder werkgelegenheid, verlies aan ervaring, 

verhoging van de gastarieven, …  

− Als de capaciteit opnieuw gebouwd zou moeten worden, is de timing voor het invoeren van 

een capaciteitsmechanisme nog strikter omdat het investeringssignaal om nieuwe capaciteit 

te bouwen er dan sneller moet zijn.  
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− Op dit ogenblik zijn de gasgestookte centrales de meest betrouwbare en competitieve 

oplossing voor de flexibiliteitsbehoeften die Elia in haar studie heeft geïdentificeerd, namelijk 

meer dan 1000 MW voor de periode 2017-2027.  

− Een capaciteitsmechanisme dat de bestaande elektriciteitscentrales in de markt houdt – en 

hun dus toelaat inkomsten te verdienen in de markt – is goedkoper dan hen in de 

strategische reserve te plaatsen waardoor ze uit de markt zijn. 

− Zoals aangetoond is in het capaciteitsmechanisme van het Verenigd Koninkrijk, vergroot de 

bestaande capaciteit de competitie in het biedproces van het capaciteitsmechanisme en drukt 

het zo de prijs van capaciteit wat leidt tot een globaal lagere kost voor het veilig stellen van 

de bevoorradingszekerheid.  

 

Om de grote onzekerheid in de markt weg te nemen, is het voor FEBEG cruciaal dat op korte 

termijn – idealiter vóór de zomervakantie – een duidelijk signaal wordt gegeven die de politieke 

wil bevestigt om op korte termijn in België een capaciteitsmechanisme in te voeren. 
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5.1.9.  Febeliec 

 

1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de TNB over 

de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte hypothesen/gegevens, de scenario’s of 

hypothesen die weerhouden moeten worden om de volumes in MW te kunnen bepalen van het structureel 

blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 2021, 2023 en 2027?  

Antwoord: 

For Febeliec the different scenarios and hypotheses withheld by Elia largely cover the possible future 

evolutions. If additional scenarios/hypotheses were to be examined, Febeliec would like to propose the 

following: 

- a scenario with even higher demand growth, given the fact that the further electrification of the economy 

will probably accelerate in the following years; 

- a scenario where demand response is given more weight in the different analyses; indeed, for Febeliec, the 

results of the Poÿrÿ study underestimate the potential for demand response available in the electricity 

system.  

- A scenario with additional cross-border transmission capacity (e.g. ALEGRO II, NEMO II, …). Would an 

increase in such capacity have an impact on the 6500MW maximum import defined by Elia and which would 

be the impact on adequacy and flexibility in Belgium, especially when considering DC connections with more 

regulating capabilities from a TSO perspective. 

Concerning all scenarios, Febeliec would like to point out the following additional elements: 

- Import figures should be thoroughly checked, not only for the availability of cross-border capacity, 

but also for the availability of generation capacity in the exporting countries (cfr scenario with -44 

GW of coal power generation in Europe).  

- More generally, a global vision on the other countries, which have a great impact on the Belgium 

power supply, would be desirable. Security of supply should be analysed and managed at European 

level, or at least at the level of the regional price zones. 

- Loopflows might significantly reduce cross-border capacities available for the market (cfr CREG study 

on price peaks in September-October 2015). TSOs and regulators should rapidly find solutions to 

make sure cross-border capacities are optimally used for the market, not for facilitating non-

commercial flows. 

- Flow-based allocation rightly maximises social welfare in the whole of the CWE price zone. Flow 

factor competition could, however, favour larger countries in case of scarcity. The allocation 

algorithm needs to be corrected in order to avoid that, in case of scarcity, smaller countries always 

see their import capacities reduced first. 

 

2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom? 

Antwoord: 

See answer to question 1. 
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3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, nucleair park, 

ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? Waarom? 

Antwoord: 

See answer to question 1. 

4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een manier 
om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen. 

4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling vastgelegd moet 
worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden om de 
analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren? 
Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
 

Antwoord: 

There is certainly a technical minimum level of local generation capacity to be respected in order to be able 

to guarantee grid integrity. For Febeliec, Elia is best placed to calculate this minimum level of generation 

capacity and its topology in function of the current transmission grid. The same goes for the import flows: the 

maximum import flow depends on the maximum cross-border import capacity and the CWE grid topology. 

However, it has to be considered that external constraints in Belgium and other countries seem arbitrarily 

chosen and prone to be disputed. The current 4500 MW (evolving to 6500 MW in the study hypotheses) 

maximum simultaneous import capacity in Belgium or the 6500 MW export capacity in Germany are clear 

examples (especially the latter, as it must be clear that enormous loop flows can be observed coming from 

the German control area) that can be disputed. For the study, Elia has put this level at 6500 MW maximum 

simultaneous import capacity for Belgium, despite having more than 9000 MW of physical import capacity 

(under the assumption of course that sufficient generation capacity can be found in the neighboring 

countries, something that has been tackled by the study, especially since a sensitivity has also been 

introduced on the assumption that 44GW of coal-fired generation would be retired without being replaced). 

Additionally, and as mentioned in our answer to question 1: 

- TSOs and regulators should rapidly find solutions to make sure cross-border capacities are optimally 

used for the market, not for facilitating non-commercial flows. 

- The flow based allocation algorithm needs to be corrected in order to avoid that, in case of scarcity, 

smaller countries always see their import capacities reduced first. 

- Security of supply should be analysed and managed at European level, or at least at the level of the 

regional price zones. 

 

5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only Market? Is volgens 

u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te verzekeren? Kan u, 

ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest geschikt lijkt(lijken)om de 

bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het nucleair park te verzekeren? Welke 

minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben (technologisch neutraal …)? 

Antwoord: 

Industrial consumers continue to believe that a well-functioning energy-only market (EOM) would be the best 

and most efficient way of coming to competitive electricity prices AND security of supply. In a well-
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functioning energy-only market, the BRPs are responsible for maintaining a balance between demand and 

supply in their portfolios at each moment.  Through the market-based pricing mechanisms in the different 

markets (forward, spot, intraday and balancing), investment signals will be generated whenever the 

generation + import capacity decreases under a level where they are no longer capable of covering peak load 

corrected for demand response17.  

The current market system, however, does not lead to the appropriate investments to guarantee security of 

supply, because public intervention distorts the pricing mechanism (e.g. subsidies, priority grid access, 

permitting policy, insufficient and inefficiently allocated cross-border capacities, lack of policy 

harmonization,…). Therefore, additional intervention is observed aiming at assuring security of supply 

(capacity markets, strategic reserves, capacity obligations, …).  

For Febeliec, capacity remuneration mechanisms can only be considered as a last resort solution whenever 

external reasons (e.g. government intervention) prohibit the EOM from triggering investments. For Febeliec, 

it is therefore necessary to take away current market distortions such as subsidies for specific technologies, 

priority grid access for renewables, insufficient cross-border transmission capacities, inefficient cross-border 

capacity allocation mechanisms, divergent energy policies, inefficient gas market functioning, … . 

In any case, for Febeliec, capacity remuneration mechanisms cannot interfere with the market, can only be 

introduced in a European (or regional) context and should aim at solving a specific, well-defined problem 

(which would limit their duration to a specific period). 

Last but not least, industrial consumers as well as other market parties require long term visibility and 

stability in the laws and regulation: too frequent major modifications prohibits this and makes investments 

(normally) triggered by the market impossible. 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van overgang(indien ja, 

tot wanneer?) of op langere termijn?  Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien ja, dewelke?) 

Antwoord: 

Febeliec prefers the measures proposed under 5 (to remove market distortions) to make the EOM function 

properly; this will make the need for strategic reserves disappear.  

In case it would be considered crucial and necessary to maintain a strategic reserve, the latter should be open 

for all sources of flexibility on a level-playing field to increase competition, taking into account the total cost 

(reservation and activation cost) of all alternatives, in order to minimize the overall cost to the system. 

Regular analysis and monitoring must permanently evaluate the need to maintain the mechanism. 

7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht en het 

beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van intermitterende 

productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd: 

- vraagbeheer 

- stockage 

                                                           
17 The head of the load duration curve should be covered by flexible means, a.o. demand response, to shave or shift 
away these peaks of temporal (residual) peak load demand, without requiring expensive and little utilised (flexible) 
generation capacity, which would be unprofitable. The last 1000 MW of peak load in Belgium occurred less than 140 
hours in 2015, a duration which would not be sufficient for the profitability of most types of (flexible) generation 
capacity. 
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- flexibele centrales  

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor adequacy als 

voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) van deze drie 

middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt?   

Antwoord: 

Optimized system costs and competitiveness of energy supply must remain core objectives in the 

development of flexible sources. 

First, as for demand response, Febeliec has identified several barriers to entry for load flexibility and 

discussed them a.o. with CREG and ELIA in different fora (see position paper on demand response attached). 

For Febeliec, demand response has an essential role to play in any liberalized electricity market, as it has the 

potential of bringing down the need of peak capacity and thus the system cost. It cannot, however, replace 

investments in additional dispatchable generation capacity in case of structural shortages. 

As for storage, Febeliec supports the development of storage to the extent that it contributes to lower 

system costs. It is therefore necessary to invest in research and development and to improve storage 

technology up to a point where it can be introduced into the system without subsidies (and without 

stimulating the further development of subsidized renewables).  

Flexible generation can compensate for an energy shortage (e.g. in case of lack of wind and/or sun), but it 

does not solve problems resulting from oversupply. 

For these three sources of flexibility, Febeliec wants to insist on the essential role of the balancing responsible 

parties (BRPs) in the electricity system. It is their responsibility to match the expected offtake in their 

perimeter with the necessary generation capacity, demand response, storage and other sources of flexibility 

(made or both) in order to balance their portfolio at each moment. The TSO can only take up a role of 

residual balancing of the system by means of sufficient reserves. More intermittent generation capacity in the 

system should in the first place be solved by the BRPs inside their own perimeter. It should as such not 

require increased balancing capacities for the TSO.  

The responsibility of BRPs/suppliers is both in the near real-time timeframe as well as the forward market 

timeframe, which should also incentivize them to take the required measures to guarantee them to be able 

to honor their future supply obligations.  

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) vergoedingsmechanisme(n) die u  

onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste stappen in zijn(hun) invoering preciseren? 

Antwoord: 

No capacity remuneration mechanisms are needed at this stage. Indeed, despite unavailability of nuclear 

plants, demand response and other sources of flexibility have proven to be sufficient to solve the adequacy 

issue in Belgium where, as long as nuclear capacity is in place, no additional measures are required. 

Febeliec would also like to underline that the necessary measures should be taken in order to avoid that the 

pass-through of the cost of the strategic reserve jeopardises industry’s competitiveness. 
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5.1.10. BDRA (Teamwise (Anode), EnergyPool, Actility, EnerNoc and Restore) 

 

1) A la lumière des résultats de l’étude « 2017-2027 » menée par le GRT sur les besoins en adéquation et 
en flexibilité et en fonction des hypothèses/données utilisées, quels sont selon vous, les scenarii ou 
hypothèses à retenir, qui devraient permettre de déterminer les volumes en MW du bloc structurel 
devant être disponibles en 2017, 2021, 2023 et 2027 ? 

Réponse : 

Pour les premières années étudiées (2017 et 2021), les scénarios médians nous semblent le plus pertinents 
à considérer compte tenu des délais courts. Au-delà, les incertitudes sur la réalisation de tel ou tel scénario 
sont plus importantes : l’identification du bloc structurel ne pourra se faire de façon précise que d’ici 
quelques années, et une réévaluation régulière du besoin nous semble nécessaire avant toute prise de 
décision. En effet, des changements importants de types économiques, politiques, ou climatiques sont 
davantage susceptibles d’avoir un impact conséquent sur l’évolution du bloc structurel nécessaire. 

S’agissant des études de sensibilité qui sont proposées dans l’étude : 

- La scénario coal-before-gas nous semble peu probable à partir de 2021 compte tenu de latrajectoire 
européenne en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Même si l’étude s’appuie sur des projections d’évolution du prix du CO2 à cette échéance, la probabilité de 
voir un changement structurel du marché européen de quotas CO2 n’est pas à écarter : les récents 
témoignages de volonté politique tel qu’émis en France et en Grande-Bretagne témoignent d’une tendance 
forte en ce sens. 

- Le scénario « low capacity » présenté nous semble tout à fait réaliste, dans le sens où l’étude elle-même 
montre que les investissements dans de nouvelles centrales thermiques sera compliqué à l’avenir. Pour 
cette raison, il nous semble réaliste de considérer que le remplacement des vieilles centrales thermiques 
(en particulier celles au charbon) par de nouvelles ne pourra pas se faire à 1 pour  1, ce qui pourrait amener 
à une réduction de la puissance thermique installée dans les pays voisins. 

Concernant l’analyse de besoin en flexibilité de l’étude, il nous semble pertinent de remarquer que : 

- A l’aune de 2027, l’absence d’étude de sensibilité quantitative sur l’intégration des réserves de balancing 
nous semble préjudiciable, en particulier pour ce qui est de la réserve secondaire. En effet, cet horizon 
constitue une échéance tout à fait raisonnable de mise en oeuvre de la plupart des obligations du 
règlement européen relatif à l’équilibrage, actuellement en cours de validation par la Commission 
européenne. En conséquence, il nous semble primordial de considérer plus en avant les conséquences 
d’échanges transfrontaliers accrus de réserves et d’énergie d’ajustement. 

2) Auriez-vous étudié d’autres scénarios prospectifs ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ? 

Réponse : 

Deux études de sensibilité supplémentaires nous paraissent devoir être incorporées pour évaluer 

l’évolution du besoin en bloc structurel : 
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- L’étude actuelle ne considère aucunement la diminution structurelle de la disponibilité des centrales 

thermiques vieillissantes. Cette tendance, liée aux besoins croissants en maintenance des centrales au 

cours de leur existence, est notamment détaillée par Eurelectric. Elle impacte directement la capacité des 

centrales thermiques à être disponibles en cas de besoin. 

- Le développement de nouvelles technologies et usages électriques nous semblent trop limité dans cette 

étude : une sensibilité plus large, permettant d’évaluer les conséquences d’une électrification des usages 

(dans le secteur du transport et du chauffage résidentiel) et une augmentation plus soutenue de la 

demande en électricité, nous semble devoir être considérée. A ce titre, des comparaisons avec les 

évolutions de la consommation électrique à moyen terme pratiquée par les GRTs de pays voisins nous 

semblent présenter un intérêt (cf les bilans prévisionnels de l’équilibre offre-demande réalisés par RTE). 

Enfin, une présentation détaillée de l’évolution des pointes de consommation, (en puissance, en 

complément de la consommation en énergie), tel qu’effectuée par le GRT français RTE dans ses bilans 

prévisionnels de l’équilibre offre-demande, permettrait de mieux appréhender l’évolution du besoin en 

bloc structurel. 

3) Auriez-vous utilisé d’autres données d’inputs que celles utilisées par le GRT (consommation, parc 

nucléaire, développement des énergies renouvelables, capacité d’importation, etc. ) ? Si oui, lesquelles ? 

Pourquoi ? 

Réponse : 

D’une manière générale, les hypothèses retenues et les sources utilisées nous paraissent légitimes. 

Toutefois, s’agissant de l’évaluation du bloc de capacité de production et de réaction de la demande 

disponibles, les inputs relatifs à l’évolution de la puissance installée et de la disponibilité des cogénérations 

nous paraissent devoir être challengés, afin de disposer de sources alternatives. En effet, il s’agit d’un 

élément clé dont la révision affecterait directement le besoin en bloc structurel 

De même, l’évolution de la structure de la tarification réseau nous semble important à prendre en compte, 

afin de tenir compte des effets possibles sur la structure de la consommation électrique et le 

développement du stockage et de la production décentralisée à l’avenir.  

 

4) Notre réseau électrique se situe au coeur du système européen. Il est développé de telle manière à 

favoriser les échanges régionaux européens d’électricité. 

4.1) Considérez-vous qu’une limite physique doive être fixée a priori à ces possibilités d’échanges ? Si 

oui, sur base de quel critère/paramètre ? 

4.2) Considérez-vous qu’une limite maximale d’importation (théorique) doive être fixée a priori pour 

effectuer les analyses des besoins nécessaires à assurer la sécurité d’approvisionnement du pays ? Si oui, 

sur base de quel critère/paramètre ? 



 

98 
 

Réponse : 

S’agissant des interactions avec le système électrique européen et l’impact sur les échanges 

transfrontaliers, il nous semble que l’étude devrait également considérer :  

- l’évolution et l’impact des flux de bouclage, qui sont un facteur d’incertitude supplémentaire s’agissant de 

l’évaluation de la capacité d’interconnexion qui sera disponible lors des pointes de consommation. Des 

éléments de l’étude réalisée par la CREG sur le sujet pourraient à ce titre s’avérer pertinents. 

- l’extension du flow-based et son impact sur le calcul des capacités d’échange disponibles ; 

5) La disponibilité du bloc structurel peut-elle être assurée par l’Energy Only Market ? Un mécanisme de 

rémunération spécifique additionnel est-il selon vous nécessaire pour assurer cette disponibilité ? En cas 

de mécanisme(s) nécessaire(s), pouvez-vous préciser celui (ceux) qui vous semble(nt) le(s) plus 

adéquat(s) pour assurer la sécurité d’approvisionnement en Belgique d’ici 2023 et après la fermeture du 

parc nucléaire ? Quelles caractéristiques minimales devrai(en)t-il(s) avoir (neutre 

technologiquement,...)? 

Réponse : 

Jusque 2023, une réserve stratégique sur base annuelle nous semble présenter les meilleurs 

caractéristiques pour répondre à un besoin en capacité, en particulier en cas de fermeture de centrale à 

cycle combine gaz, dont l’avenir est à ce stade incertain. Bien entendu, la Demand Response doit bénéficier 

d’un accès sur pied d’égalité à cette réserve. Compte tenu de la structure du besoin identifié par l’étude 

(faible nombre d’heures), et des caractéristiques intrinsèques de la DR, celle-ci nous semble par ailleurs 

tout à fait compétitive en cas de besoin. 

Au-delà de 2023, davantage que sur la solution qui serait retenu (energy only ou mécanisme de capacité), il 

nous semble avant tout important de souligner les éléments suivants : 

• En cas de mise en place d’un mécanisme de capacité, il sera primordial de veiller aux points suivants : 

o A capacity market should be technology neutral. If we want to obtain an efficient market, there 

can be no differentiation between production and demand. The mechanism should solely look 

at the amount of MW that can be 'made available' at the request of the 'market', via a drop-by 

product. 

o A capacity market, because it tries to cover adequacy, should not focus on an availability of 

100%. We don't need that, and it would limit the real potential. Instead, it should specify that 

the volume can be called upon in times of need, for instance, when the Belgian demand spikes 

above 12 GW, and that it should only be available at those times. In any other situation we 

don't face adequacy problems, but are looking at balancing issues, and we should be very clear 

in our answer that we shouldn’t mix up both. 

o There can be no obligation to participate — especially not at an imposed price by royal decree. 
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o It should be a paid-as-cleared mechanism, which grants equal support to each participating 

MW, in order to ensure a level playing field. A paid-as-bid system by definition creates a 

distortion in the market, as it gives a different remuneration to each individual bid. 

 

• Le marché energy only doit pouvoir envoyer les signaux nécessaires pour avoir une chance de 

fonctionner. De ce point de vue, il est nécessaire de veiller à lever les barrières identifiées de longue 

date, au premier rang desquelles les caps de prix sur le marché day ahead, ainsi que la ossibilité pour la 

DR de participer directement. Sans cela, la demande affichée ne reflètera pas la demande réelle à ce 

prix, et la formation du prix sera en conséquence erronée. De même, le fonctionnement effectif d’un 

marché de type energy only impliquera à terme la suppression de toute subvention technologiquement 

ciblée, qui introduit des distorsions de concurrence et dans la formation des prix. 

6) Le mécanisme de la réserve stratégique actuel peut-il subsister à titre transitoire (si oui, jusque quand 

?) ou à plus long terme ? Des adaptations sont-elles requises ? (Si oui, lesquelles ?) 

Réponse : 

Voir supra. 

7) Les outils procurant de la flexibilité sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l’équilibre et la gestion 

de notre réseau, notamment en raison de l’accroissement important des moyens de production 

intermittents. Cette flexibilité est fournie par différents moyens : 

- La gestion de la demande 

- Le stockage 

- Les centrales flexibles 

Comment voyez-vous la place que chacun d’entre eux doit occuper, ces outils servant tout autant pour 

l’adéquation que pour la flexibilité ? Faut-il soutenir leur développement ? Si oui, pour lequel (lesquels) 

de ces trois moyens ? Le mécanisme évoqué à la question 6 est-il adéquat ? 

Réponse : 

Un soutien spécifique ne nous semble par nécessaire, un accès équitable au marché dans son intégralité 

étant l’élément clé qui permettra à l’ensemble des sources de flexibilité d’être valorisés. 

A ce propose, il convient selon nous de distinguer les dimensions de long terme (adequacy) et de court 

terme (flexibility) : 

- S’agissant de la sécurité d’approvisionnement de long terme, la gestion de la demande permet, avec des 

CAPEX peu élevés, de résoudre des besoin en capacité installée pour faire face aux pointes de 

consommations survenant quelques dizaines d’heures par an. 
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- S’agissant de la sécurité d’approvisionnement de court terme, la gestion de la demande permet 

d’apporter davantage de flexibilité au système électrique. Pour ce faire, il est primordial que les dispositifs 

de marché permettant de valoriser les besoins en flexibilité (le marché intraday et balancing 

essentiellement) soient pleinement ouverts à la participation de la demande et des autres moyens de 

flexibilité comme le stockage ou les centrales flexibles distribuées.  

En particulier, la gestion de la demande présente l’avantage de valoriser des capacités en usage secondaire, 

dont le but premier demeure avant tout la production d’un bien, ou d’un service. Ces capacités peuvent 

être valorisées avec des investissements limités et sont donc structurellement plus favorables que des 

investissements dédies dans des centrales de pointe p. ex. 

Par ailleurs, il convient de noter que parmi ces nouvelles sources de flexibilité, certaines sont valorisées en 

tant qu’usage secondaire de process dont le but premier est autre (production industrielle, service, 

véhicule électrique,…). Pour pouvoir valoriser ces sources de flexibilité, il convient de pouvoir prendre en 

compte cet usage secondaire : une activation au merit order, notamment sur les réserves de balancing est 

ainsi indispensable. 

8) Quel timing/calendrier envisagez-vous pour la mise en oeuvre du (des) mécanisme(s) de rémunération 

identifié(s) à la question 6) ? Pouvez-vous préciser les grandes étapes de son (leur) implémentation ? 

Réponse : 

Les expériences à l’international ont montré que les mécanismes de rémunération de capacité étaient des 

outils complexes, qui nécessitaient une longue concertation, et qui pouvaient se révéler difficiles à mettre 

en oeuvre dans la pratique. 

Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés dans l’étude, il ne nous semble pas qu’un besoin existe 

avant 2021, et que la réserve stratégique permettra en attendant d’assurer le complément en capacité qui 

pourrait apparaître ponctuellement. Au-delà, il nous semble essentiel qu’une concertation de l’ensemble 

des partie prenantes (non uniquement les producteurs) soit organisée suffisamment en amont, afin 

d’identifier le cas échéant le dispositif nécessaire et utiliser à bon escient le temps disponible pour mettre 

en place sereinement un tel dispositif. 
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5.1.11. VWEA/ODE 

 

 Belangrijkste boodschappen  

De Vlaamse hernieuwbare energiesector verwelkomt de studie van Elia. Deze vormt een goede basis om 

gesprekken op te starten over de bevoorradingszekerheid van België op middellange termijn. De studie 

toont echter ook aan dat adequacy niet als enige criterium geldt in de transitie naar een duurzaam 

elektriciteitssysteem; er is namelijk ook een nood aan flexibele capaciteit om die transitie te begeleiden en 

te ondersteunen. De studie toont bovendien ook aan dat er vanaf 2017 en tot de volledige kernuitstap te 

veel productiecapaciteit zal zijn. Om te voorkomen dat een periode van aanzienlijke overcapaciteit de 

energiemarkt verstoort en potentieel de ontwikkeling van hernieuwbare energie bemoeilijkt, moet er 

goed nagedacht worden over het energiesysteem in deze overgangsfase.  

De Elia studie toont aan dat er op korte termijn geen tekort dreigt aan capaciteit, maar op langere 

termijn wel. Inderdaad tussen 2023 en 2025 stijgt de nodige capaciteit (structurele blok) naar 4000 MW 

(8000 MW in sommige sensitiviteitsanalyses). De sluiting van de centrales, die gedurende de periode van 

overcapaciteit overbodig zijn, moet vermeden worden indien ze later nog nodig blijken te zijn. Een 

transitiemechanisme dient voorzien te worden indien blijkt dat dit de meest kosten-efficiënte oplossing is 

voor de tijdelijke overcapaciteit in het systeem. Er moeten rationele beslissingen worden genomen om de 

transitie naar hernieuwbare energie vlot en efficiënt laten verlopen.  

 Het mogelijks ontwikkelen van een CRM in België mag de verdere Europese eenmaking van de 

energiemarkt niet tegengaan. Een grensoverschrijdende aanpak verdient de voorkeur (CWE of 

buurlanden). Hierbij moet de regering rekening houden met de Europese regels voor staatssteun, en met 

de aanbeveling van de Europese Commissie om eerst een oplossing te zoeken via betere 

grensoverschrijdende samenwerking en het inzetten op energie-efficientie. Het is belangrijk om de link 

naar warmte en transport te maken, omwille van de impact op vraag, en zeker ook omwille van het 

potentieel om deze systemen als opslag te gebruiken. Alle flexibiliteitsbronnen, die aan bod kunnen 

komen om de structurele blok in te vullen, moeten een gelijke kans krijgen.  

 Een energievisie is de gelegenheid om de transitie naar hernieuwbare energie uit te stippelen en om een 

geïntegreerd, coherent, ecologisch en maatschappelijk verantwoord energiesysteem te ontwikkelen.  

VRAGENLIJST 

1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de TNB 

over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte hypothesen/gegevens, de 

scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de volumes in MW te kunnen bepalen van 

het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 2021, 2023 en 2027?  

In eerste instantie moet er overwogen worden om een BAU-scenario te beschouwen. De belangrijkste 

elementen daarvoor zitten vervat in het antwoord op vraag 3.  
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Daarnaast moet er ook ernstig nagedacht worden om het ‘coal phase out’ scenario te integreren in de base 

case gezien de recente evoluties in de omringende landen ten aanzien van steenkooleenheden.  

Het High RES scenario is uiteraard eveneens een uitermate nuttige sensitiviteitsanalyse, die het verdient 

om meer in detail uitgewerkt te worden. De groei van hernieuwbare energie zal zich na 2027 immers 

verder zetten onder invloed van de Europese lange termijn klimaatdoelstelling en de verwachte verdere 

daling van de investeringskost van hernieuwbare energie installaties.  

Aangezien het overschot aan capaciteit in de eerste fase zal optreden, is een sensitiviteit analyse met 

minder base-load aangewezen (zie voorstel BAU).  

Een aantal aannames moeten herzien worden, de aanpassingen worden besproken in het antwoord op 

vraag 3.  

2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom?  

De studie bevat een sensitiviteitsanalyse met minder markt respons, de impact van meer respons van de 

afnemers werd echter niet bestudeerd. Een sensitiviteitsanalyse met meer markt respons en met minder 

beperkingen naar het aantal, de duur en de tijd tussen de activaties zou aangewezen zijn, om de impact op 

de eerste schijven van het structurele blok in te schatten.  

Uit de studie volgt ook een andere bedenking voor ODE dan enkel deze aangaande adequacy; namelijk de 

inpassing van hernieuwbare energie en het overschot aan capaciteit tussen 2017 en 2023. Deze situatie is 

nader te beschouwen om voor een coherent en maatschappelijk verantwoord energiesysteem te zorgen 

dat eventuele productieoverschotten kan voorkomen of deze op een zo efficiënt mogelijk manier kan 

aanwenden (demand side management - DSM) of opslaan. Er moet ten allen tijden voorkomen worden dat 

de overschotten de rendabiliteit van hernieuwbare energie bronnen ondermijnen.  

3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, nucleair 

park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? Waarom?  

Een aantal basisaannames zijn aan herziening toe, er werd namelijk onvoldoende rekening gehouden met:  

- De impact van energie efficiëntie en van opslag (elektrische voertuigen, thuisbatterijen …) op de vraag en 

op het piekverbruik moet sterker in rekening worden gebracht. De sensitiviteitsanalyse moet ook rekening 

houden met de toenemende vraag ten gevolge van de elektrificering van de warmtevraag en het transport.  

- De link naar warmte en transport is ook belangrijk omwille van hun impact op de elektriciteitsvraag, en 

zeker ook omwille van potentieel deze systemen als opslag te gebruiken.  

- Meer markt respons (zie antwoord vraag 2)  

- De studie van Elia gaat ervan uit dat er een geïnstalleerd vermogen van 3.819 MW aan 

warmtekrachtkoppeling en biomassa zal zijn (600 MW bijkomende capaciteit). Hierbij moet de 

kanttekening gemaakt worden dat het investeringsklimaat- en beleid van cruciaal belang zijn voor de 
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realisatie van dergelijke installaties. Als het huidige investeringsklimaat wordt behouden, dan zullen er 

waarschijnlijk geen nieuwe biomassa installaties gebouwd worden in Vlaanderen.  

- Meer hernieuwbare energie:  

Onshore wind en PV in het bijzonder kunnen grotere bijdragen leveren dan wat er in de studie van Elia 

wordt voorgesteld. Mits een voorspelbaar en effectief investerings- en beleidskader, twijfelt de sector niet 

dat het scenario high RES gehaald kan worden. Er moet dan wel op korte termijn gehandeld worden zodat 

de ontwikkelingen van HE aan een sneller tempo kunnen gebeuren. Om bijvoorbeeld de bijkomende 

capaciteit aan offshore wind te realiseren, is er nood aan nieuwe concessies, waarvoor de procedure dan 

dringend moet worden gestart. Het potentieel voor PV is veel groter dan het voorstel van Elia in het high 

RES scenario, mits een aantal maatregelen zou deze technologie een belangrijkere rol kunnen spelen.  

- Lagere impact van de importcapaciteit:  

Omwille van o.a. loop flows is het mogelijk dat de feitelijke capaciteit van de interconnectie gereduceerd 

worden. Dit versterkt de noodzaak om de eventuele nood aan bijkomende capaciteit te onderzoeken in 

een volwaardige analyse van het energiesysteem in CWE regio, die rekening houdt met de evoluties in het 

energiesysteem in de omringende landen. 

4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een 

manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen.  

4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling vastgelegd moet 

worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter?  

4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden om de 

analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren? Indien ja, 

op basis van welk criterium/parameter?  

Een maatschappelijke kosten-baten analyse moet deze limiet bepalen, rekening houdend met de capaciteit 

die beschikbaar is in de buurlanden. Als de kosten van nieuwe interconnecties de baten overstijgen, dan is 

er maatschappelijk geen voordeel meer om deze aan te leggen. Men moet daarbij ook rekening houden 

met de nood aan lokale netondersteunende diensten. Decentrale hernieuwbare energie installaties kunnen 

hierbij een belangrijke rol spelen, in combinatie met lokale energieopslag.  

De total welfare in overweging brengen met de kosten van het net is enkel zinvol als de berekende 

gemiddelde prijsdaling rekening houdt met de reservatiekosten van de back up eenheden. 

5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only Market? Is 

volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te 

verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest geschikt 

lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het nucleair park 
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te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben (technologisch neutraal 

…)?  

De studie van Elia heeft aangetoond dat er op korte termijn geen ondercapaciteit is, tussen 2017 en 2021 is 

er zelfs sprake van overcapaciteit. Daarna dreigt er echter een tekort aan capaciteit. Na de kernuitstap zal 

er nood zijn aan bijkomende capaciteit waardoor een groot deel van de centrales opnieuw in de markt zou 

moeten komen. Een nieuwbouw van centrales (3 miljard euro) zou een verspilling van grondstoffen en 

financiële middelen zijn ten opzichte van het in de markt houden van de bestaande centrales (1 miljard 

euro). Het is dan ook nodig om de periode na 2023 goed voor te bereiden en te onderzoeken welke mix 

van additionele hernieuwbare energie, energiebesparing en -sturing, interconnectie en flexibele capaciteit 

het beste antwoord kan bieden aan een eventueel tekort van capaciteit.  

Een transitiemechanisme dient voorzien te worden indien blijkt dat dit de meest kosten-efficiënte 

oplossing is voor de tijdelijke overcapaciteit in het systeem. Het moet een tijdelijke en dynamisch 

marktgegeven zijn dat een prijszetting garandeert conform de actuele noden.  

In voorbereiding van de volledige kernuitstap zal het nuttig zijn dat de energiemarkt aangepast wordt zodat 

deze energie dynamisch waardeert en diensten (zoals flexibiliteit) en capaciteit beter ondersteunt. De 

beslissing om een adequacy mechanisme op lange termijn in te voeren moet gebeuren op basis van een 

grondige kosten-baten analyse op lange termijn, waarbij het mechanisme aan een aantal voorwaarden 

moet voldoen:  

- Een CRM moet open staan voor markt respons, stuurbare hernieuwbare energie, opslag, etc. en zodanig 

ontworpen zijn dat alle technologieën een gelijke kans krijgen. Het aantal activaties en de verhouding 

tussen activatiekost en reservatiekost zal de invulling van de verschillende schijven van de structurele blok 

bepalen. Een stabiel beleid en investeringsklimaat is daarvoor echter noodzakelijk.  

- Een CRM moet op Europees niveau georganiseerd worden (CWE) of moet op zijn minstens cross-border 

participatie toelaten. Dit om inefficiënties tegen te gaan (bijvoorbeeld ondersteunen van capaciteit terwijl 

in buurland overcapaciteit aan nieuwe efficiënte installaties optreedt).  

Als een CRM nodig blijkt, moet het zo worden ontworpen dat het bijdraagt aan de lange termijn transitie 

naar een duurzaam energiesysteem. 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van overgang(indien 

ja, tot wanneer?) of op langere termijn? Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien ja, dewelke?)  

Een beperkt volume aan strategische reserve kan zinvol zijn op korte termijn als verzekering voor noden 

tijdens strenge winters. Het verder uitbreiden ervan is geen kosten-efficiënte oplossing en de centrales 

moeten ten alle tijden (rekening houdend met de contractuele verplichtingen) terug naar de markt kunnen 

keren. Strategische reserve biedt ook geen antwoord op de nood aan de extra capaciteit na 2023. 
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7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht en 

het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van intermitterende 

productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd:  

- vraagbeheer  

- stockage  

- flexibele centrales  

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor adequacy 

als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) van deze drie 

middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt? 

De markt zal bepalen welke oplossingen het meest geschikt zijn voor de verschillende schijven van de 

structurele blok. Het aantal activaties* en de verhouding tussen reserverings- en activatiekosten zullen de 

meest aangewezen oplossing naar voren schuiven.  

*Rekening houdend met de economische gebruiksduur van de verschillende eenheden: in functie van de 

marktprijzen zijn er meer activaties mogelijk dan berekend in een adequacy-benadering. De afname van 

kern- en steenkoolenergie in de buurlanden zouden bijvoorbeeld de rendabiliteit van piekeenheden 

kunnen opkrikken. 

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) vergoedingsmechanisme(n) 

die u onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste stappen in zijn(hun) invoering 

preciseren?  

Er moet zo snel mogelijk werk worden gemaakt van een energie visie op basis van een adequate kosten-

batenanalyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

5.1.12. Essenscia 

 

Vragenlijst  

1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de 

TNB over de noden aan adequacy  en flexibiliteit  en in functie van de gebruikte  

hypothesen/gegevens,  de scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de 

volumes in MW te kunnen bepalen van het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 

2021, 2023 en 2027?   
 

Antwoord:  
 

De studie en de methodologie is zeker een goed vertrekpunt. Er zijn echter nog een aantal belangrijke 

aspecten van de analyse die nodig zijn om tot bepaalde conclusies rond de grootte van het 

structurele blok te komen.   

 

Zo ontbreekt nog een duidelijke analyse van de kosten van het structurele blok uitgaande van de 

huidige assumpties en hypothesen. Alle gegevens en assumpties zijn voorhanden vanuit de 

economische analyse van  de  gascentrales  om  de  kosteninschatting  van  het  structurele  blok  te  

maken.  Dit  is  belangrijke informatie om verschillende beleidsopties en technologieën (al of niet in 

het kader van een energievisise) af te wegen voor de invulling van het structurele blok.   

 

Een tweede element  waarvoor  de studie waardevolle  informatie  kan opleveren  is de analyse van 

de bijdrage van intermittente  energiebronnen  aan leveringszekerheid.  Vanuit de 

sensitiviteitsanalyse  met het high RES scenario kan geconcludeerd worden dat 2 tot 3 GW extra 

hernieuwbare capaciteit geen extra bijdrage levert aan de leveringszekerheid, terwijl de 

flexibiliteitsbehoeften  (en -kosten) wel stijgen door intermittente  energiebronnen.  De gehanteerde  

methodologie  in de studie waarbij heel wat infomatie rond wind- en zonprofielen opgenomen zijn 

bevat de juiste informatie om de vraag te beantwoorden tot welke hoogte intermittente 

technologieën kunnen bijdragen tot leveringszekerheid.  
 

2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? 
Waarom?  

 
Antwoord:  

 

De analyse rond adequacy en flexibileit werd voornamelijk uitgevoerd vanuit het risico voor een 

tekort, gezien het mogelijke risico op koude, windstille winterdagen.  Aan de andere kant zijn er 

ook typische zonnige  windrijke  zomerdagen  waar  de  omgekeerde  situatie  zich  kan  voordoen,  

zeker  bij  stijgende aandelen intermittente energiebronnen (in België en de buurlanden). De analyse 

waarbij gekeken wordt naar de systeemvereisten voor het evacueren van een teveel aan energie komt 

niet aan bod in de studie, noch de impact op mogelijke loopflows en interconnecties, maar vereist wel 
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de nodige aandacht. Vanuit essenscia wordt dan ook gevraagd om de studie aan te vullen met een 

analyse waarbij naar de noden gekeken wordt voor het opvangen van een teveel aan productie op 

momenten dat de vraag laag is.   
 

Deze informatie is niet alleen belangrijk in het kader van de flexibiliteitsnoden,  maar is waardevol 

voor het opstellen van een beleidskader 2020-2030 en de toekomstige governance systemen voor de 

klimaatdoelstellingen  van Europa richting 2030. Het absorptievermogen van het elektrisch systeem 

voor intermittente productiecapaciteiten  is begrensd door fysische limieten. essenscia vraagt dan ook 

dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie conditioneel worden opgesteld aan de evolutie en 

innovaties van    het    elektrisch    systeem    om    hiermee    om    te    gaan,    zodat    de    

betaalbaarheid    en    de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komen.   
 

In het kader van het bepalen van het structurele blok zou essenscia willen voorstellen een bijkomende 

sensitiviteitsanalyse   rond  import  te  bestuderen  (zie  antwoord  vraag  4).  Loopflows  nemen  

fysische capaciteit  in  en  leiden  dan  ook  tot  een  daling  van  de  invoercapacitieit.  Anderzijds  zou  

een  volledige benutting van de fysieke capaciteit van de interconnecties hogere import kunnen 

verzorgen.   
 
 
 

3)  Zou  u  andere  inputgegevens  gebruikt  hebben  dan  deze  gebruikt  door  de  TNB  
(consumptie,  nucleair park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? 
Zo ja, dewelke? Waarom?  

 
Antwoord:  / 
 

4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een 
manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen.  
4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling vastgelegd  
moet worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter?  
4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet  vastgelegd moet worden om de  
analyses  uit  te  voeren  van  de  noden  om  de  bevoorradingszekerheid   van  het  land  te 
verzekeren? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter?  
 
 Antwoord:  
 

Vanuit het Europese kader waarbij naar een eengemaakte markt en optimale dispatching gestreefd 

wordt zijn interconnecties en uitwisselingen tussen landen positief. Echter, gelet op de voorrangsregels 

van het huidige flow-based model waarin België niet op gelijke voet wordt behandeld dan haar 

buurlanden en gezien de stroom op de grenzen in beide richtingen kan vloeien (import en export), leidt 

een verhoogde interconnectiegraad   niet  steeds  tot  een  hogere  bevoorradingszekerheid.   

Interconnecties   met  het buitenland hebben dus slechts een positieve invloed op 

bevoorradingszekerheid  indien er ook effectief capaciteit in de buurlanden voorhanden is. In plaats van 

een beperkting van invoer, pleit essenscia voor een Europees/regionaal  kader waarin  afspraken  

gemaakt  worden  rond het aanhouden  van minimale zekere capaciteit in de verschillende regio’s.   
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5) Kan de beschikbaarheid  van het structureel  blok verzekerd worden door de Energy Only Market? Is 

volgens   u   een   specifiek   bijkomend   vergoedingsmechanisme   nodig   om   deze   beschikbaarheid   te 

verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest geschikt 

lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het nucleair park 

te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben (technologisch neutraal 

…)?  

 
Antwoord:  
 
Om te antwoorden of de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd kan worden door de EoM 

dienen alle elementen die impact hebben op de nodige investeringsbeslissingen  in rekening te worden 

genomen. De kosten bij o.a. BRPs in geval van schaarste  die o.a. via onbalansprijzen  tot uiting zullen 

komen waren geen onderdeel van de scope van de studie, noch een inschatting van de 

importcapaciteiten en de effecten van loopflows bij stijgende intermittente productie in de buurlanden. 

Nochtans zal dit een effect  hebben  en mogelijks  de nood  aan bijkomende  vergoeding  voor  een stuk 

verminderen,  zoniet vermijden.   

 

Pas als, na het in rekening brengen van dit effect, de nood voor bijkomende vergoeding zou blijken, kan 

de overheid beslissen om op het moment dat de nood zich stelt (en niet eerder) via een strategische 

reserve  de  bevoorradingszekerheid  te  garanderen.  Het  is  hierbij  belangrijk  dat  dit  via  een  

mechanisme  gebeurt   dat   zich   buiten   de   markt   bevindt   en   aan   minimale   kost,   wat   voorrang   

heeft   op technologieneutraliteit.  Technologische neutraliteit heeft namelijk in het verleden in het 

groene stroom beleid geleid tot onnodig hoge kosten gelinkt aan het subsidiëren van marktonrijpe 

technologieën. Een competitive doorrekening van de kost aan de eindgebruiker is hierbij een cruciale 

voorwaarde.  

 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van overgang 

(indien ja, tot wanneer?) of op langere termijn?  Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien ja, 

dewelke?)  

 

Antwoord:  

 

Het systeem van een strategisch reserve laat toe om de bevoorradingszekerheid  te garanderen op het 

moment dat de nood zich stelt, door de productiecapaciteit die uit de markt treedt te hergebruiken voor 

de  Belgische   bevoorradigszekerheid.   Het   mechanisme   heeft   een   minimale   interferentie   met   

de energiemarkt, zowel op de korte als op de lange termijn.   

 

Een strategische reserve wordt niet op de markt ingezet (in tegenstelling tot een 

capaciteitsmechanisme). Er is hierdoor  geen  verstoring  van  de merit  order,  aangezien  de capaciteit  

enkel  geactiveerd  wordt gedurende  periodes  van  schaarste,  en dan  aan  de maximale  marktprijs  

afgerekend  wordt.  Hierdoor worden  de energieprijzen  intact  gehouden  en dus ook de 
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investeringssignalen.  Het mechanisme  van strategische reserve is dus neturaal ten opzichte van 

investeringen in nieuwe capaciteit door de markt.    

 

Kosten voor de consumenten worden beperkt omdat alle inkomsten die voortvloeien uit het inzetten van 

de strategische reserve in mindering worden gebracht van de kost voor de consumenten, op voorwaarde 

dat het mechanisme van de strategische reserve in volume beperkt wordt tot het noodzakelijke 

minimum. Een voldoende kritische analyse (zie vraag 5) rond de noodzaak en het volume is echter 

noodzakelijk om te vermijden dat overcapaciteit in een strategische reserve opgenomen zou worden. 

Een mogelijke aanpassing van het huidige systeem zou  kunnen zijn dat indien productenten kiezen voor 

de strategisch reserve daarna niet meer naar de markt kunnen terugkeren.   

 

7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht 

en het  beheer  van  ons  netwerk,  met  name  omwille  van  de  belangrijke  toename  van  

intermitterende productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd:  

 

- vraagbeheer  

 

- stockage  

 

- flexibele centrales   

 

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor adequacy 

als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) van deze 

drie middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt?    

 

Antwoord: 

Evenwichtsverantwoordelijkheid  zou  centraal  moeten  staan  gezien  dit  de  basis  is  van  een  

correcte werking van de elektriciteitsmarkt gebaseerd op correcte invulling van 

verantwoordelijkheden. De evenwichtsverantwoordelijke dient dan ook de nodige maatregelen te 

nemen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De transmissienetbeheerder  kan enkel 

inspelen op balancing. Dit wordt door Elia verzekerd  door onder andere  voldoende  reserves  aan te 

leggen  (R1, R2, R3). Wij zien hierbij  dat de toename van intermittente elektriciteitsproductie  leidt 

tot een toenemende nood aan reserves. Dit zou echter niet mogen plaatsvinden in een context waar 

bevoorradingszekerheid door de BRPs gegarandeerd zou moeten zijn.   
 

Vraagbeheer:   
 

Hoewel vraagbeheer  een belangrijke  rol kan spelen in het evenwicht  van het net, wenst essenscia 

te benadrukken dat bevoorradingszekerheid  niet opgelost zal worden door het inbouwen van 

flexibiliteit alleen. Er wordt ingeschat dat vraagbeheer een modulatie van de vraag van maximaal 

10% zou kunnen opleveren.  
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Het potentieel aan flexibiliteit wordt immers gelimiteerd door de sociale en de economische context. 

De mogelijkheid om verloren productie gedurende periodes met hoge elektriciteitsprijzen  te 

compenseren door hogere productie tijdens periodes met lage elektriciteitsprijzen, is gelimiteerd door 

de capaciteit van de industriële installaties. Investeren in bijkomende capaciteit bij bedrijven om de 

verloren productie in te halen zal leiden tot een verschuiving van de CAPEX investeringen van backup 

installaties in de power sector   naar   de   industriële   sectoren.   Dit   kan   niet   alleen   een   

suboptimale   oplossing   zijn   naar kostenefficiëntie op systeemniveau maar kan zelfs leiden tot het 

eroderen van de competitiviteit van de industrie in regio’s met sterk volatiele elektriciteitslevering en 

-prijzen.  
 

Stockage:   
 

Om technisch  haalbare en economisch  rendabele stockage van elektriciteit  te kunnen gebruiken  

voor adequacy en balancing, dient innovatie verder te worden ondersteund. Bij het uitwerken van 

stockage- oplossingen  moet  kosten-efficiëntie  op  het  niveau  van  het  elektriciteitssysteem   

steeds  in  rekening worden gebracht.   
 

Flexibele centrales:   
 

Flexibele    elektriciteitsproductie    kan   een   gebrek   aan   energie    compenseren    van   

intermittente hernieuwbare  energie,  geen  overschot.  Systeemkosten  en  kosten-efficiënte  

adequacy  dienen  echter centraal te staan in de beleidskeuzes. Een gebalanceerde energiemix moet 

zorgen voor adequacy aan een zo laag mogelijke kost. Er dient dan ook te worden gekeken naar 

het benutten van de (bestaande en toekomstige) capaciteit aan flexibele centrales op regionaal 

niveau.   
 

Stockage  en  flexibele  productie  kunnen  samen  voor  het  grootste  deel  van  de  oplossing  zorgen  
voor adequacy en evenwicht, in tegenstelling tot vraagbeheer.   
 
8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) 
vergoedingsmechanisme(n) die u  onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste 
stappen in zijn(hun) invoering preciseren?  

 
Antwoord:  

 

De invoering van een vergoedingssysteem is volgens de studie van Elia nu niet nodig. Bovendien zijn 

niet alle  elementen   meegenomen   en  kan  bij  het  inrekenen   van  onbalansprijzen   de  nood  

voor  een vergoedingssysteem onnodig blijken (zie vraag 5).   
 

Daarbovenop dient een competitive kostendoorrekening van de huidige strategische reserve en van 

een toekomstig systeem gegaraneerd te zijn vooralleer men aan een verderzetting van het huidige of 

invoering van een nieuw systeem kan werken. 
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5.1.13. Fluxys 

 

Vragenlijst 

1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de TNB 

over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte hypothesen/gegevens, de 

scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de volumes in MW te kunnen bepalen van 

het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 2021, 2023 en 2027?  

Antwoord: 

Bij de keuze van het te weerhouden scenario moet gestreefd worden naar een minimalisatie van de 

globale energiesysteemkost voor de maatschappij rekening houdend met: 

1. kost bestaande energie(elek/gas)-infrastructuur (productie + transport) 

2. kost nieuwe energie(elek/gas)-infrastructuur (productie + transport) 

3. kost eventuele stranded assets bestaande energie-infrastructuur 

4. kost + energie-afhankelijkheid import (interconnecties) 

Het base-case scenario in de ELIA-studie gaat uit van een significante verdere uitbreiding van 

interconnecties (50% horizon 2025, EU-target: 15% horizon 2030). Interconnecties geven echter geen 

garantie op effectieve fysische elektriciteitsstromen. Er dient een optimaal evenwicht gezocht te worden 

tussen stroomproductie in eigen land en import (interconnecties) rekening houdend met o.a.: 

o de kostenefficiëntie van import tegenover eigen productie  

o de graad van regelbaarheid en beschikbaarheid van import tegenover eigen productie  

o de mate waarin België afhankelijk wenst te zijn van zijn buurlanden voor Security of Power 

Supply  

o de evolutie van de productiecapaciteit en de vraag in de buurlanden (o.a. rekening houdend 

met de verwachte/geplande phase-out bruin-, steenkool en nucleair in buurlanden) zodat er 

effectief kan ingeschat worden of er overschotten of tekorten aan importzijde (o.a. tijdens 

piekverbruiken in België) te verwachten zijn 

o macro-economische aspecten/tewerkstelling/behoud van know-how/lokale 

investeringen/… 

o evolutie naar meer gedecentraliseerde productie van elektriciteit en off-grid gebruikers 

 

Een kosten/baten-analyse is aangewezen om de meest optimale balans tussen productie in eigen land 

en import te bepalen met de laagst mogelijke maatschappelijke kost eveneens rekening houdend met 

macro-economische elementen en leveringszekerheid.  

Gascentrales zijn optimaal geschikt als flexibiliteitsinstrument en kunnen een belangrijke rol spelen in 

het garanderen van de bevoorradingszekerheid van België bij de geplande phase-out van nucleair. 

Fluxys Belgium stelt eveneens voor, gelet op de verwachte evolutie van de productiecapaciteit en de 

vraag in de buurlanden, om het ‘low-capacity scenario’ uit de ELIA-studie als base-case scenario te 



 

112 
 

beschouwen. Op basis van het ‘low-capacity scenario’ kunnen dan de volgende sensitiviteitsanalyses 

uitgevoerd worden: higher demand, higher capacity (import) and storage + market response. 

 

2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom? 

Antwoord: 

Fluxys Belgium beschouwt het als zeer waarschijnlijk dat de buurlanden hun productiecapaciteiten 

sneller afbouwen en stelt voor om het ‘low-capacity scenario’ uit de ELIA-studie als base-case scenario te 

beschouwen. Op basis van het ‘low-capacity scenario’ kunnen dan de volgende sensitiviteitsanalyses 

uitgevoerd worden: higher demand, higher capacity (import) and storage + market response. 

In ieder geval dient in de scenario’s rekening gehouden te worden met de evolutie van de 

productiecapaciteit en de vraag in de buurlanden (o.a. rekening houdend met de verwachte/geplande 

phase-out bruin-, steenkool en nucleair in buurlanden) zodat er effectief kan ingeschat worden of er 

overschotten of tekorten aan importzijde (o.a. tijdens piekverbruiken in België) te verwachten zijn. 

 

3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, nucleair 

park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? Waarom? 

Antwoord: 

1. Gegevens invoercapaciteit: 

Het base-case scenario in de ELIA-studie gaat uit van een significante verdere uitbreiding van 

interconnecties (50% horizon 2025, EU-target: 15% horizon 2030). Interconnecties geven echter geen 

garantie op effectieve fysische elektriciteitsstromen. Er dient een optimaal evenwicht gezocht te worden 

tussen stroomproductie in eigen land en import (interconnecties) rekening houdend met o.a.: 

o de kostenefficiëntie van import tegenover eigen productie  

o de graad van regelbaarheid en beschikbaarheid van import tegenover eigen productie  

o de mate waarin België afhankelijk wenst te zijn van zijn buurlanden voor Security of Power 

Supply  

o de evolutie van de productiecapaciteit en de vraag in de buurlanden (o.a. rekening houdend 

met de verwachte/geplande phase-out bruin-, steenkool en nucleair in buurlanden) zodat er 

effectief kan ingeschat worden of er overschotten of tekorten aan importzijde (o.a. tijdens 

piekverbruiken in België) te verwachten zijn 

o macro-economische aspecten/tewerkstelling/behoud van know-how/lokale 

investeringen/… 

o evolutie naar meer gedecentraliseerde productie van elektriciteit en off-grid gebruikers 
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Een kosten/baten-analyse is aangewezen om de meest optimale balans tussen productie in eigen land 

en import te bepalen met de laagst mogelijke maatschappelijke kost eveneens rekening houdend met 

macro-economische elementen en leveringszekerheid.  

2. Minimalisatie energiesysteemkost 

Bij de keuze van het te weerhouden scenario moet gestreefd worden naar een minimalisatie van de 

globale energiesysteemkost voor de maatschappij. 

 

3. Keuze Base-case scenario 

Fluxys Belgium beschouwt het als zeer waarschijnlijk dat de buurlanden hun productiecapaciteiten 

sneller afbouwen en stelt voor om het ‘low-capacity scenario’ uit de ELIA-studie als base-case scenario te 

beschouwen. Op basis van het ‘low-capacity scenario’  kunnen dan de volgende sensitiviteitsanalyses 

uitgevoerd worden: higher demand, higher capacity (import) and/ storage + market response. 

In ieder geval dient in de scenario’s rekening gehouden te worden met de evolutie van de 
productiecapaciteit en de vraag in de buurlanden (o.a. rekening houdend met de verwachte/geplande 
phase-out bruin-, steenkool en nucleair in buurlanden) zodat er effectief kan ingeschat worden of er 
overschotten of tekorten aan importzijde (o.a. tijdens piekverbruiken in België) te verwachten zijn. 
 
 
4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een manier 
om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen. 

4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling vastgelegd 
moet worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden om 
de analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren? 
Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
 

Antwoord: 

Bij de evaluatie of een maximale fysieke limiet dient opgelegd te worden voor de invoercapaciteit dient 

rekening gehouden te worden met o.a. volgende punten:  

• de kostenefficiëntie van import tegenover eigen productie  

• de graad van regelbaarheid en beschikbaarheid van import tegenover eigen productie  

• de mate waarin België afhankelijk wenst te zijn van zijn buurlanden voor Security of Power Supply  

• de evolutie van de productiecapaciteit en de vraag in de buurlanden (o.a. rekening houdend met de 

verwachte/geplande phase-out bruin-, steenkool en nucleair in buurlanden) zodat er effectief kan 

ingeschat worden of er overschotten of tekorten aan importzijde (o.a. tijdens piekverbruiken in 

België) te verwachten zijn 

• macro-economische aspecten/tewerkstelling/behoud van know-how/lokale investeringen/… 

• evolutie naar meer gedecentraliseerde productie van elektriciteit en off-grid gebruikers 

• de specifieke kenmerken van elektriciteits- en aardgasnetten. 
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De studie van Elia legt de nadruk op een verdere belangrijke ontwikkeling van interconnectiecapaciteit 

(50% horizon 2025, EU-target: 15% horizon 2030) en gaat er vanuit dat er niet alleen voldoende 

importcapaciteit zal zijn, maar tevens dat er genoeg overproductie voor export vanuit naburige landen 

beschikbaar zal zijn (de volledige geïnstalleerde interconnectiecapaciteit wordt als basiselement 

beschouwd om daarboven het nodige flexibele structurele blok te berekenen). Interconnecties 

garanderen echter niet dat in periodes van schaarste de buurlanden ook effectief in staat zijn om stroom 

te exporteren: de veronderstelling dat import via interconnecties in 2027 voor België 6500 MW zal 

bijdragen, lijkt niet realistisch, temeer er in de buurlanden ook indicaties zijn voor een politiek van 

uitfasering van de meest vervuilende fossiele brandstoffen (bruinkool, steenkool) en van nucleair 

(indicaties van phase-out van 47 GW generation capacity horizon 2025-2027 in buurlanden). Een 

toekomstig gebrek aan overcapaciteit bij de buurlanden blijkt niet onrealistisch in het licht van de 

“Capacity Remuneration Mechanisms” (CRM) of Strategische reserves die in de buurlanden 

geïmplementeerd worden. Deze maatregelen dienen ter garandering van de nationale 

bevoorradingszekerheid en niet om de buurlanden te ondersteunen met artificieel in stand gehouden 

overcapaciteit. CRM’s worden soms zelfs expliciet beperkt tot de binnenlandse markt. 

Eveneens dient vermeld te worden dat in tegenstelling tot gasnetwerken, de stroomnetwerken 

historisch zijn uitgebouwd, rekening houdend met een productiecapaciteit dicht in de buurt van de 

verbruikers (historisch een centrale productie met momenteel een verschuiving naar decentrale 

opwekking) en een noodzaak voor een just in time overeenstemming tussen vraag en aanbod met een 

minder belangrijke rol voor interconnecties. Gasnetwerken zijn uitgebouwd om grote hoeveelheden 

energie cross-border te transporteren van producent naar verbruiksmarkten waarbij de rol van 

interconnecties primordiaal is.  

Het transport van energie door middel van aardgas is eveneens tot 15 keer kostenefficiënter dan het 

transport van éénzelfde hoeveelheid energie door middel van elektriciteit en België beschikt vandaag 

reeds over een zeer uitgebreid gasnetwerk.   

 Britned (NL-UK) 

(elektriciteitskabel)  

BBL  (NL – UK) 

(gasleiding) 

Length  235 km  260 km  

Budget  500 M€  600 M€  

Capacity  1000 MW  17000 MW  

 

���� lengte en investeringsbedrag vergelijkbaar maar gasleiding is ca. 15 keer efficiënter  

• Onderzeese stroomkabel: € 500.000/MW 

• Onderzeese gasleiding: € 35.000/MW 
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Als we de investeringskost van een elektriciteitskabel vergelijken met die van een gascentrale met 

vergelijkbare capaciteit, dan is die van eenzelfde grootteorde maar een gascentrale heeft het voordeel 

dat die op elk moment elektriciteit kan leveren terwijl dat bij de stroomkabel afhangt van de 

marktconfiguratie. 

• Gascentrale 920 MW: geschatte kostprijs 550 M€ (Dils Energy project) 

• Alegro-kabel 950-1200 MW – 100 km kabel tussen België en Duitsland: geschatte kostprijs 

430M€ 

 

De ELIA-studie toont aan dat er in alle geval een nood is aan gascentrales voor back-up van 

hernieuwbare energiebronnen.  

Rekening houdend met de verwachte evolutie van de productiecapaciteit en van de vraag in de 

buurlanden (o.a. rekening houdend met de verwachte/geplande phase-out bruin-, steenkool en nucleair 

in buurlanden) zullen flexibele gascentrales ook nodig zijn om de bevoorradingszekerheid van België en 

de buurlanden te garanderen. Gascentrales zijn optimaal geschikt als flexibiliteitsinstrument en kunnen 

een belangrijke rol spelen in het garanderen van de bevoorradingszekerheid van België bij de geplande 

phase-out van nucleair. 

Besluit: Er dient een optimaal evenwicht gezocht te worden tussen eigen productie en import 

(interconnecties). Een kosten/baten-analyse is aangewezen om de meest optimale oplossing te bepalen 

met de laagst mogelijke maatschappelijke kost, eveneens rekening houdend met macro-economische 

elementen en leveringszekerheid. 

 

5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only Market? Is 

volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te 

verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest geschikt 

lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het nucleair park te 

verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben (technologisch neutraal …)? 

Antwoord: 

Bij het bepalen van een energiepolitiek is het van belang dat dit gebeurt vanuit een ‘totale systeemkost’ 

benadering, waarbij rekening dient gehouden te worden met zowel de kost van het instandhouden van 

bestaande transport (gas/elec)- en productie-infrastructuur, de kost voor nieuwe transport (gas/elec)- 

en productie-infrastructuur en de eventuele kost voor ‘stranded assets (gas/elec)’. In deze optiek lijken 

volgende opties voor de hand liggend: 

vermijden van investeringen in nieuwe productie (en import)capaciteit door het in stand houden 

van bestaande capaciteit; 
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optimaliseren van het gebruik van de bestaande netten vanuit de wetenschap dat transport van 

aardgas ongeveer 15 maal kostenefficiënter is dan het transport van elektriciteit en veel 

flexibiliteit met zich meebrengt. 

Om dit te bewerkstelligen zullen aanpassingen aan het bestaande marktmodel noodzakelijk zijn om 

zowel flexibiliteit als leveringszekerheid (en voorspelbaarheid) op een adequate manier te kunnen 

valoriseren. Dit kan gebeuren onder verschillende vormen zoals via een strategische reserve of CRM, 

zonder zich momenteel uit te spreken over een specifieke voorkeur. 

De ELIA-studie toont aan dat er in alle geval een nood is aan gascentrales voor back-up van 

hernieuwbare energiebronnen. Rekening houdend met de verwachte evolutie van de 

productiecapaciteit en de vraag in de buurlanden (o.a. rekening houdend met de verwachte/geplande 

phase-out bruin-, steenkool en nucleair in buurlanden) zullen flexibele gascentrales ook nodig zijn om de 

bevoorradingszekerheid van België en de buurlanden te garanderen. Gascentrales zijn optimaal geschikt 

als flexibiliteitsinstrument en kunnen een belangrijke rol spelen in het garanderen van de 

bevoorradingszekerheid van België bij de geplande phase-out van nucleair. Echter, rekening houdend 

met het beperkt aantal draaiuren van deze flexibele gascentrales zijn ondersteunende maatregelen 

(strategische reserve/CRM) noodzakelijk voor het instandhouden van bestaande gascentrales en voor 

het aanmoedigen van de bouw van nieuwe gascentrales. 

Verschillen tussen vergoedingsmechanismes in naburige landen kunnen een marktverstorend effect 

teweegbrengen, die aanleiding kunnen geven tot het ontmoedigen van investeringen in eigen productie 

en ze kunnen eveneens leiden tot “stranded assets” en een verhoging van de energiesysteemkosten in 

een land zonder vergoedingsmechanisme. 

 Een Energy Only Market in België garandeert niet dat de noodzakelijke investeringen, die nodig zijn om 

de bevoorradingszekerheid te garanderen, gerealiseerd worden. 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van overgang(indien 

ja, tot wanneer?) of op langere termijn?  Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien ja, dewelke?) 

Antwoord: 

De ELIA-studie toont aan dat er in alle geval een nood is aan gascentrales voor back-up van 

hernieuwbare energiebronnen. Rekening houdend met de verwachte evolutie van de 

productiecapaciteit en de vraag in de buurlanden (o.a. rekening houdend met de verwachte/geplande 

phase-out bruin-, steenkool en nucleair in buurlanden) zullen flexibele gascentrales ook nodig zijn om de 

bevoorradingszekerheid van België en de buurlanden te garanderen. Echter, rekening houdend met het 

beperkt aantal draaiuren van deze flexibele gascentrales zijn ondersteunende maatregelen (strategische 

reserve/CRM) noodzakelijk voor het instandhouden van bestaande gascentrales en voor het 

aanmoedigen van de bouw van nieuwe gascentrales, zonder zich momenteel uit te spreken over een 

specifieke voorkeur. Criteria als minimalisatie maatschappelijke kost en het garanderen van een 

betrouwbare leveringszekerheid kunnen gebruikt worden bij het bepalen van het meest geschikte 

ondersteuningsmechanisme. 
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7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht en 

het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van intermitterende 

productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd: 

- vraagbeheer 

- stockage 

- flexibele centrales  

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor adequacy als 

voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) van deze drie 

middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt?   

Antwoord: 

Gelet op de belangrijke toename van intermitterende productiemiddelen zullen instrumenten die 

flexibiliteit verschaffen een essentiële rol spelen in het evenwicht en het beheer van het 

energiesysteem. De 3 vermelde middelen (vraagbeheer, stockage en flexibele centrales) zullen op 

termijn elk hun rol spelen. Echter, vandaag stellen we vast dat de 3 vermelde middelen zich niet in 

dezelfde ontwikkelingsfase bevinden qua maturiteit en economische rendabiliteit. 

Wat stockage betreft zijn er momenteel verschillende onderzoeksprojecten lopende m.b.t. verschillende 

technologieën (batterijen; Power-to-Gas, …). De maturiteit en economische rendabiliteit moeten nog te 

veel evolueren, alvorens interessant te zijn op grote schaal.  

Wat vraagbeheer betreft, verwacht Fluxys Belgium binnen de tijdshorizon van de ELIA-studie geen 

spectaculaire verhoging van de beschikbare capaciteiten van vraagbeheer (noch een significante 

ontwikkeling van vraagbeheer binnen de huishoudelijke sector). 

Vandaag en binnen de tijdshorizon van de ELIA-studie zijn flexibele gascentrales zowel op technologisch 

vlak als economisch (maatschappelijke kost) het meest geschikt als flexibiliteitsinstrument en kunnen 

een belangrijke rol spelen in het garanderen van de bevoorradingszekerheid van België tijdens de 

geplande phase-out van nucleair. De meest optimale mix tussen stockage, vraagbeheer en gascentrales 

kan evolueren over de tijd en daarom blijft het belangrijk om deze op continue basis te blijven 

evalueren. 

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) vergoedingsmechanisme(n) die 

u  onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste stappen in zijn(hun) invoering preciseren? 

Antwoord: 

Gelet op het feit dat vandaag en binnen de tijdshorizon van de ELIA-studie, flexibele gascentrales het 

meest optimaal geschikt zijn als flexibiliteitsinstrument en ze eveneens een belangrijke rol kunnen 

spelen in het garanderen van de bevoorradingszekerheid van België bij de geplande phase-out van 

nucleair dient de timing voor de invoering van de vergoedingsmechanismen voor het instandhouden van 

bestaande gascentrales en voor de bouw van nieuwe gascentrales rekening te houden met o.a. de tijd 
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nodig voor het bekomen van vergunningen en de bouw van nieuwe gascentrales en bijhorende 

infrastructuur (ELIA, Fluxys)(benodigde tijd: 5 à 7 jaar). 

Gelet op de huidige kalender van phase-out nucleair en de evolutie van de uitbouw van 

vergoedingsmechanismen in onze buurlanden is een uitbouw van vergoedingsmechanismen op zeer 

korte termijn aangewezen. 

_________________________________________________________________________________ 

Algemene opmerking: ter informatie voegen we eveneens de position paper Fluxys Belgium toe m.b.t. 

de ELIA-studie. Fluxys Belgium wenst deel te nemen aan en bij te dragen tot de discussie omtrent de 

toekomstige energievisie en vermeldt in de paper reeds enkele initiële aanbevelingen. Fluxys Belgium 

zal eveneens op korte termijn een kwantitatieve analyse uitvoeren. 

Fluxys Belgium staat open voor verdere bespreking van deze aanbevelingen en latere kwantitatieve 

studie. 
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5.1.14. Fortech/Wase Wind 

 

Algemene opmerkingen 
 

De Elia-studie erkent zelf dat het resultaat afhankelijk is van de uitgangshypothesen. Dus, uitgaande van 

de in werking blijven van ALLE nucleaire installaties om ze dan allemaal op korte termijn te sluiten. 

Alternatieve hypothesen zoals de eerdere sluiting van de oudste en/of meest onveilige centrales wordt 

dus niet meegenomen. Hierdoor mist de studie reeds een aantal potentiële oplossingen. Immers, de 

vroegere sluiting van de oudste nucleaire centrales zou het vertrouwen van de markt in een accuraat 

overheidsoptreden kunnen herstellen. Gevolg zou ook zijn dat er eerder een einde komt aan de 

aanzienlijke productieoverschotten en de kans bieden aan nieuwe investeringen (bijkomende capaciteit, 

opslag, demand side respons) om zonder capaciteitsproblemen de sluiting van de laatste nucleaire 

centrale op te vangen. 
 

In het voorliggend scenario zal er, zoals de studie duidelijk toont, vanaf nu en tot de volledige kernuitstap 

te veel capaciteit zijn. De Elia studie toont aan dat er op korte termijn geen tekort dreigt aan capaciteit, 

en dus ook geen nood aan een bijkomend CRM. CRM wordt door sommigen als oplossing voorgesteld om 

te voorkomen dat te veel flexibele capaciteit in de overgangsfase uit dienst zou genomen worden. 
 

Probleem met de discussie is echter dat CRM een containerbegrip is dat te veel omvat om er zinvolle 

uitspraken over te doen. CRM omvat zowel een middel zoals strategische reserve (SR) als een volledige 

capaciteitsvergoeding of een capaciteitsmarkt (CM) . SR kan een goede tijdelijke overgangsmaatregel zijn, 

CM is – zoals aangetoond door vele internationaal erkende energie-economen – geen afdoende oplossing. 

Noch om de flexibele gascentrales met zekerheid in de markt te houden, noch om de gepaste energiemix 

te behouden. Het is bovendien een systeem dat dreigt de maatschappelijke kost van energie te hoog te 

laten oplopen. Productie-eenheden die niet kunnen terug regelen (baseload) zijn in de toekomstige 

energiemix niet wenselijk en wensen we dan ook uit te sluiten in elke vorm van CRM. 
 

We merken op dat de vragenlijst niet aangepast is, omdat ze vertrekt vanuit de premisse dat enerzijds 

een CRM-systeem nodig is, en anderzijds dat het CRM-systeem wellicht anders zal zijn dan de huidige 

strategische reserve (zoals blijkt o.a. uit vraag 6). 

 

Vragenlijst 
 

1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de TNB 

over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte hypothesen/gegevens, de 

scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de volumes in MW te kunnen bepalen 

van het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 2021, 2023 en 2027? 
 

Zie ook hoger en ook vraag 3. De vervroegde sluiting van de nucleaire centrales zou ook meegenomen 

moeten worden. Daarenboven mag er grotere ambitie verwacht worden van hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling. 
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2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom? 
 

Zie ook hoger, vraag 1 en 3. De studie bevat een sensitiviteitsanalyse met minder markt respons, de impact 

van meer respons van de afnemers werd echter niet bestudeerd. Nochtans zien we de laatste jaren een 

afname van de piekvraag. Dus de marktrespons kan weldegelijk een bijdrage leveren en er voor zorgen 

dat de piekvraag sterk kan dalen. Er is daarenboven te weinig rekening gehouden met opslag en stockage 

onder allerlei vormen. Ook de ambities inzake HE en WKK mag hoger liggen. 
 

 
 

3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, nucleair 

park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? Waarom? 
 

Zie ook hoger en vraag 1. 
 

Een aantal basisaannames zijn aan herziening toe, er werd namelijk onvoldoende rekening gehouden met: 
-     De impact van energie-efficiëntie en van opslag moet zwaarder doorwegen 
-     De potenties van vraagsturing wordt in de studie te weinig meegenomen. 
- De link naar warmte en transport is ook belangrijk omwille van impact op vraag, en zeker ook 

omwille van potentieel deze systemen als opslag te gebruiken. 
- In  een  duurzaam  energiesysteem  is minder  tot  geen  ruimte  voor  onflexibele  (zogenoemde 

baseload) centrales. 
- Biomassa en WKK heeft een blijvende potentie. Er wordt te weinig rekening gehouden met deze 

energievormen. 
- Meer hernieuwbare energie: onshore en offshore wind en PV in het bijzonder kunnen grotere 

bijdragen leveren dan wat er in de studie van Elia wordt voorgesteld in het high RES scenario. 
-     Snellere sluiting van de oudste nucleaire centrales. 

 

 
 

4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een 

manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen. 
4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling vastgelegd 

moet worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
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4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden 

om de analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van het land te 

verzekeren? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 

 
In principe moet niet zomaar een limiet worden gesteld. Als de kosten van nieuwe interconnecties de 

baten overstijgen, dan is er maatschappelijk geen voordeel meer om deze aan te leggen. We mogen de 

potenties van decentrale hernieuwbare energie installaties niet onderschatten. Ze kunnen een belangrijke 

rol spelen, in combinatie met (lokale) energieopslag. 
 

 
 
 

5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only Market? Is 

volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te 

verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest geschikt 

lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het nucleair park 

te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben (technologisch neutraal 

…)? 
 

De Europese regelgeving is duidelijk: het principe is dat de EOM moet versterkt worden om 

capaciteitsmechanismen te vermijden. Nu worden capaciteitsmechanismen al te gemakkelijk naar voren 

geschoven als middel om de oude centrales in dienst te houden. Voordat kan gesproken worden over de 

oplossing moet het probleem helder gesteld worden. Dat probleem is ons inziens het te lang in dienst 

blijven van de niet-flexibele (nucleaire) baseload centrales en een slecht investeringsklimaat bij gebrek 

aan visie. De prioriteit is dus om deze dysfuncties weg te werken!! Niet door de invoering van een CRM- 

systeem dat de dysfuncties enkel dreigt te versterken. 
 

 
Onze visie vinden we terug in de Europese richtlijnen over de elektriciteitsmarkt en HE, namelijk dat er 

duidelijk moet gekozen worden voor een elektriciteitssysteem dat gebaseerd is op hernieuwbare energie 

(RES), aangevuld met flexibiliteit. Er is een geïntegreerde benadering nodig waarbij DSM, opslag en een 

uitbreiding van het netwerk leiden tot een optimaal gebruik van de beschikbare hernieuwbare energie en 

we de curtailment (stilleggen van variabele RES ten gevolge van congestie) kunnen vermijden. Daarbij 

moeten we de back-up capaciteit optimaal kunnen inzetten op een Europese schaal waardoor hun load- 

factor aanzienlijk kan toenemen en de nood aan capaciteitsvergoedingen (grotendeels) kan vermeden 

worden. Het in stand houden van inflexibele nucleaire, bruinkool en steenkoolcentrales verstoren dit 

systeem en leiden tot dysfuncties en de nood aan capaciteitssubsidies. 
 

 
Uit studiewerk in opdracht van Greenpeace wordt duidelijk aangetoond dat de load factor van 

gascentrales in een dergelijk flexibele hernieuwbare elektriciteitssysteem voldoende is om (grotendeels) 

zonder subsidies te kunnen functioneren. (http://www.greenpeace.de/files/publications/201402-power- 

grid-report.pdf ) 
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Uit bovenstaande studie blijkt uit simulaties dat in een scenario met 77% RES in 2030 op Europees niveau 

een gas load factor van 35% kan gehaald worden, terwijl dit met een groter aandeel nucleair/steenkool in 

Europa slechts de helft bedraagt. Dit toont aan dat capaciteitsmechanismen eigenlijk een subsidie zijn 

voor inflexibiliteit van vervuilende steenkool, bruinkool en nucleaire centrales. Vanuit milieu-oogpunt is 

dit onaanvaardbaar. 
 

 
Merk op dat niet enkel het aantal draaiuren belangrijk is, maar ook de prijs op dat moment. Binnen deze 

visie kan een beperkte strategische reserve eventueel nodig zijn om in uitzonderlijke omstandigheden 

toch de laatste kWh te kunnen dekken. Daarbij is het wel noodzakelijk dat het systeem van strategische 

reserve goed is berekend en geconcipieerd waarbij de herintreding van de installatie in de markt, na het 

verlopen van de afgesproken termijn waarover de strategische reserve gold, mogelijk moet blijven. 
 

 
Samengevat kan CRM voor ons enkel betekenen dat er een verfijnde vorm van strategische reserve komt. 

Alle andere vormen zijn uit den boze, wegens te hoge maatschappelijke kost, belemmering voor 

hernieuwbare energievormen zoals wind en PV, verstoring van de energy-only market, groot risico op 

structurele overcapaciteit (en dus oversubsidiëring). Daarenboven waarschuwen internationaal erkende 

energie economen (b.v. Stefan Lorenczik, Fabien Roques, Laurence De Vries) dat bepaalde CRM-vormen 

niet gemakkelijk meer kunnen afgeschaft worden zonder zeer ernstige marktgevolgen. 
 

 
 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van 

overgang(indien ja, tot wanneer?) of op langere termijn? Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien ja, 

dewelke?) 
 

Zie hoger. Een aangepaste vorm van strategische reserve, met mogelijke herintreding in de markt na het 

verloop van de afgesproken termijn en een adequate berekening van de noodzaak, is voor ons de ENIGE 

nuttige vorm van CRM. 
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7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht en 

het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van intermitterende 

productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd: 
 

-vraagbeer 
 

- stockage 
 

- flexibele centrales 
 

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor adequacy 

als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) van deze drie 

middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt? 
 

Niet-flexibele centrales behoren tot het verleden. In de toekomst zal alle elektriciteitsproductie flexibel 

moeten zijn, ongeacht zijn bron. Daarnaast is er een grote potentie aan demand side managemen, niet 

alleen op transmissieniveau, maar evenzeer op distributieniveau. Automatische aansturingen kunnen 

voor een sterke daling van de piekvraag zorgen. 
 
 
 

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) vergoedingsmechanisme(n) 

die u   onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste stappen in zijn(hun) invoering 

preciseren? 
 

Een actualisatie van het systeem van strategische reserve kan op korte termijn gebeuren. Elke andere 

vorm van CRM is voor ons omwille van de hoger geciteerde redenen onbespreekbaar. 
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5.1.15. Dominique Woitrin 

 

Questionnaire 

1) A la lumière des résultats de l’étude « 2017-2027 » menée par le GRT sur les besoins en adéquation et 

en flexibilité et en fonction des hypothèses/données utilisées, quels sont selon vous, les scenarii ou 

hypothèses à retenir, qui devraient permettre de déterminer les  volumes en MW du bloc structurel 

devant être disponibles en 2017, 2021, 2023 et 2027 ?  

Réponse DWO: 

Il y a un problème dans les hypothèses d’exportation possible vers la France (> 4000 MW) qui risque de 

diminuer l’énergie importée disponible en Belgique si on ne « corrige » pas le fonctionnement du marché 

(voir ma lettre du 17 mai à la Ministre) 

2) Auriez-vous étudié d’autres scénarios prospectifs ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ? 

Réponse DWO: 

Oui cfr ci-dessus Qu 1 , avec importations françaises au maximum (coordonné avec RTE) 

3) Auriez-vous utilisé d’autres données d’inputs que celles utilisées par le GRT (consommation, parc 

nucléaire, développement des énergies renouvelables, capacité d’importation, etc. ) ? Si oui, lesquelles ? 

Pourquoi ? 

Réponse DWO : 

Oui : le niveau de réponse de la demande possible : 1000…2000MW selon études Poÿri ou autre. C’est 

partiellement fait mais ce point n’est pas mentionné dans votre liste « etc ». C’est pourtant capital car liée 

à la modification du marché avec un nouvel équilibre consommation><production où les consommateurs 

devront participer à l’équilibre du 50 Hz : nouveau paradigme socialisé. 

4) Notre réseau électrique se situe au cœur du système européen. Il est développé de telle manière à 
favoriser les échanges régionaux européens d’électricité.  

4.1) Considérez-vous qu’une limite physique doive être fixée a priori à ces possibilités 
d’échanges ? Si oui, sur base de quel critère/paramètre ?    
 
Réponse DWO: AMPACIMON « adaptatif en continu automatique. C’est possible avec les nouvelles 
technologies 
 
4.2) Considérez-vous qu’une limite maximale d’importation (théorique) doive être fixée a priori 
pour effectuer les analyses des besoins nécessaires à assurer la sécurité d’approvisionnement du 
pays ?  Si oui, sur base de quel critère/paramètre ?  
 
Réponse DWO: NON. S’il le fuat pour les beoins de simulation faire au moins des cas types : 
nominal (75°C légal) grand froid avec vent, grand froid sans vent, … 
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5) La disponibilité du bloc structurel peut-elle être assurée par l’Energy Only Market ? Un mécanisme de 

rémunération spécifique additionnel est-il selon vous nécessaire pour assurer cette disponibilité ? En cas 

de mécanisme(s) nécessaire(s), pouvez-vous préciser celui (ceux)  qui vous semble(nt) le(s) plus 

adéquat(s) pour assurer la sécurité d’approvisionnement en Belgique d’ici 2023 et après la fermeture du 

parc nucléaire ?  Quelles caractéristiques minimales devrai(en)t-il(s) avoir (neutre technologiquement, 

...) ? 

Réponse DWO : 

Un mécanisme de Réserve Stratégique transitoire qui doit se terminer avec l’arrêt des centrale snuléaires à 

partir de 2022. Ceci pourrait faciliter la venue de nouvelles centrales qui bénéficierait au départ d’une 

certaine rémunération dans l’attente du retour du marché sans nucléaire. Pour cela il faut , comme dans la 

loi, garantir fermement la sortie du nucléaire. Cette hésitation a empêché pendant plus de 12 ans de 

nouvelles centrales (sauf T-Power et Marcinelle énergie…)  

6) Le mécanisme de la réserve stratégique actuel peut-il subsister à titre transitoire (si oui, jusque 

quand ?) ou à plus long terme ? Des adaptations sont-elles requises ? (Si oui, lesquelles ?) 

Réponse DWO : 

OUI, jusqu’en 2022 et de préférence pour de nouvelles centrales, plus souples et avec un meilleur 

rendement. 

7) Les outils procurant de la flexibilité sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l’équilibre et la gestion 

de notre réseau, notamment en raison de l’accroissement important des moyens de production 

intermittents.  Cette flexibilité est fournie par différents moyens : 

- La gestion de la demande 

- Le stockage 

- Les centrales flexibles 

Comment voyez-vous la place que chacun d’entre eux doit occuper, ces outils servant tout autant pour 

l’adéquation que pour la flexibilité ? Faut-il soutenir leur développement ? Si oui, pour lequel (lesquels) 

de ces trois moyens ? Le mécanisme évoqué à la question 6 est-il adéquat ? 

Réponse DWO: 

OUI ; les trois en parallèle, ils n’ont pas le même but ni la même durée d’utilisation. La RS doit aussi 

évoluer vers ces trois moyens et moins (phasage) avec de vieilles centrales amorties : ce n’est pas l’avenir 

avec le renouvelable 
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8) Quel timing/calendrier envisagez-vous pour la mise en œuvre du (des) mécanisme(s) de rémunération 

identifié(s)  à la question 6) ? Pouvez-vous préciser les grandes étapes de son (leur) implémentation ? 

Réponse DWO : 

Je suppose qu’il s’agit de la qu 7. Un cadre légal ou réglementaire adéquat doit être fixé d’urgence en 

concertation avec les 4 régulateurs (fédéral régionaux). La CREG a déjà fait des propositions pour tous ces 

(4) moyens…URGENCE d’agir pour ne pas rater la sortie du nucléaire qui est figée dans la loi ET 

recrédibiliser la stratégie belge. Si on ne fait rien, personne ne croira à la sortie du nucléaire belge et 

personne ne viendra y  investir ce qui est nécessaire pour après 2025. 

L’AIE me semble se mêler de choix de stratégie énergétique nationale pour la Belgique. Elle ne dit rien à 

l’Allemagne (renouvelable ET stop au nucléaire et au charbon à terme) ni à la France, qui va en parallèle 

arrêter ses centrales nucléaires plus anciennes et lancer un grand chantier de rénovation pour les plus 

récentes … 
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5.1.16. EDORA 

 

En préambule, Edora rappelle la nécessité croissante de considérer les enjeux de la sécurité 

d’approvisionnement en électricité dans un contexte plus large d’une vision et d’une stratégie 

énergétique globale. Une telle vision, qu’elle soit développée dans le cadre d’un pacte énergétique ou 

ailleurs, doit veiller à intégrer l’ensemble des vecteurs et des sources énergétiques. Il est impératif de faire 

évoluer le cloisonnement actuellement encore trop contraignant. Ainsi les vecteurs électriques, 

thermiques et du transport sont et seront de plus en plus intrinsèquement liés, l’efficacité énergétique 

est essentielle pour décarboniser notre économie et contribue à réduire la demande de pointe (voir 

question 3),  le  parc  énergétique  sera  varié  et  nécessite  d’articuler  les  complémentarités  entre  les 

différentes sources. L’évolution de la courbe de charge, déterminante pour s’accorder sur la sécurité 

d’approvisionnement, dépendra des décisions politiques qui engageront nos systèmes énergétiques vers 

la transition bas carbone et durable. 
 

 

Questionnaire  

 

1) A la lumière des résultats de l’étude « 2017-2027 » menée par le GRT sur les besoins en adéquation et 

en flexibilité et en fonction des hypothèses/données utilisées, quels sont selon vous, les scenarii ou 

hypothèses à retenir, qui devraient permettre de déterminer les   volumes en MW du bloc structurel 

devant être disponibles en 2017, 2021, 2023 et 2027 ? 
 

Réponse : 
 

Edora émet certaines réserves par rapport aux scénarios qui sont développées au point 3. 
 

Le scénario qui s’approche le plus de ce que le secteur peut concevoir en terme de développement des 

énergies renouvelables est le scénario « High RES »18. 
 

Ce qui manque dans l’exercice, c’est la prise en compte quantitative de tous les autres composants de la 

transition du système électrique (voir introduction et point 3). 
 

2) Auriez-vous étudié d’autres scénarios prospectifs ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ? 
 

Réponse : 
 

Des éléments de réponse se trouvent dans la question 3. 
 

3) Auriez-vous utilisé d’autres données d’inputs que celles utilisées par le GRT (consommation, parc 

nucléaire, développement des énergies renouvelables, capacité d’importation, etc. ) ? Si oui, lesquelles ? 

Pourquoi ? 

                                                           
18 Dans ce scénario le PV devrait néanmoins être revu à la hausse. Il y aurait lieu également de tenir compte de la 

concrétisation effective des projets de centrale biomasse. 
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Réponse : 

 
Ce qui manque dans l’exercice, c’est la prise en compte quantitative de tous les autres composants de la 

transition du système électrique (voir introduction et point 3). Nous pensons qu’une prise en compte 

adéquate des éléments ci-dessous aurait significativement influencé les conclusions de cette étude : 
 

• modélisation additionnelle des potentialités en demand side response en industrie, PMEs mais 

également dans le tertiaire et le résidentiel. Une analyse plus approfondie devrait être réalisée 

sur ce qui existe déjà contractuellement (étude Poyry mise à jour), ce qui est techniquement 

possible et ce qui pourrait être économiquement possible. 

• modélisation   additionnelle   des   potentialités   en   capacités   de   stockage   centralisées   et 

décentralisées, en ce compris le stockage résidentiel, les unités de stockage à un niveau local, les 

véhicules électriques (et les conditions pour qu’ils deviennent des outils de stockage), ainsi que 

leur coût. 
• l’Efficacité Energétique n’est pas considérée dans les simulations, or l’étude PE1 du BFP conclut à 

une réduction de près de 2,8GW de la demande de pointe (@2030) en passant d’un scénario BAU à 
un scénario EE (haute efficacité énergétique) ; 

 
Les études du Bureau Fédéral du Plan (PE119) et en particulier les scénarios ‘ambitieux’ en matière de 

renouvelable et d’efficacité devraient servir de base à un scénario plus proactif en matière de transition. 

Les modélisations de l’étude d’ELIA restent basées sur des hypothèses de l’ordre du BAU. 
 

À titre d’illustration 
 

•    Le scénario en efficacité énergétique (EE18%) de la PE1 simule la demande de pointe à environ 

12.880MW, alors que le scénario NUC-900 (qui correspond au schéma de sortie du nucléaire de 

l’étude ELIA) la chiffre à environ 15.750MW. Une réduction de la consommation d’énergie via une 

réelle politique efficacité énergétique contribue à réduire la demande de pointe de l’ordre de 

2.870MW ; 

• Le  DSR  en  industrie  devrait  être  capable  de  fournir  jusqu’à  2GW  de  demande  déplaçable, 

certainement pour de courtes durées ; 

•    Le DSR en résidentiel peut sans aucune difficulté contribuer à déplacer 280MW20 à des moments 

où le système le nécessite ; 

• Du stockage en résidentiel, en tertiaire et à l’échelle locale (en ce compris de l’hydrogène) pourrait 

facilement déplacer de l’ordre de 600MW21 ; 

•    La présence de 300.000 Véhicules Electriques représente des capacités de stockage pouvant 

s’élever à près de 1,5GW22; 

                                                           
19

 Perspectives énergétiques pour la Belgique à l’horizon 2030, BFP novembre 2011 
20

 Établi sur base d’une extrapolation de l’étude LINEAR et de l’opération ‘black out’ réalisée par Lampiris 
21 Établi sur base de 150.000 installations PV équipées de batteries de 2kW ; quelques unités de stockage de quelques 
MWs chacune sur les réseaux de distribution et au droit des outils de production décentralisés dans le tertiaire 
22 Établi en considérant une puissance moyenne de 5kW pour une batterie injectant dans le réseau. La totalité de 
cette capacité ne peut être disponible, un ratio doit être convenu. 
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Le signal prix est un élément déterminant pour que ces différentes options puissent être compétitives et 
voir le jour à large échelle. 

 
Edora s’interroge sur les importantes capacités d’importation ainsi que sur la disponibilité des capacités 
et de l’énergie à l’importation. Comment est déterminée la capacité d’importation (qualitativement et 
quantitativement) ? L’est-elle pour l’électricité seule ? Est-il tenu compte de l’énergie primaire ? 

 
Par ailleurs, Edora a réalisé quelques simulations à partir des données ELIA 2015 (courbe de demande et 
monotone de production renouvelable) afin d’observer la contribution du RES-V sur l’évolution de la 
courbe de demande. Cette analyse a permis de tirer certaines conclusions quant à l’effet combiné du RES-
V et du DSR. Ces analyses permettent de mettre en évidence l’impact du RES-V sur le nombre d’heures de 
fonctionnement de DSR et autres alternatives. A titre d’exemple, une comparaison de la courbe de charge 
totale 2015 avec la courbe de charge résiduelle (tenant compte de la contribution éolienne et 
photovoltaïque belge en 2015) indique que le dernier bloc de 1000 MW de pointe serait à activer pendant 
44h sur l’année, au lieu d’une activation de ce même bloc durant 157h sur l’année en l’absence de 
production éolienne et photovoltaïque. Une analyse des données des courbes de charge et résiduelles 
2014 arrive à des résultats similaires. 

 
Or, dans l’étude d’adéquation, il est étonnant que le scénario high-RES, pourtant basé sur encore plus de 
production éolienne et de photovoltaïque qu’en 2015, ne mette pas en évidence le rôle des renouvelables 
variables sur la plus faible activation des derniers blocs capacitaires. Ainsi le résultat de la courbe LOLE 
(figure 68) ne nous parait pas mettre en évidence la contribution des renouvelables variables par rapport 
au scénario de base (comparaison à la figure 51). Un plus haut taux de pénétration des RES-V devrait 
réduire encore d’avantages les heures durant lesquelles les tranches de 500MW doivent tourner. Cette 
réduction donnerait un signal plus clair pour plus de DSR et autres solutions alternatives. 

 

 
Source : Edora sur base des données ELIA 2015 
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4) Notre réseau électrique se situe au cœur du système européen. Il est développé de telle manière à 
favoriser les échanges régionaux européens d’électricité. 

4.1)  Considérez-vous  qu’une  limite  physique  doive  être  fixée  a  priori  à  ces  possibilités 
d’échanges ? Si oui, sur base de quel critère/paramètre ? 
 
 

4.2) Considérez-vous qu’une limite maximale d’importation (théorique) doive être fixée a priori pour 
effectuer les analyses des besoins nécessaires à assurer la sécurité d’approvisionnement du pays ?  Si oui, 
sur base de quel critère/paramètre ? 

 
Réponse : 

 
Il est essentiel de laisser le marché se développer en réduisant les contraintes. Les interconnexions sont 
fondamentales. Les foisonnements de la demande et de la production variable seront d’autant plus 
effectifs que les interconnexions seront importantes. 
La question du niveau d’indépendance énergétique souhaité par la Belgique est à notre sens une question 
politique/sociétale qui devrait être traitée à ce titre dans le cadre de la définition d’une stratégie 
énergétique globale (Pacte ou autre) et être considérée dans le cadre de l’Energy Union européenne. 

 
5) La disponibilité du bloc structurel peut-elle être assurée par l’Energy Only Market ? Un mécanisme de 

rémunération spécifique additionnel est-il selon vous nécessaire pour assurer cette disponibilité ? En cas 

de mécanisme(s) nécessaire(s), pouvez-vous préciser celui (ceux) qui vous semble(nt) le(s) plus adéquat(s) 

pour assurer la sécurité d’approvisionnement en Belgique d’ici 2023 et après la fermeture du parc 

nucléaire ?  Quelles caractéristiques minimales devrai(en)t-il(s) avoir (neutre technologiquement, ...) ? 
 

Réponse : 
 

Avant de s’interroger sur les caractéristiques d’un éventuel mécanisme visant à garantir la disponibilité 

du bloc structurel, il conviendrait de déterminer 
 

1)   comment (quelles technologies ?) nous souhaitons que celui-ci soit rempli, sur base d’une analyse 

coût bénéfice ; 

2)   est-ce que le marché donne les signaux adéquats, et si non, pourquoi ? ; 

3)   enfin seulement, s’interroger sur les caractéristiques d’un éventuel mécanisme à mettre en 

œuvre, en fonction des finalités définies ci-après. 
 

L’étude permet de conclure que la rentabilité des CCGT est compromise à court terme (conditions de 

fonctionnement actuelles : heures de production  et prix de vente), et qu’il y a donc lieu de mettre en 

place une solution permettant de les maintenir en activité à l’horizon 2025, si leur présence est nécessaire 

(sans quoi leur démantèlement serait irréversible et nécessiterait probablement d’autres investissements 

identiques). Par contre elle ne permet pas de conclure : 
 

-     Combien de capacités seraient nécessaire exactement en gaz, vs les autres solutions techniques 

possibles (DSM, Stockage, …) ; 

-     Qu’un CRM est nécessaire sur le long terme ; 
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-     Qu’un CRM est l’option la moins onéreuse ; 

- Que les CCGT sont la seule option à considérer dans le bloc structurel, ou que la totalité des 

capacités en gaz doivent couvrir le bloc structurel (à court et moyen terme) ; 
 

Il nous semble utile de rappeler un extrait de l’introduction à la réponse  au questionnaire relatif 
aux mesures à prendre pour garantir l’adéquation des moyens de production conventionnels d’électricité 
en Belgique, CREG, 06/03/2015 

 

« Si un CRM devait être envisagé, les principales préoccupations du secteur sont : 
• Différence de traitement entre outils du système, avec des rémunérations sur différents marchés 

tant pour la production que la consommation. À titre d’illustration, dans le cas où le renouvelable 
ne percevrait plus de soutien à la production : l’investissement d’une unité classique sera en 
totalité ou en partie rémunéré par le CRM (sur base de la capacité ferme) alors que 
l’investissement d’une éolienne sera rémunéré sur l’EOM (puisqu’elle ne peut garantir de capacité 
ferme). Ce qui constitue des sources de rémunération différentes ; 

• Monter un système d’une réelle complexité qui risque de créer des régimes d’exceptions, qu’il 
conviendra de traiter en rajoutant une couche de complexité dans le cas où le design et les 
paramètres du mécanisme ne sont pas correctement calibrés. Le risque est élevé de devoir 
réadapter le système dans les années à venir et qu’il devienne complètement opaque pour les 
consommateurs à force de complexité et d’artifices ; 

•    Distorsion cross-border, notamment lorsqu’un tel mécanisme ne tient pas compte des capacités 
existantes dans les autres Etats Membres ; 

• Le  coût  global  risque  d’augmenter  à  force  de  complexification,  en  raison  des  surcharges 
administratives et autres. » 

 
 
 

6) Le mécanisme de la réserve stratégique actuel peut-il subsister à titre transitoire (si oui, jusque quand ?) 

ou à plus long terme ? Des adaptations sont-elles requises ? (Si oui, lesquelles ?) 
 

Réponse : 
 

Il n’est pas possible de répondre à cette question à partir de l’étude. Pour cela il y a lieu de considérer 

deux aspects au préalable : 
 

•    Quel serait le coût de chacune des différentes options ? réserve vs CRM de marché ? 

•    Un CRM est-il nécessaire après la sortie du nucléaire ? 
 

Edora estime qu’il est nécessaire de faire la distinction entre d’une part les moyens à court terme 

permettant de maintenir en activité les assets gaz existants, afin d’assurer leur présence lors de la sortie 

du nucléaire (régime transitoire) et d’autre part le régime à plus long terme qui devra être effectif à partir 

de la sortie du nucléaire (régime long terme). La rapidité de mise en œuvre de chacun de ces régimes est 

à relativiser en fonction du degré d’urgence. En d’autres mots, il conviendrait de clarifier la finalité d’un 

mécanisme, afin d’éviter de mettre en place un mécanisme non adéquat. 
 

7) Les outils procurant de la flexibilité sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l’équilibre et la gestion 

de  notre  réseau,  notamment  en  raison  de  l’accroissement  important  des  moyens  de  production 
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intermittents. Cette flexibilité est fournie par différents moyens : 
 

-     La gestion de la demande 

-     Le stockage 

-     Les centrales flexibles 
 

Comment voyez-vous la place que chacun d’entre eux doit occuper, ces outils servant tout autant pour 

l’adéquation que pour la flexibilité ? Faut-il soutenir leur développement ? Si oui, pour lequel (lesquels) 

de ces trois moyens ? Le mécanisme évoqué à la question 6 est-il adéquat ? 
 

Réponse : 
 

Il importe tout d’abord d’établir un diagnostic correct du fonctionnement du marché, et d’analyser en 

quoi il donne les signaux adéquats (ou non) pour le développement des différentes technologies flexibles. 
 

Il convient ensuite de veiller à ne pas créer de distorsion entre les solutions flexibles mais au contraire 

d’assurer leur développement au fur et à mesure de l’évolution du système. 
 

Quel que soit le mécanisme mis en place, il est impératif de veiller à 
 

- Une mise en concurrence entre à des assets existants et amortis (centrales au gaz) et d’autres 

options (DSR, stockage) pour garantir le coût système le plus bas possible. Ces options, à condition 

qu’elles puissent s’avérer fermes et techniquement opérationnelles, devront progressivement 

contribuer  à  couvrir  le  bloc  structurel.  Ce  mécanisme  doit  par conséquent  être  souple  et 

évolutif vers les solutions plus « intelligentes » ; 

- ne  pas  rémunérer  la  capacité  de  manière  excessive,  ce  qui  créerait  des  distorsions  de 

rémunération entre capacitaire et volumétrique, défavorisant ainsi le renouvelable variable. Le 

design du mécanisme est à ce titre un élément clef ; 

- ce que ce soient les options dont le Total Cost of Ownership (TCO) est le moins onéreux qui soient 

retenues pour constituer le bloc structurel ; 

-     tenir compte de l’évolution du parc à l’échelle européenne. La capacité totale dont doivent 

disposer les différents fournisseurs dans leur portefeuille s’établi en fonction de l’évolution des 

capacités de génération des pays connectés ; 
 
 
 

8) Quel timing/calendrier envisagez-vous pour la mise en œuvre du (des) mécanisme(s) de rémunération 

identifié(s) à la question 6) ? Pouvez-vous préciser les grandes étapes de son (leur) implémentation ? 
 

Réponse : 
 

Comme précisé au point 6, il importe d’abord de distinguer un éventuel régime transitoire (correspondant 

à la sortie du nucléaire) et un régime à plus long terme en précisant bien clairement les objectifs de 
chacun. Ensuite les échéanciers de chaque régime pourront être définis compte tenu de leur degré 

d’urgence en ayant établi un diagnostic du fonctionnement actuel du marché (signal prix). 
 

Mais au préalable, il est essentiel de définir une stratégie énergétique globale.  
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5.1.17. Eandis 

 

1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de 
TNB 

over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte hypothesen/gegevens, de 

scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de volumes in MW te kunnen 

bepalen van het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 2021, 2023 en 2027? 
 

Antwoord: 
 

Het scenario voor hernieuwbare energie dat Eandis hanteert en het ‘High res’-scenario dat Elia hanteert 

vertoont een duidelijk verschil. Eandis gaat uit van een trend naar volledig hernieuwbare energie als 

evidente oplossing voor de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het ‘High res’-scenario sluit hierbij het 

beste aan op het scenario die Eandis vooropstelt, maar we stellen wel vast dat dit scenario een 

onderschatting is van de toekomstige ontwikkelingen. Zo gaat Eandis uit van een grotere toename van 

de PV capaciteit met ongeveer 15% op een termijn van 10 jaar en ook een grotere toename voor 

onshore wind met ongeveer 65% op een termijn van 10 jaar. 
 

De capaciteit van WKK’s wordt door Elia constant verondersteld na 2017. Onze scenario’s voorzien een 

verdere stijging van de capaciteit van WKK’s, gebaseerd op historische aangroeigegevens en informatie 

energievoorziening aan belang wint. We zijn er dan ook van overtuigd dat een vergoeding/prijsincentive 

uit de betrokken markt. In combinatie met de trend om gas in te zetten als transitiebrandstof en de trend  

naar  flexibele  WKK’s,  gaan  we  er  van  uit  dat  de  capaciteit  van  (flexibele)WKK’s  verder  zal 

toenemen. 

 

 2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom? Antwoord: 
 

Op basis van het antwoord op vraag 1 lijkt een scenario met meer hernieuwbare energie en grotere 

capaciteit aan (flexibele) WKK’s relevant. 
 

3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, 

nucleair park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? 

Waarom? 
 

Antwoord: 
 

De ontwikkelingen in het kader van warmtepompen, elektrische voertuigen, individuele opslagbatterijen 
en nieuwe verbruiksgewoontes & andere praktijken die in de studie vermeld worden zijn herkenbaar 
voor Eandis. We gaan dan ook uit van een toename van de vraag naar elektriciteit. We herkennen ons 
dan ook niet in het ‘Base Case’ scenario die een stabilisatie van de elektriciteitsvraag vooropstelt. 

 
4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een 
manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen. 

4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling 
vastgelegd moet worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
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4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden 
om 
de  analyses  uit  te  voeren  van  de  noden  om  de  bevoorradingszekerheid  van  het  land  
te verzekeren? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 

 
Antwoord: 

 
Niet van toepassing voor Eandis. 

 
5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only Market? Is 

volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te 

verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest 

geschikt lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het 

nucleair park te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben 

(technologisch neutraal…)? 

 
Antwoord: 

 
Eandis stelt vast dat in het kader van de huidige marktontwikkelingen het element capaciteit in de 

op basis van capaciteit op distributieniveau een middel is voor een maatschappelijk verantwoord 

energiesysteem. Alle vergoedingen/prijsincentives op basis van capaciteit worden best op een heldere 

en correcte manier geïmplementeerd op alle niveaus. Dit zal ‘gaming’ opportuniteiten elimineren en zo 

het maatschappelijk kostenoptimum garanderen. 
 

6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van 

overgang(indien ja, tot wanneer?) of op langere termijn?  Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien ja, 

dewelke?) 
 

Antwoord: 
 

Niet van toepassing voor Eandis. 
 

 

7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht 

en het  beheer  van  ons  netwerk,  met  name  omwille  van  de  belangrijke  toename  van 

intermitterende productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd: 
 

- vraagbeheer 
 

- stockage 
 

- flexibele centrales 
 

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor 

adequacy als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) 

van deze drie middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt? 
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Antwoord: 
 

Eandis stelt dat flexibiliteit een hulpmiddel is om de balans te garanderen, wat een taak is van de 

betrokken BRP’s en TSO. Eandis wenst evenwel op zijn distributienetten de veiligheid en integriteit van 

de lokale fysieke laag te bewaken om zo de toegang tot onze netten te verzekeren. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat we kunnen interveniëren op het lokaal niveau, bijvoorbeeld door het inzetten van 

opslagfaciliteiten of het voorzien van een lokale capaciteitsbeperking in de netten. 
 

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) 

vergoedingsmechanisme(n) die  u    onder  vraag  6)  geïdentificeerd hebt?  Kan  u de  voornaamste  

stappen  in  zijn(hun)  invoering preciseren? 
 

Antwoord: 
 

De timing wordt vastgesteld door de betrokken regulerend kader. 
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5.1.18. ACV/ABVV 

 

Antwoorden op de specifieke vragen 
 

1)   Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de 

TNB over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte 

hypothesen/gegevens, de scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de 

volumes in MW te kunnen bepalen van het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 2021, 
2023 en 2027? 

2)   Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom? 

3)   Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, nucleair 

park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? 

Waarom? 
 

De door ELIA gebruikte scenario’s en hypothesen geven een inschatting van de toekomst rekening 

houdend met de belangrijke onzekerheden die er bestaan. Deze onzekerheden hebben enerzijds 

betrekking op externe omstandigheden die volledig buiten de controle van de beleidsmakers vallen 

(energieprijzen op de wereldmarkten, ontwikkeling van de economie, enz.). Anderzijds weerspiegelen 

de scenario’s en hypothesen ook beleidskeuzen die nog moeten gemaakt worden in de toekomst 

waarop de stakeholders geen invloed hebben, maar die wel in handen van de beleidsmakers zijn. 

Duidelijke keuzes vanuit de overheid/overheden kunnen dan ook in belangrijke mate de toekomstige 

onzekerheden verminderen. Deze hebben oa betrekking op onderstaande punten: 
 

-     Juridische en technische onzekerheid over de toekomstige werking van de nucleaire centrales. 

-     Onzekerheid over 600 MW biomassa, hypothese dat er geen extra WKK komt. 

- Assumpties over off shore wind hangen af van beleidskader van de Federale regering, waarover 

informatie in de media aangeeft dat de geplande investeringen er niet dreigen te komen indien er 

niet snel duidelijkheid komt. Op Vlaams niveau hangen de assumpties inzake on shore wind en PV af 

van het nieuwe beleid dat ontwikkeld zal worden. 

- De assumpties in de studie zijn een onderschatting van het potentieel aan demand side 

management. Ook het potentieel inzake opslag wordt onderschat in het licht van de technologische 

evoluties terzake. 

-     Assumptie over extra pomp-installatie (Coo) 

- Interconnectiecapaciteit lijkt eerder optimistisch ingeschat. Ook de beschikbaarheid van capaciteit 

in het buitenland is bijzonder onzeker in de verschillende buurlanden. 

- Coal phase out in buurlanden is verbonden aan de lopende ETS-hervorming en de impact hiervan op 

de CO2-prijs. De CO2-prijzen in het basisscenario weerspiegelen niet het engagement van het 

klimaatakkoord van Parijs (hoewel 20,7 euro/ton bijna 4x hoger is dan prijs vandaag). 

- Groei van de vraag lijkt OK, stijgende vraag (IHS CERA-scenario) lijkt overdreven, zelfs bij stijgende 

elektrificatie. Hangt in belangrijke mate af van het ambitieniveau van het Belgische REG-beleid. 

 
De vakbonden stellen vast dat de scenario’s die in de ELIA-studie naar voor geschoven worden ertoe 

leiden dat in 2027 bijna 50% van de Belgische elektriciteitsconsumptie voorzien wordt door invoer. Dit 

maakt ons land bijzonder (mogelijk zelfs teveel) afhankelijk van onze buurlanden. 
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4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een 
manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen. 

4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling vastgelegd 
moet worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden 
om de analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van het land te 
verzekeren? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 

 
Het niveau van interconnectie met de buurlanden moet enerzijds gebaseerd worden op een analyse die 

de drie belangrijkste doelstellingen waaraan ons elektriciteitsnet moet voldoen realiseert, nl. 

bevoorradingszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Anderzijds moet het niveau gebaseerd 

worden op een kostenbatenanalyse die de meest economische oplossing bepaalt, in het bijzonder mbt 

de impact voor de huishoudens en bedrijven en de gevolgen voor de tewerkstelling. Algemeen wordt 

aangenomen dat deze doelstellingen het best gerealiseerd worden via een Europees 

geïnterconnecteerd net. Het realiseren van deze doelstellingen kan niet zonder een belangrijk aandeel 

nationale elektriciteitsproductie (zonder dat hierop noodzakelijk een concreet minimumpercentage 

moet gezet worden). Het garanderen van de bevoorradingszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid 

zal dan ook steeds zorgen voor lokale economische activiteit en tewerkstelling. 
 

We zijn van mening dat de fysieke interconnectie niet mag vooruit lopen op de noodzakelijke 

coördinatie van het beleid in de geïnterconnecteerde zone. Dit is vandaag het geval aangezien het 

overkoepelende Europese beleidskader voorlopig nog onvoldoende is uitgebouwd. Hier moet dus veel 

meer werk van gemaakt worden. Dit houdt eveneens in dat mogelijke oplossingen (CRM of andere), 

zoals in de ELIA-studie terecht wordt aangegeven, op EU/CWE-niveau moeten gecoördineerd worden. 
 
 
 

5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only Market? Is 

volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te 

verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest geschikt 

lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het nucleair park 

te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben (technologisch neutraal 

…)? 
 

De vakbonden benadrukken dat de problematiek van toereikendheid van conventionele 

productiemiddelen van elektriciteit eerst en vooral in een Europese context moet aangepakt worden. De 

maatregelen inzake bevoorradingszekerheid van het ‘Energy Union Package’ dat door de Europese 

Commissie op 25 februari ’15 werd voorgesteld moeten daarbij het uitgangspunt zijn. Dit is cruciaal voor 

de vakbonden omdat er in dit pakket vanuit een integrale visie gewerkt wordt. Onze 

bevoorradingszekerheid is in zeer grote mate een Europees probleem. Tegelijkertijd moeten alle 

aspecten van het energiebeleid meegenomen worden: competitiviteit, duurzaamheid, tewerkstelling, 

energiearmoede, enz. In de woorden van het Energy Union Package: 
 

“Europe needs to make the right choices now. If it continues on the present path, the unavoidable 

challenge of shifting to a low-carbon economy will be made harder by the economic, social and 

environmental costs of having fragmented national energy markets.” (…) 
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“A fully functioning internal energy market, providing efficient investment signals, is the best means to 

reduce the need for capacity mechanisms. The Commission has already set out guidance and rules to limit 

the detrimental effects of badly-designed, fragmented and uncoordinated public interventions.” 
 

Het verbeteren van de Europese interne energiemarkt is een centraal onderdeel van het Energy Union 

Package. In het pakket wordt ook heel duidelijk aangegeven dat die verbeterde interne markt afgestemd 

moet worden op de andere Europese doelstellingen inzake energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en 

het bewaken van de competitiviteit. We ondersteunen dan ook de concrete maatregelen die voorgesteld 

worden in het Energy Union Package inzake de strikte opvolging van de bestaande Europese regelgeving, 

de versterking van de anti-kartelregelgeving, de versterkte samenwerking tussen de TSOs, de versterkte 

bevoegdheden voor ACER, enz. 
 

Naast het belang van een Europese aanpak benadrukken de vakbonden de nood aan een grondige analyse 

vooraleer er beslist wordt over een bijkomend vergoedingsmechanisme. De studie van ELIA geeft terecht 

aan:   “Rekening houdend met de evolutie van de behoefte aan additionele capaciteit, die zich vooral 

manifesteert vanaf 2023, is een afwachtende houding op korte termijn te verantwoorden. Het mogelijk 

ontwikkelen van een CRM in België vereist, omwille van de complexiteit en interferentie met de 

energiemarkt in de buurlanden, dan ook een grensoverschrijdende aanpak.” 
 

We zijn er wel van overtuigd dat het werk nu reeds moet starten om een oplossing te vinden voor het 

gebrek aan capaciteit dat via een EOM niet tot stand zou komen. Dit betekent dat de invoering van een 

CRM moet gebeuren binnen een duidelijk en robuust reglementair kader. De vakbonden schuiven de 

volgende elementen naar voor die cruciaal zijn bij de analyse van de problematiek en die belangrijk zijn 

voor eventuele oplossingen. 
 

- In essentie betekent de invoering van een CRM dat ‘de winsten geprivatiseerd worden terwijl de 

verliezen gesocialiseerd worden’. Elektriciteitsproducenten en leveranciers haken af wanneer hun 

rendabiliteit niet gegarandeerd is, waarna de consumenten (burgers en bedrijven) moeten inspringen 

en bijdragen via een door de overheid gereguleerd mechanisme. Vandaar dat de vakbonden 

principieel voorstander zijn van een capaciteitsverplichting. In een vrijgemaakt marktmodel is het de 

verantwoordelijkheid van de producenten en leveranciers om ten allen tijde hun verplichtingen tov 

hun klanten na te leven, en deze niet naar de overheid (en vervolgens de burgers en bedrijven) door 

te spelen. Een capaciteitsverplichting is een instrument dat er voor kan zorgen dat de 

marktimperfectie die bestaat aangepakt wordt. De vakbonden vragen aan alle betrokken 

overheidsactoren om deze piste grondig te onderzoeken. 

- Elk  mechanisme  dat  eventueel  opgezet  wordt  om  bijkomende  capaciteit  te  vergoeden  moet 

compatibel zijn aan de noodzakelijke transitie naar een koolstofarme elektriciteitsvoorziening. In dat 

opzicht is het mogelijk niet gewenst dat fossiele capaciteit gesubsidieerd wordt en moet op zijn minst 

de afstemming met de koolstofarme transitie verzekerd worden. Dit betekent dat het mechanisme 

niet technologieneutraal kan zijn. 

-     De beste garantie voor een goed werkende elektriciteitsmarkt is een stabiel beleidskader. Dit geldt 

in het bijzonder voor de levensduur van de kerncentrales D34T23. Het beleid kan niet tegelijk spelen 

met de optie om de centrales langer open te houden en verwachten dat de markt investeert in 

vervangcapaciteit. De vakbonden stellen voor om te onderzoeken of de inkomsten van de nucleaire 

rente deels kunnen gebruikt worden bij de financiering van het CRM. 

-     … 
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6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van 

overgang(indien ja, tot wanneer?) of op langere termijn? Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien ja, 

dewelke?) 
 

De bedenkingen die onder vraag 5 geformuleerd werden gelden ook voor de strategische reserve. De 

vakbonden zien dit instrument dan ook als het ultieme redmiddel dat ingezet moet worden om de 

bevoorradingszekerheid te garanderen indien de markt zijn rol niet vervult, of de spelers hun 

verantwoordelijkheid naar de overheid afschuiven. In de ELIA-studie wordt terecht gewezen op het 

marktverstorende karakter (oa het slippery slope effect) door het strategische gedrag van de producten 

dat uitgelokt wordt door het mechanisme. De door ELIA aangebrachte verbeteringen zijn dan ook in 

essentie lapmiddelen voor een niet gewenste situatie. 
 
 
 

7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht 

en het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van intermitterende 

productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd: 
 

- vraagbeheer 
 

- stockage 
 

- flexibele centrales 
 

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor adequacy 

als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) van deze drie 

middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt? 
 

Het  stimuleren van energie-efficiëntie, vraagbeheer en de uitbouw van slimme netten hebben een 

belangrijke rol in het zorgen voor zowel adequacy als flexibility. Vanuit kostenbatenoverwegingen moeten 

ze  daarenboven  prioriteit  krijgen over  andere  mechanismen  (bv.  stimuleren  van klassieke  flexibele 

centrales); het overheidsbeleid schiet hiervoor tekort in ons land. Energie-efficiëntie, vraagbeheer en van 

slimme netten dragen daarenboven bij tot de competitiviteit van onze industrie en de tewerkstelling in 

ons land. 
 

We verwijzen in dit opzicht naar de recente studie van de CREG, Studie (F)160503-CDC-1459 over “de 

middelen die moeten worden toegepast om de deelname aan de flexibiliteit van de vraag op de 

elektriciteitsmarkten in België te faciliteren”. In deze studie doet de CREG concrete voorstellen om de 

ontwikkeling van flexibiliteit van de vraag in België te bevorderen. 
 

Tenslotte wijzen we er ook op dat er een beleidskader ontwikkeld moet worden om de exponentiële groei 

van opslag-toepassingen te bevorderen en te organiseren. We spreken ons niet uit over de vraag of deze 

mechanismen (vraagbeheer, stockage en flexibele centrales) ondersteund moeten worden. Dit moet 

afgewogen worden in het licht van de ontwikkeling van ons elektriciteitssysteem en de manier waarop de 

drie doelstellingen van bevoorradingszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid worden gerealiseerd. 
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8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) 

vergoedingsmechanisme(n) die u   onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste 

stappen in zijn(hun) invoering preciseren? 
 

De concrete planning (timing, stappen, enz.) van de eventuele invoering van dergelijke mechanismen 

moet (op hoofdlijnen) een onderdeel zijn van het door de regering beloofde energiepact. 
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5.1.19. Luc Dufresne 

 

Voorafgaande opmerking: 

De voorliggende studie vormt een goede uitgangsbasis om de discussie aan te vatten over het 

verzekeren van de bevoorradingszekerheid op de horizon 2027. Ze gaat hierbij uit van het wettelijk 

kader over de organisatie van de kernuitstap en vestigt de aandacht op de nood aan meer flexibiliteit 

zeker bij de aanzienlijke toename van non-despatchable hernieuwbare energie. Voorts toont de studie 

aan dat het marktmodel dat ter gelegenheid van de liberalisering van het productiesegment werd 

uitgewerkt zwaar onder druk komt te staan. In feite komt het er op neer dat gezien de grote stijging van 

het gebruik van must run eenheden met nagenoeg geen marginale kost, de klassieke eenheden 

(nucleair, kolen en gas) in feite meer en meer in competitie zijn in een “residuele” markt, waar 

structurele overcapaciteit een sterke neerwaartse druk heeft op de prijzen en dit in die mate dat zonder 

ingreep (versta steun) in de markt bestaande eenheden uit de markt verdwijnen omdat de prijs zo laag 

is dat ze hun vaste kosten niet gedekt krijgen. Terzelfdertijd ontbreekt ook het signaal om te investeren 

in nieuwe eenheden en zeker voor wat gascentrales van het STEG type betreft.  

Een tweede opmerking bestaat er in dat deze studie werd gemaakt door een TNB, wat zeker een invloed 

heeft op de wijze waarop de noden gaandeweg worden ingevuld. Deze studie kan uiteraard geen 

garantie leveren dat de ons omringende landen ook daadwerkelijk de investeringen zullen doen que 

productiecapaciteit en netwerkverbindingen om tegemoet te komen aan een Belgische invoer nood van 

40TWh in 2027. 

Verder dient te worden opgemerkt dat de behaalde resultaten ook dienen gekaderd te worden in de 

macro-economische context van ons land.  Zo vertegenwoordigde de netto import van 20TWh in 2015 

een impact van 839,6 miljoen € op de betalingsbalans. De grootte van dit saldo is natuurlijk sterk 

afhankelijk van de marktprijzen. Zo vertegenwoordigde in 2008 een netto import van 10,92TWh 755,83 

miljoen €.  Indien men als een hypothese een marktprijs van 50 €/MWh zou nemen voor 2027, prijs die 

ook realistisch zou kunnen zijn om investeringen te hebben in het niet hernieuwbare marktsegment, 

dan komt men tot impact grootteordes van 2 miljard €  in 2027. 

Daarnaast mag ook niet stil gestaan worden bij de niet geproduceerde toegevoegde waarde van lokale 

productie, zowel direct als indirect. Hetzelfde geldt ook qua tewerkstelling. Op dit vlak is het ook 

moeilijk om extrapolaties te maken vanaf heden, gezien  het verdwijnen van de nucleaire productie en 

zijn specifiek karakter. Deze indicatieve raming werd gemaakt aan de hand van de jaarrekeningcijfers 

voorhanden voor 2014 en gecorrigeerd via een bottom-up analyse voor het uitfilteren van activiteiten 

die niet in verband staan met de productie van elektriciteit. Hierbij werden zowel de directe als indirecte 

effecten berekend.  

Uitgaand van een bruto verbruik (verbruik +verliezen) van 87, 6 TWh in 2014 werd de berekening 

doorgevoerd uitgaande van de veronderstelling dat 50 % diende te worden ingevoerd. De lokale 

productie bedroeg  in 2014 TWh.  Een invoer van 50 % of 43,8 TWh zou dus betekend hebben dat er in 

de plaats van 70 TWh, 26,2 TWh of 37,4 % minder had moeten worden geproduceerd. Deze 
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verdeelsleutel werd ook gebruikt om voor 2014 te bepalen wat de invloed zou kunnen geweest zijn op 

de toegevoegde waarde en de tewerkstelling. In directe termen vertegenwoordigt dit een equivalent 

van 387 miljoen € en 1279 voltijdsequivalenten (VTE). Indien men daar nog de indirecte effecten op de 

toeleveranciers bijrekent tot op het derde niveau bekomt men een additioneel impact van 112 miljoen € 

en 1369 VTE. In het totaal kan het impact voor 2014 bijgevolg geschat worden op 499 miljoen € 

toegevoegde waarde  en 2648 VTE. Hierbij moet echter vermeld worden dat alle berekeningen gesteund 

zijn op de samenstelling van het productiepark zoals aanwezig in 2014. Gezien de productiemix zoals 

aangegeven in 2027 in de Elia studie anders zal zijn samengesteld, hebben voorgaande berekeningen 

alleen een indicatieve waarde, maar laten die wel toe om een idee te vormen van de grootteordes van 

mogelijk impact. 

Vragenlijst 

1) Welke zijn volgens u, in het licht van de resultaten van de studie “2017/2027” uitgevoerd door de 

TNB over de noden aan adequacy en flexibiliteit en in functie van de gebruikte hypothesen/gegevens, 

de scenario’s of hypothesen die weerhouden moeten worden om de volumes in MW te kunnen 

bepalen van het structureel blok dat beschikbaar moet zijn in 2017, 2021, 2023 en 2027?  

Gezien de tijdshorizon van ongeveer tien jaar dient men de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen 

in verband met de evolutie van het gebruik. Sinds 2008 is de evolutie gekenmerkt door een invloed van 

de economische crisis en het tot stand komen van een meer energie efficiënt gebruik. Een nulgroei zou 

kunnen betekenen dat de groei die men voor Europa voorspelt zou gecompenseerd worden door 

stijgende efficiëntie winsten. Men moet op de horizon 2027 echter ook rekening houden met de grotere 

footprint van het elektrische deel van het voertuigpark evenals het stijgend belang van warmtepompen 

voor het huishoudelijk gebruik. De IHS raming lijkt dan ook het dichtst bij de mogelijke realiteit te staan. 

In verband met de verdere ontplooiing van hernieuwbare energie lijkt de ontplooiing van onshore wind 

zowel in het basisscenario als in het high scenario zeer voluntaristisch, rekening houdend met de grote 

bevolkingsdichtheid en andere beperkingen, zoals bijvoorbeeld  het luchtverkeer.  Ter gelegenheid van 

het maken van de GEMIX studies werd bijvoorbeeld uitgegaan op basis van de integratie van alle 

beperkingen dat de maximale capaciteit voor ons land niet meer dan 2 GW zou bedragen voor onshore 

wind. Voor offshore wind liggen de cijfers voor 2020 en 2027 wel binnen de technisch haalbare 

verwachtingen.  

De recente wending in het biomassa dossier vormt een belangrijke onzekerheid die zou moeten 

geïnjecteerd worden in deze studie. 

Verder lijkt het logisch dat er in de toekomst zal moeten naartoe gestreefd worden om in de merit order 

terug gas voor kolen te hebben. Dit kan enkel door een herziening van de waardering van de CO2 kost, 

zodat er een echt incentive ontstaat om over te schakelen naar een koolstofarme productie. 

Qua interconnecties worden er op p.47 2 belangrijke opmerkingen gemaakt in verband met de 

mogelijkheid om daadwerkelijk te kunnen rekenen op de horizon 2027 op de nodige 
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netwerkinvesteringen in de buurlanden om de Belgische vraag te voldoen alsook om te kunnen rekenen 

op de nodige productie capaciteit bij de buurlanden. Deze zijn dan ook essentieel bij de besluitvorming. 

Voor het overige zijn de scenario’s en sensitiviteitsanalyses aanvaardbaar. 

 

2) Zou u andere prospectieve scenario’s bestudeerd hebben ? Indien ja, dewelke? Waarom? 

De horizon 2027 lijkt enerzijds lang, maar is anderzijds zeer kort rekening houdend met het verdwijnen 

binnen het huidig wettelijk kader van de volledige nucleaire capaciteit. Indien men de periode 2003-

2015 beschouwt dan valt op dat op dat er op deze periode geen alternatief tot stand gekomen is om de 

capaciteit van de 3 oudste kerncentrales te vervangen. Hierbij is het aspect van de vermeden CO2 

uitstoot ook van belang. Deze 3 centrales vertegenwoordigen biivoorbeeld een vermeden uitstoot van 

ongeveer 5,6 Mt CO2/jaar. 

Het ware interessant geweest om ook een idee te hebben van de invloed van een partieel 

uitstapscenario rekening houdend met de wijzigende loadcurve, die sowieso het economisch uitbaten 

van weinig flexibele baseload centrales bemoeilijken.   

 

3) Zou u andere inputgegevens gebruikt hebben dan deze gebruikt door de TNB (consumptie, nucleair 

park, ontwikkeling van de hernieuwbare energieën, invoercapaciteit, enz.)? Zo ja, dewelke? Waarom? 

Zie antwoorden hierboven 

 
4) Ons elektriciteitsnet bevindt zich in het hart van het Europese systeem. Het is ontwikkeld op een 
manier om de Europese regionale uitwisseling van elektriciteit te bevorderen. 

4.1) Vindt u dat er a priori een fysieke limiet aan deze mogelijkheden tot uitwisseling 
vastgelegd moet worden? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
4.2) Vindt u dat er a priori een maximale (theoretische)invoerlimiet vastgelegd moet worden 
om de analyses uit te voeren van de noden om de bevoorradingszekerheid van het land te 
verzekeren? Indien ja, op basis van welk criterium/parameter? 
 

In verband met de op Europees gevraagde interconnectiecapaciteit om marktwerking toe te laten heeft 

België reeds het minimum dat werd opgelegd overschreden. Een belangrijk element in de toekomstige 

networkdesign op Europees niveau zijn ook de technische noden voor een adequaat netbeheer. Veel 

hangt af ook hoe de netwerktopologie binnen de buurlanden evolueert. 

Wel dient de aandacht er op gevestigd dat het structureel vertrouwen op een import van 50% van de 

noden, rekening houdend met de onzekerheden betreffende de investeringen en capaciteitsevolutie in 

de buurlanden, een aanzienlijk vergroot operationeel risico induceert voor de Belgische economie. 

Hierbij mag overigens niet voorbijgegaan worden aan de problematiek van de fysische beveiliging van de 
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netwerkinfrastructuur, zeker in een tijdperk waarbij terreurdreigingen in Europa aanmerkelijk zijn 

toegenomen.  

In feite ligt de kern van de bevoorradingszekerheid ook in de wijze waarop het Europese 

klimaat/energiebeleid wordt gerealiseerd. Het economisch optimum gekoppeld aan een zekerheid van 

levering kan enkel worden bereikt indien de investeringen ook centraal worden aangestuurd. Zolang dit 

niet het geval is de kans reëel dat bij tekorten de verschillende landen “ring fencing” zullen proberen te 

hanteren om de bevoorrading in eigen land zoveel mogelijk te vrijwaren. Dergelijke handelswijze werd 

overigens in het verleden opgemerkt, zoals bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis.  

5) Kan de beschikbaarheid van het structureel blok verzekerd worden door de Energy Only Market? Is 

volgens u een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme nodig om deze beschikbaarheid te 

verzekeren? Kan u, ingeval van noodzakelijk(e) mechanisme(n), preciseren welk(e) u het meest 

geschikt lijkt(lijken)om de bevoorradingszekerheid van België tegen 2023 en na de sluiting van het 

nucleair park te verzekeren? Welke minimale kenmerken zou(den) dit(deze) moeten hebben 

(technologisch neutraal …)? 

Zoals hiervoor reeds werd gesteld heeft het Energy Only marktmodel getoond dat het gezien de 

noodzaak om zeel snel de hernieuwbare productiecapaciteit met ondersteuningsmechanismen te doen 

uitbreiden, de klassieke opwekkingsbronnen zich in een residuele markt bevinden. Hoge piekprijzen op 

aleatoire momenten zullen zeker geen investeringssignaal opleveren en de voorwaarden voor een vrije 

marktwerking zoals die volgen uit de theorie van de vrije markt zijn niet meer vervuld. 

Rekening houdend met het huidig kader en de noodzaak om snel capaciteit te garanderen en ook om te 

voorzien in nieuwe investeringen is een specifiek bijkomend vergoedingsmechanisme zeker 

noodzakelijk. 

Op korte termijn is het voortzetten van de strategische reserve hoogstnoodzakelijk, de tijd nodig om te 

kiezen voor een CRM oplossing die toelaat om het bestaan van de bestaande middelen te bestendigen 

op een niet discriminatoire basis, waarbij ook DSM en stockage mede in rekening worden gebracht en 

eveneens om te voorzien in de investeringen voor de toekomst, zeker in het licht van de gevolgen van 

de kernuitstap. Hierbij dient te worden gedacht aan een stabiel wettelijk en regulerend kader om een 

stabiel investeringsklimaat te bewerkstelligen. Hierbij lijkt een Capacity Auction model 

aanbevelenswaardig, waarbij de mogelijkheid voor cross border participatie moet bestudeerd worden. 

Bij de uitwerking wordt best gelet om in een latere fase te kunnen evolueren naar een model op 

Europees niveau. 

Op de hele lange termijn dient men zich toch wel de vraag te stellen of men conceptueel niet moet 

evolueren naar een volledig nieuw marktmodel, maar dit kan enkel door een grondige analyse die zich 

situeert op het Europees niveau en is hoogstwaarschijnlijk niet realistisch op de horizon 2027. 
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6) Kan het huidige mechanisme van de strategische reserve blijven bestaan bij wijze van 

overgang(indien ja, tot wanneer?) of op langere termijn?  Zijn er aanpassingen noodzakelijk? (Indien 

ja, dewelke?) 

Zie hierboven. Zeker nodig in overgangsfase. 

7) Instrumenten die flexibiliteit verschaffen zullen een essentiële rol moeten spelen in het evenwicht 

en het beheer van ons netwerk, met name omwille van de belangrijke toename van intermitterende 

productiemiddelen. Deze flexibiliteit wordt door verschillende middelen geleverd: 

- vraagbeheer 

- stockage 

- flexibele centrales  

Hoe ziet u de plaats die elkeen moet innemen, elk van deze middelen evenzeer dienend voor 

adequacy als voor flexibiliteit. Moet hun ontwikkeling ondersteund worden? Indien ja, voor welk(e) 

van deze drie middelen? Is het mechanisme vermeld onder vraag 6 geschikt?   

De 3 middelen moeten non-discriminatoir ingezet worden en moeten meegenomen worden in het 

uitwerken van het CRM mechanisme. Wat betreft stockage is de verdere studie van grootschalige 

pompcentrale capaciteit zeker nodig indien de hoeveelheid windenergiecapaciteit gevoelig toeneemt.   

Zoals hierboven gesteld zal uiteindelijk hiervoor ook ondersteuning nodig zijn. Voor wat de opslag van 

zonne-energie betreft lijkt het wenselijk deze eerder te benaderen op het niveau van het distributienet 

en de ontwikkeling van decentrale storage ook te koppelen aan gedecentraliseerde PV productie. 

8) Welke timing/kalender hebt u voor ogen voor de invoering van het (de) vergoedingsmechanisme(n) 

die u onder vraag 6) geïdentificeerd hebt? Kan u de voornaamste stappen in zijn(hun) invoering 

preciseren? 

Tot 2018 concept Strategische reserve en dan overstappen naar het weerhouden CRM mechanisme, dat 

ook tijdig moet worden afgetoetst met de Europese instanties. 

 

_________________________________________________________________________________ 
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5.2. Andere adviezen/commentaren (niet vertrouwelijk) 

 

5.2.1. FEBEG : initial comments 

 

Subject: 
Elia adequacy study and estimation of flexibility needs of the Belgian electricity 
system for the period 2017-2027 

Date: 29 April 2016 

 

Contact: Steven Harlem 
Phone: 0032 2 500 85 89 
Mail: steven.harlem@febeg.be 

 
 

MMMMaaaaiiiinnnn    mesmesmesmessasasasaggggeeeessss    
 

 
 

1.  FEBEG fully supports the transition towards a low carbon society. This 

transition requires a shift to low carbon electricity generation capacities such 

as renewables, low carbon and back-up generation, demand response and 

storage. These technologies have high fixed investment costs, but limited fuel 

costs resulting in a further decrease of wholesale electricity prices. TTTThhhheeee    

ccccurrurrurrurreeeennnnt et et et elllleeeeccccttttriririricccciiiitytytyty    mmmmaaaarrrrkkkkeeeetttt    desidesidesidesiggggnnnn    nnnneeds toeeds toeeds toeeds to    bebebebe    aaaadjdjdjdjuuuustedstedstedsted    totototo    ccccororororrrrreeeeccccttttllllyyyy    vvvvaaaalulululueeee    tttthhhheeeesssseeee    

llllowowowow    cacacacarrrrbbbboooonnnn    ggggeneneneneeeerrrraaaattttiiiion on on on ccccaaaappppacacacaciiiittttiiiies es es es iiiinnnn    oooorrrrderderderder    to to to to enenenenssssuuuurrrreeee    aaaadequdequdequdequaaaatetetete    lllleeeevvvvelelelels ofs ofs ofs of    sesesesecucucucuriririritttty y y y 

ofofofof    ssssuuuuppppppppllllyyyy....    
 

2.  Therefore, FEBEG welcomes the study of Elia that is being considered as a 

good bgood bgood bgood baaaassssiiiis to sts to sts to sts to staaaarrrrt tt tt tt thhhhe dee dee dee debbbbaaaatetetete on measures to secure the Belgian adequacy 

and flexibility needs for the period 2017- 

2027. 
 

3.  The study of Elia ccccoooonfnfnfnfiiiirrrrmsmsmsms    tttthhhheeee    tttteeeennnndedededennnncccciiiieseseses    tttthhhhaaaatttt    aaaarrrreeee    oooobbbbseseseserrrrvvvveeeedddd    bybybyby    tttthhhheeee    mmmmaaaarrrrkkkkeeeetttt: (i) at 

short term there’s less capacity needed (provided that all nuclear generation 

cacacacappppaaaacccciiiity ty ty ty rrrrememememaaaainininins os os os oppppeeeerrrraaaattttiiiioooonnnnaaaallll)))),,,,    bbbbuuuut t t t ccccaaaappppacacacaciiiitytytyty    nnnneedseedseedseeds    wwwwililililllll    ininininccccrrrreeeeaaaasesesese    wwwwhhhhenenenen    ththththeeee    

nnnnuuuucccclllleeeeaaaarrrr    phphphphaaaasssseeee----oooouuuutttt    wilwilwilwill stl stl stl staaaarrrrtttt, (ii) gas-fired power plants are not profitable 

anymore and (iii) the Belgian electricity system will require more flexibility. 

 
4.  InInInInteteteterrrrccccoooonnnnnnnneeeeccccttttiiiionononon    cacacacappppacacacaciiiitytytyty    ddddooooeeeessssn’n’n’n’tttt    eeeennnnsusususurrrreeee    tttthhhhaaaatttt    exexexexcccceeeessssssss    ggggeeeennnneeeerrrraaaattttiiiionononon    cacacacappppacacacaciiiitytytyty    

aaaabrobrobrobroaaaadddd    rrrrememememaaaaininininssss    aaaavvvvaaaaililililaaaable ble ble ble fffforororor    exportexportexportexport    towatowatowatowarrrrdsdsdsds    BeBeBeBellllggggiiiiuuuummmm    aaaatttt    ttttiiiimesmesmesmes    ofofofof    sssscacacacarrrrcccciiiittttyyyy:::: the 

assumption that interconnections will contribute for 6.500 MW to the Belgian 

adequacy in 2027 is therefore not realistic. 

 
5.  Multiple assumptions in the study (renewables, conventional power plants, 

demand curve, import capacity, …) seem tootootootoo    ooooppppttttiiiimmmmiiiiststststiiiic wc wc wc whihihihicccchhhh    iiiimmmmpppplllliiiieseseses    tttthhhhaaaatttt    tttthhhheeee 

aaaadequdequdequdequacacacacyyyy    aaaannnndddd    flflflflexexexexiiiibbbbililililiiiitytytyty    nnnneeds eeds eeds eeds aaaarrrre proe proe proe probbbbaaaablyblyblybly    unununundededederrrrestestestestiiiimmmmaaaatetetetedddd.... FEBEG 

recommends to also investigate a ‘bubububussssineineineinessssssss    aaaassss    uuuussssuuuuaaaallll’’’’----sssscccceeeennnnaaaaririririoooo    ––––    bbbbaaaasedsedsedsed    onononon    

ccccururururrrrreeeennnntttt    ppppoooolilililicccciiiieseseses - which will demonstrate that (i) the volume of the structural 

block has to be bigger and (ii) the structural block is needed earlier. 
 

6.  Although some assumptions of the study can be questioned, iiiimmedmmedmmedmmediiiiaaaatetetete    acacacacttttiiiionononon    

iiiissss    aaaannnnyyyyhhhhowowowow    rrrrequequequequiiiirrrredededed to – taking into account the implementation time for a 
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capacity mechanism and the construction period of a new power plant – timely 

ensure the Belgian adequacy and flexibility needs. 

 
7.  MMMMaaaaininininttttaaaainiiniiniininnnngggg    exexexexiiiiststststinininingggg    ppppoooowwwweeeerrrr    plplplplaaaannnntstststs    ununununttttiiiillll    tttthhhheyeyeyey    aaaarrrreeee    nnnneededeededeededeeded    aaaagain ogain ogain ogain onnnncccceeee    tttthhhheeee    nnnnuuuucccclllleeeeaaaarrrr    

phphphphaaaasssseeee----oooouuuutttt    begbegbegbeginininins s s s iiiissss    tttthhhheeee    momomomosssstttt    eeeeffffffffiiiicccciiiieeeennnntttt    aaaannnndddd    sosososocccciiiiaaaallllllllyyyy    rrrrespespespespoooonnnnssssiiiibleblebleble    solsolsolsoluuuuttttiiiioooonnnn: it is 

estimated to be 3 times more expensive to close and rebuild power plants than 

to keep them in the system. 
 
 

Introduction 
 

On the 21st of December, 2015 Minister of Energy, M-C. Marghem, asked Elia to determine the needs 

of flexible resources in Belgium to be able to meet the criteria for security of supply (LOLE < 3 hours 

and LOLE95 < 20 hours) for the period 2017-2027. Following this request of the Minister of Energy, 

Elia presented and published its ‘Adequacy study and estimation of the flexibility needs of the Belgian 

electricity system for the period 2017-2027’ on the 20th of April, 2016. 

 
With regard to this study, FEBEG wishes to formulate the following initial comments and 

recommendations. 
 

FEBEG initial comments to the Elia study 
 

SSSSoooounununundddd    mmmmeeeetttthhhhooooddddologologologologyyyy,,,,    butbutbutbut    ttttoooooooo    ooooppppttttiiiimmmmiiiiststststiiiicccc    aaaassssssssuuuummmmppppttttiiiioooonnnnssss    
 

FEBEG welcomes the study and would like to thank Elia for the thorough and qualitative work. FEBEG 

supports the methodology used by Elia and considers the study aaaassss    aaaa    goodgoodgoodgood    bbbbaaaassssiiiissss    ffffoooorrrr    ffffururururtttthhhheeeerrrr    debdebdebdebaaaatetetete oooon n n n 

memememeaaaassssurururureseseses to secure the adequacy and flexibility needs for the period 2017-2027. 

 
FEBEG is also pleased to see that tttthhhheeee    ststststuuuudy ofdy ofdy ofdy of    EliEliEliElia a a a ccccoooonfirnfirnfirnfirms tms tms tms thhhheeee    tetetetennnndedededennnncccciiiies tes tes tes thhhhaaaat t t t aaaarrrreeee    oooobbbbseseseserrrrvvvveeeed by td by td by td by thhhhe e e e 

mmmmaaaarrrrkkkkeeeet:t:t:t:    

 
- at short term there’s less capacity needed (provided that all nuclear generation capacity 

remains operational), but the capacity needs will increase when the nuclear phase-out will 

start; 

-    gas-fired power plants are not profitable anymore; 
-    the Belgian electricity system will require more flexibility. 

 
Political decisions should have a sound basis. Therefore, FEBEG supports the initiative to invite third 

parties (National Bank of Belgium, Federal Bureau of Planning, CREG, academics, …) to confirm the 

robustness of the study. 

 
In this respect FEBEG would like to suggest an additional sensitivity analysis as some underlying 

assumptions – especially as regards the contribution of interconnectors – are far too optimistic. 

 

 

Role of interconnection capacityRole of interconnection capacityRole of interconnection capacityRole of interconnection capacity    

 

FEBEG wants to emphasize that interconnection capacity is no generation capacity. Interconnection 

capacity allows to optimize via cross-border exchanges and thus increases social welfare, but doesn’t doesn’t doesn’t doesn’t 

ensure that crossensure that crossensure that crossensure that cross----border generation capacity is available at all timesborder generation capacity is available at all timesborder generation capacity is available at all timesborder generation capacity is available at all times. In other words: interconnection 

capacity only contributes to the Belgian security of supply to the extent that the transmission 

capacity itself is available and to the extent that other countries have excess generation capacity 

available for export towards Belgium at times of scarcity. 
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FEBEG understands that Elia promotes investments in interconnection capacity, but assuming that assuming that assuming that assuming that 

interconnections will contribute for 6.500 MW to the Belginterconnections will contribute for 6.500 MW to the Belginterconnections will contribute for 6.500 MW to the Belginterconnections will contribute for 6.500 MW to the Belgian adequacy in 2027 is not realistic.ian adequacy in 2027 is not realistic.ian adequacy in 2027 is not realistic.ian adequacy in 2027 is not realistic. In a 

properly functioning market, one would expect excess generation capacity to be decommissioned: 

how can Elia explain that 6.500 MW excess capacity would remain available for the Belgian market? 

What’s the reason why big countries would preserve their adequacy and even build new gas-fired 

power plants with current prices? Is Elia expecting big countries to implement a capacity mechanism 

at short notice? Elia is also assuming that big countries decide not to depend on imports from abroad 

while Belgium does count on imports, even for 50 % in 2027. 

 

AnAnAnAn    aaaaddddddddiiiittttiiiioooonnnnaaaallll    sesesesennnnssssiiiittttiiiivvvviiiitytytyty    anaanaanaanallllyyyyssssiiiissss    iiiissss    hhhhiiiigggghlhlhlhlyyyy    rrrreeeeccccommeommeommeommennnnddddedededed    
 

Although the study shows the need for a structural block of 4.000 to 8.000 MW in the period 2023- 
2027, FEBEG is of the opinion that some of the ununununddddeeeerlrlrlrlyiyiyiyinnnngggg    aaaassssssssuuuummmmppppttttiiiioooonnnnssss    aaaarrrreeee    oooouuuuttttdadadadatedtedtedted    aaaannnndddd    tootootootoo    ooooppppttttiiiimmmmiiiiststststiiiic,c,c,c,    
espeespeespeespecccciiiiaaaalllllllly y y y     aaaas s s s     tttthhhhey ey ey ey     aaaalrlrlrlreeeeaaaaddddy y y y     prprprpreeeemmmmaaaatttturururureeeelllly y y y     aaaassssssssuuuume me me me     a a a a     ccccoooonnnnssssiiiistestestestennnnt t t t     vvvviiiiew ew ew ew     on on on on     eeeennnnerererergy gy gy gy     ppppoooolilililiccccy y y y     aaaannnnd d d d     tttthhhheeee    
iiiimmmmppppllllemeemeemeemennnnttttaaaattttiiiionononon    ofofofof    sevsevsevsevererereraaaallll    memememeaaaassssurururures es es es aaaat t t t ffffededededeeeerrrraaaallll    aaaannnnd d d d rrrreeeeggggiiiioooonnnnaaaallll    lllleveveveveeeellll....    

 
FEBEG fears that the identified adequacy and flexibility needs are underestimated and recommends to 

double check the used assumptions and to perform aaaannnn    adadadadddddiiiittttiiiioooonnnnaaaallll    sssseeeennnnssssiiiittttiiiivvvviiiitytytyty    aaaannnnaaaallllyyyyssssiiiis,s,s,s,    iiii....eeee....    aaaa    ‘‘‘‘busbusbusbusininininessessessess    

aaaas s s s uuuussssuuuuaaaal’l’l’l’----sssscccceeeennnnaaaaririririo o o o ((((BAU)BAU)BAU)BAU)    bbbbaaaased onsed onsed onsed on    ccccurrurrurrurreeeennnnt pt pt pt poooolilililicccciiiieeeessss:::: 

 
-    no additional development of biomass, instead of 600 MW in the Elia study: 

o  recent press coverage shows that the use of biomass technology is being questioned 
due to the huge cost impact and the real contribution to the CO2-reduction; 
o  policy as regards biomass is a regional competence and thus out of control of the 

federal authorities; 
 

-    a decrease of installed capacity of cogeneration units: 
o  gas-fired cogeneration units are – like conventional gas-fired power plants – suffering 
from difficult market circumstances; without new or modified regulatory framework, 

most cogeneration units are expected to decommission as soon as they cannot longer 

benefit from the support schemes (i.e. 10 years and most cogeneration units are 

commissioned in the period 2005 and 201323); 
o  policy as regards cogeneration units is a regional competence and thus out of control 

of the federal authorities; 

 

-    a slight increase of the overall electricity demand, equal to an annual average increase of 0,6 
% (IHS CERA): 

o  as incentivizing economic growth is one of the major objectives of the current 

government, it seems incoherent to assume no future growth for the supporting 

electricity system; 
o  electrification (heat pumps, electric vehicles, boilers with PV, …) will be necessary to 

realize CO2-reduction in transport and heating in order to meet the decarbonisation 
target; 

 

-    level of import capacity ‘as is’ (2.750 – 3.500 MW): 

                                                           
23 See for the Flemish Region: http://www.vreg.be/sites/default/files/statistieken/wkk/20160407_-_wkc_- 

_productie_installaties_2.pdf 
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o  investment projects in additional interconnection capacity as well as in internal grid 

reinforcements – in Belgium and in other countries – to allow additional import to 

Belgium could encounter delays of two to three years (e.g. permitting, …); 
o  there’s no guarantee that neighboring countries will have – up to 2027 – excess 

generation capacity that can be exported to Belgium at times of scarcity (see above); 
o  ‘loop flows’ or ‘non-competitive flows’ – triggered by the renewables generation in 

Germany - on the interconnections could at certain moments limit the import capacity of 

Belgium to 2.500 MW24; 
o  a ‘coal phase-out’- scenario is very likely, especially in France and the Netherlands, 

while it is not likely – seeing the market circumstances – that these capacities will be 

replaced; France will thus at scarcity moments depend on imports from Belgium; as 

geographically  and  climatologically  there’s a high  chance  of  simultaneous peak 

demand in France and in Belgium, Belgium will at that moment be confronted with less 

import capacity for Belgium due to the simultaneous transit flows towards France. 

 

TTTThihihihissss    ‘‘‘‘busbusbusbusininininessessessess    aaaassss    uuuussssuuuualalalal’’’’----sssscccceeeennnnaaaaririririoooo    wwwwiiiillllllll    demdemdemdemoooonnnnststststrrrraaaatetetete    tttthhhhaaaatttt    tttthhhheeee    vvvvoooolulululumemememe    ooooffff    tttthhhheeee    ststststrurururuccccttttuuuurrrraaaallll    bloblobloblocccckkkk    

nnnneedseedseedseeds    totototo    be bibe bibe bibe biggggggggeeeerrrr    aaaannnnd td td td thhhhaaaat tt tt tt thhhheeee    ststststrurururuccccttttuuuurrrraaaallll    bloblobloblocccckkkk    iiiis s s s nnnneeded eeded eeded eeded eeeeaaaarlrlrlrliiiieeeerrrr....    
 
 

FEBFEBFEBFEBEEEEG G G G iniiniiniinittttiiiiaaaal l l l rrrreeeeccccommeommeommeommennnnddddaaaattttiiiioooonnnns bs bs bs baaaased onsed onsed onsed on    tttthhhheeee    EEEElllliiiia sta sta sta stuuuudydydydy    

IIIImmedmmedmmedmmediiiiaaaatetetete    aaaaccccttttiiiionononon    iiiissss    rrrrequequequequiiiirrrreeeedddd    totototo    ttttiiiimemememellllyyyy    eeeennnnssssuuuurrrreeee    aaaadequdequdequdequacacacacyyyy    aaaannnndddd    flflflflexexexexiiiibibibibilllliiiitytytyty    nnnneedseedseedseeds    
 

The Elia study demonstrates that a structural block of 4.000 to 8.000 MW is needed for the 

period 2023-2027 to cover for Belgian adequacy and flexibility needs. 

  

                                                           
24

 See study of CREG of the 24th of March, 2016: http://www.creg.info/pdf/Studies/F1520EN.pdf 
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Assuming that the identified adequacy and flexibility needs are not underestimated and that 

measures are taken to keep existing capacity connected to the grid (see further), new 

capacity should gradually be commissioned by 2024-2025. TaTaTaTakkkkinininingggg    ininininto to to to accaccaccaccooooununununtttt    ttttiiiimmmmiiiinnnngsgsgsgs    to to to to 

bubububuilililild a d a d a d a nnnnewewewew    ppppoooowwwweeeerrrr    plplplplaaaannnntttt    ((((uuuupppp    to 4 yto 4 yto 4 yto 4 yeeeeaaaarrrrssss    fffforororor    aaaa    CCGCCGCCGCCGTTTT))))    aaaannnndddd    tttthhhheeee    iiiimmmmpppplelelelememememennnnttttaaaattttiiiionononon    pepepepeririririodododod    fofofoforrrr    aaaa    

ccccaaaappppacacacaciiiitytytyty    memememecccchhhhaaaaninininismsmsmsm    ((((uuuupppp    totototo    3333    totototo    4444    yyyyeeeeaaaarrrrssss    ----    bbbbaaaased onsed onsed onsed on    expeexpeexpeexperrrriiiieeeennnncccceseseses    iiiinnnn    FrFrFrFraaaannnncccceeee    aaaannnndddd    tttthhhheeee    UKUKUKUK    ----    fffforororor    

drdrdrdraaaaffffttttinininingggg    lllleeeeggggiiiissssllllaaaattttiiiioooonnnn,,,,    eeeellllaaaabbbboooorrrraaaattttinininingggg    rurururulllles,es,es,es,    llllaaaaununununchchchchinininingggg    tetetetennnnddddeeeerrrr,,,,…) …) …) …) iiiimmedmmedmmedmmediiiiaaaatetetete    aaaaccccttttiiiionononon    iiiis s s s rrrreeeeqqqquiruiruiruireeeedddd....    

If the adequacy and flexibility needs would be underestimated or if existing capacity would 

leave the system, the timing would even be more challenging. 

MMMMaaaaininininttttaaaainiiniiniininnnngggg    exexexexiiiiststststiiiinnnngggg    ppppoooowwwweeeerrrr    plplplplaaaannnntstststs    iiiissss    momomomosssstttt    eeeeffiffiffifficccciiiieeeennnntttt    aaaannnndddd    ssssoooocccciiiiaaaallllllllyyyy    rrrrespespespespoooonnnnssssiiiibleblebleble    sosososolllluuuuttttiiiioooonnnn    

Maintaining existing gas-fired power plants until they are needed again once the nuclear 

phase-out begins, is efficient and socially justifiable: 

1.   It is estimated to be 3333    ttttiiiimmmmeeeessss    moremoremoremore    expexpexpexpeeeensinsinsinsiveveveve    totototo    cccclllloooosssseeee    aaaannnndddd    rrrrebuebuebuebuilililildddd    ppppoooowwwweeeerrrr    plplplplaaaannnntstststs    

tttthhhhaaaannnn    totototo    kkkkeep exeep exeep exeep exiiiiststststinininingggg    ppppoooowwwweeeerrrr    plplplplaaaannnntstststs    in the system. 

 

Indicative example of structural block with 4.000 MW gas assets: 

 
− existing CCGT: maintaining – a decision that is taken on an yearly basis - an existing 

CCGT until 2025 costs about 30 EUR/kW/year, i.e. cost of keeping a CCGT in the 

strategic reserves for one year; 

− new CCGT: building a new CCGT implies an investment cost of 700 EUR/kW (= one 

time investment commitment for a period of 20 – 30 years) and a yearly operational cost 

of 30 EUR/kW/year to be operational by 2025. 
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2.   Decommissioning of existing power plants that are not end of lifetime – note that the 

average age of the Belgian CCGT’s is only 11 years – has hhhhuuuugegegege    sosososocccciiiiaaaallll    aaaannnndddd    eeeeccccoooonnnnomicomicomicomic    iiiimmmmppppacacacactttt: 

value destruction, less employment, loss of expertise, increased gas tariffs, … 

 
3.   If capacity would need to be rebuilt, the timing for the implementation of measures would 

even be more challenging as the investment signal to build new capacity should be there 

earlier. 

 
4.   For the moment gas-fired power plants are the most reliable and competitive solution to 

aaaannnnswswswsweeeerrrr    tttthhhheeee    nnnneedseedseedseeds    fffforororor    ffffllllexexexexiiiibbbblllle e e e ccccaaaappppacacacaciiiitytytyty that Elia has identified in its study, i.e. more than 

1.000MW during the whole period 2017-2027. 
 

5.   AAAA    ccccaaaappppaaaacccciiiitytytyty    memememecccchhhhaaaaninininismsmsmsm    tttthhhhaaaatttt    kkkkeeeeepsepsepseps    tttthhhheeee    exexexexiiiiststststinininingggg    ppppoooowwwweeeerrrr    ppppllllaaaannnntstststs    iiiinnnn    tttthhhheeee    mmmmaaaarrrrkkkkeeeetttt    ––––    aaaannnndddd    aaaallllllllowsowsowsows    

tttthhhhem toem toem toem to    eeeeaaaarrrrnnnn    rrrreveveveveeeennnnuuuueseseses    iiiinnnn    tttthhhheeee    mmmmaaaarrrrkkkkeeeetttt    ––––    iiiissss    cccchhhheeeeaaaaperperperper than putting them in strategic reserves 

that are out of the market. 

 
6.   As demonstrated by the UK capacity mechanism, existing capacity contributes to creating 

more competition in the bidding process of a capacity mechanism and puts pressure on 

capacity pricing resulting in a lower overall cost to ensure security of supply. 
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5.2.2. ENGIE 

 

REMARQUES SUR L’ÉTUDE 

D’ELIA 
 

« ESTIMATION DES BESOINS D’ADÉQUATION ET DE FLEXIBILITÉ DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE BELGE POUR LA PÉRIODE 2017-
2027 » 

 

Mai 

2016 
 

Messages clés: 
 

A.   Engie reconnait le travail  de  qualité effectué  par Elia dans  un laps  de temps  très limité.  

Nous observons, pour les prochaines années, des tendances similaires dans le marché, 

principalement liées au phase-out progressif du nucléaire et à l’augmentation de la capacité 

renouvelable. 

B.   L’étude d’ELIA25  se base sur un développement important des interconnections, et table sur 

des importations massives depuis les autres pays en CWE, alors que ces derniers ont annoncé un 

programme important de phase-out de capacité nucléaire et conventionnelle. La Belgique se 

retrouverait dans une situation où elle importerait 50% de ses besoins en électricité à l’horizon 

2025. 

C.  Sans mécanisme de support adéquat, les unités thermiques existantes disparaîtront – à très 

court terme – du bloc structurel existant. Il  est donc illusoire de penser que ces capacités 

pourront participer à combler les besoins d’adéquation sans disposer d’un support spécifique. 

Hors, la transition énergétique  nécessitera, à côté  du  développement  du  renouvelable,  le 

maintien et l’introduction de capacité flexible (via la gestion dynamique de la demande, le 

stockage et les unités gaz). Cette constatation implique de repenser le modèle de marché actuel 

afin de garantir la sécurité d’approvisionnement. Suite à la forte diminution des prix de de 

l’électricité observée ces dernières années, la capacité flexiblene pourra se développer qu’avec 

la mise en place d’un mécanisme complémentaire de rémunération de la capacité, neutre 

technologiquement. 

 

Nous proposons : 

1) de  prendre  en  compte  dans  la  processus  de  décision  politique  qui  suivra  des  éléments  « 

cost- benefit » liés aux différentes alternatives possibles de manière à évaluer les impacts 

respectifs pour les consommateurs qui financeront les mesures ; 

2) d’évaluer les impacts de façon globale, c’est-à-dire en intégrant le système gazier ; 
3) de ne pas perdre de vue des éléments macro- et micro-économiques. Ainsi, développer des 

moyens de production en Belgique pour combler les problèmes d’adéquation aurait des impacts 
positifs plus importants pour les consommateurs et les entreprises belges, que d’investir 

                                                           
25

 http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2016/20-04-2016-etude-adequation-flexibilite-systeme- 
electrique-belge 
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massivement dans des interconnections nécessitant un développement de moyens de production 
dans les pays avoisinants. De plus cela permettra d’éviter des conséquences négatives pour 
l’économie belge (détérioration de la balance des paiements, impacts sur l’emploi lié à la 
disparition du parc de production thermique gaz, perte de know-how, risque de pénurie 
d’électricité en cas de crise économique, etc.). 

 

I.      REMARQUES PRINCIPALES 

A.   Une forte dépendance aux pays voisins impose nécessairement d’accepter un certain nombre de 

risques non contrôlables par les autorités belges 

L’étude est fondée sur l’hypothèse forte que les pays voisins  assureront leurs propres besoins 

en matière d’adéquation à l’horizon 2027. Dès lors, aucune analyse de viabilité économique des 

unités installées dans ces pays n’a été introduite. De plus, l’étude part du principe que ces pays seront 

capables d’exporter une puissance équivalente à 6.500 MW vers la Belgique en période critique.  

 

Ce constat amène plusieurs questions : 

o En    quoi    l’indépendance    énergétique    des    grands    pays    garantit-elle    la    sécurité 

d’approvisionnement des plus petits pays, via l’exportation massive, en période critique si ces 

premiers ne visent que leur propres besoins en matière d’adéquation ? 

o Dans un marché interconnecté, si certaines centrales26, pourtant nécessaires à la constitution du 

bloc structurel, ne sont pas économiquement viables en Belgique, comment peut-on garantir que 

les producteurs voisins, n’ayant pas encore annoncé de fermeture27, maintiendront sans stimulus 

complémentaire des unités non-rentables dans le marché? Des revenus aléatoires, tant en 

Belgique que dans les pays voisins, n’inciteront pas à la réalisation de nouveaux investissements.  

 

Une  récente  étude  (2015)  de  Tennet28  montre  que,  dans  un  des  scénarios,  les  Pays-Bas 

deviendraient  importateur  dès  2019.  Ceci  est  confirmé  par  l’étude  ‘System  Outlook  and 

Adequacy Forecast’ réalisée par ENTSO-E  (201529) où les projections montrent que l’Allemagne, les 

Pays-Bas et le UK doivent importer en hiver pour assurer leur sécurité d’approvisionnement en 2025. 

La décision récente des autorités françaises d’imposer un « carbon Floor » - si elle est suivie par 

d’autres états membres – induirait une pression complémentaire sur les unités thermiques  fossiles  

                                                           
26 Page 67: les cycles combinés ne récupèrent pas, en moyenne, leurs coûts fixes annuels avant 2027 (21 

€/kW/an selon figure 42), et que la rente inframarginale ne couvre jamais les coûts annualisés 

d’investissement. 

27 L’étude suppose déjà la fermeture de capacités importantes dans la zone CWE (p 44 et 

suivantes): 

• 13 GW de capacité de production au charbon à l’horizon 2025 et 11 GW nucléaire à l’horizon 2022 
en Allemagne 
• 1 GW au charbon aux Pays-Bas à l’horizon 2025 et 4 GW au gaz à l’horizon 2027. 

• 7 GW nucléaire en France à l’horizon 2025 

• 11 GW au charbon en Grande Bretagne à l’horizon 2025 
28 http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/downloads/About_Tennet/Publications/Monitoring/Rapport_Monitoring_201 
4-2030.pdf 
29

  https://www.entsoe.eu/publications/system-development-reports/adequacy-forecasts/Pages/default.aspx 
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(principalement  charbon)  précipitant  la  fermeture  de  celles  tournant  le moins et augmentant par 

conséquent les besoins d’adéquation. 

 

o Dans  l’hypothèse  où  l’énergie  est  effectivement  disponible  à  l’étranger,  comment  les  

TSOs peuvent-ils garantir  que  la capacité de  transport  transfrontalière sera utilisée de  

manière efficace et non-discriminatoire? Il a été récemment observé par la CREG30  qu’en 

septembre et octobre derniers, le volume d’importation à des fins commerciales aux 

frontières belges a été limité à cause de flux non-compétitifs (principalement ‘loop flows’) au 

niveau CWE. 

o Quels seront les niveaux de prix auxquels la Belgique devra importer de l’électricité en 

période de  rareté ?  Cet  élément,  pourtant  très  important  dans  le  cadre  d’une  analyse  

économique globale, n’a pas été analysé par Elia. 

 

Dans cette étude, la Belgique deviendra un pays très fortement interconnecté à l’horizon 2025 (près 
de 50%  de capacité transfrontalière par rapport à sa demande de pointe). Il s’agit là d’un 
pourcentage bien supérieur à l’objectif minimum de 15% en 2030 fixé par les Etats membres de 
l’UE31. 

 

 
L’analyse de sensitivité réalisée par Elia, cas Belgique isolée, prouve que la disponibilité effective 

des interconnexions en période critique est un élément déterminant des résultats. En effet, nous 

observons (cf.  p.76)  que  la  taille  du  bloc  structurel  double  dans  la  situation  où  la  Belgique  se  

retrouve complètement isolée. 
 

Plus pratiquement,  Elia peut-elle garantir que les interconnexions Brabo et Nemo seront 

entièrement opérationnelles en 2021 ? De plus, comment s’assurer que les opérateurs de réseau 

voisins auront, de leur côté, effectué les investissements nécessaires dans leur réseau pour 

garantir la disponibilité des 6.500  MW  prévus  en  2021 ?  Enfin,  Elia  considère  qu’une  fois  en  

place,  les  interconnexions  sont entièrement  fiables ;  une  hypothèse  forte  quand  on  sait  

que  les  liaisons  HVDC  ont  un  taux d’indisponibilité de quelques pourcents. 
 

Dans tous les cas, il importe d’adresser l’ensemble des éléments d’ordre macro-économique. Ainsi, 

l’impact sur la balance des paiements d’une forte dépendance des pays voisins, même dans le 

scénario de base proposé par Elia, peut être facilement estimé. Par rapport à la situation de 

fonctionnement normal du parc nucléaire, où la Belgique importe 10 TWh par an, on pourrait 

observer  une dégradation de la balance des paiements de 2Mrd€/an32 à l’horizon 2027, sur base 

d’une importation de 40 TWh/an en période de pointe. 

 

                                                           
30

 http://www.creg.info/pdf/Studies/F1520EN.pdf 
31

 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy +  http://www.energypost.eu/eu-puts-grids-heart-
energy-union/ 
32

 Estimation sur base des chiffres présentés par Elia : 8 €/GJ gaz, 20.7 €/t CO2 soit 65 €/MWh CCGT 
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B. Des  prix  de  marché  structurellement  bas,  combinés  à  des  pics  non-prédictibles,  

engendrera indéniablement la fermeture – à court terme – de plusieurs unités requises dans le 

bloc structurel 
 

 
L’absence d’un mécanisme de support adéquat (ex. rémunération de capacité) induira la 

fermeture des unités ne bénéficiant actuellement pas de rente infra-marginale permettant de 

couvrir leurs coûts fixes, et n’incitera pas à de nouveaux investissements dans des centrales 

flexibles. 
 

 
En conséquence, une grande partie du portefeuille actuel de CCGT (soit près de 4.000 MW de capacité 

installée33) va disparaître à brève échéance, et ne permettra pas de couvrir la capacité du bloc 

structurel résultant des analyses d’adéquation. 

Ce   phénomène   apparaîtra   également   dans   les   pays   voisins   (en   témoignent   les   

programmes d’optimisation déjà en cours tels les long term mothballing et summer cocooning de 

CCGT décidés par plusieurs opérateurs en CWE). 

• Pour  compléter  ce  dernier  point,  aucun investisseur  n’acceptera  d’investir  dans  de  

nouvelles installations sur base d’hypothétiques pics de prix, dont il ne connaît ni la hauteur, ni 

la fréquence. 

• La fermeture des unités gaz existantes – pour lesquelles des investissements en termes de 

réseau de transport de gaz ont été consentis et non amortis – feront supporter au reste des 

utilisateurs du réseau Fluxys une charge financière importante (se traduisant par une 

augmentation sensible des tarifs). 
 

Nous considérons qu’il est nécessaire de maintenir suffisamment de capacité au niveau local 

(moyens de production flexibles, unités de stockage, gestion de la demande) et de ne pas se 

fonder sur un niveau d’importation massif de 50% tel que le propose Elia. Pour ce faire, le 

modèle de marché doit être revu afin d’attirer cette capacité pour qu’elle soit effectivement 

disponible au moment voulu (si on s’en réfère aux analyses d’Elia, cette capacité sera nécessaire en 

2017). Elia propose deux alternatives : un mécanisme centralisé de rémunération de la capacité (via 

tender) ou une amélioration du mécanisme de réserve stratégique. 

 

Le système actuel de réserve stratégique ne nous parait pas optimal.  En effet, l’étude Elia a été 

publiée quelques jours trop tôt pour prendre en compte, dans les solutions proposées, les 

orientations du rapport intérimaire de la DGCOMP34  suite à son enquête sectorielle sur les marchés 

de capacité. Cette étude ne considère pas la réserve stratégique comme une solution à long terme.35 

                                                           
33

 En ce compris le volume de réserve stratégique en moyens de production 
34

 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html. 
35

 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanism_report_en.pdf « Tenders for new 

capacity and strategic reserves may be appropriate to address a transitional capacity problem. A tender allows new 

investment, while a strategic reserve is typically used to prevent existing plants from closing. Neither of these two 

models solves underlying market failures, but they can both bridge a capacity gap until market reforms are carried 

out to enable the electricity market to provide sufficient investment incentives, or until a more appropriate longer-
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Nous sommes également d’avis que  la réserve stratégique, même si améliorée, ne constituera pas 

une solution durable au problème de la sécurité d’approvisionnement dans le contexte de la 

transition énergétique, pour les raisons suivantes : 

o La réserve stratégique peut être comparée à « des soins palliatifs » donnés à des unités 

non-rentables ou en fermeture pour cause de vétusté. Elle ne va pas empêcher la capacité 

de continuer à quitter le marché de façon définitive. 

o Ce mécanisme n’offre pas une vision à long terme des besoins en capacité et ne donne pas 

de signaux clairs pour le maintien de la capacité dans le marché ou la création de nouveaux 

investissements. Elle ne contribue pas à un climat d’investissement favorable à la transition 

énergétique. 

o Elle ne garantit qu’une très faible partie des besoins de pointe de la Belgique. Ainsi, pendant 

l’hiver 2015-16, seulement 1.550MW des ~13.500 MW en besoins de pointe ont été garantis 

par ce mécanisme. En outre, elle ne permet certainement pas de garantir la capacité 

d’importation pour l’énergie produite à l’étranger.  

o Elle n’assure pas un ‘level playingfield’ : 

� par  rapport  aux  unités  actives  dans  le  marché  (certaines  ont  une  obligation  

de participer à la réserve stratégique, d’autres non). 

� mais surtout par rapport aux autres sources de flexibilité : actuellement la 

gestion dynamique  de  la  demande  participe  à  des  conditions  et  niveaux  de  

prix  très différents  des  unités  de  production.  Le  stockage,  quant  à  lui,  est  

exclu  du mécanisme. 

o Par ailleurs, le mécanisme de réserve stratégique peut amener à des prix de 

l’électricité très élevés, puisqu’elle est activée lorsque les prix day-ahead atteignent 

3.000€/MWh. Si activée régulièrement, ces niveaux de prix se répercuteront directement 

sur la facture des consommateurs. 

o Finalement, son financement  par les consommateurs basé sur l’énergie consommée 

n’est pas équitable car il pénalise fortement les gros consommateurs, alors que ces 

derniers ont – dans certains cas –  des besoins en capacité relativement plats et pourraient 

plus facilement déplacer leurs pics de consommation en dehors des heures critiques. 

 

Dès lors,  une solution consiste en l’implémentation d’un système bien calibré rémunérant la 

capacité en plus de l’énergie produite, tel qu’il est déjà implémenté dans plusieurs états membres. 

Nous voyons les avantages suivants : 
 

o Une  vision  long-terme  permet  de  maintenir  et/ou  d’attirer  de  nouvelles  capacités  

de production. En outre, la rémunération de la capacité stimulera le développement de la 

gestion dynamique de la demande  (garantie de revenus pour couvrir les investissements) 

et incitera à l’innovation et la recherche d’efficacité pour plus de gains. 

                                                                                                                                                                                           
term capacity mechanism is introduced. These models should therefore be accompanied by a credible plan for the 

future. 
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o Un  marché  de  capacité  permet  d’assurer  un  fonctionnement  correct  du  marché  

de l’électricité (level playing field et contracting de la capacité la moins couteuse et donc 

la plus efficace). 

o En outre, les tensions sur le marché pouvant se traduire par des ‘price spikes’ 

diminueront,ce qui contribuera à réduite le coût sociétal et améliorer la compétitivité des 

entreprises. 

o Le financement du système basé sur une contribution individuelle en fonction des besoins 
en période de pointe (contribution en €/MW à la place d’une contribution en €/MWh) est 
équitable pour l’ensemble des consommateurs. 

 
 

A titre informatif, on peut comparer le coût de la réserve stratégique pour les hivers 2014-15 et 
2015-16 à une estimation de la rémunération de capacité nécessaire au maintien des TGV actuelles 
dans le marché. Le tableau ci-dessous l’illustre : 
 
  

 
Coût par période 

 

 
Hypothèses/Sources 

Coût réservation capacité 
pour la réserve stratégique 
2014-15 

 
43,4 €/kW/hiver 

 

850MW contracté pour 36,9M€ 
(source: CREG) 

Coût réservation capacité 
pour la réserve stratégique 
2015-16 

 
≈43,4 €/kW/hiver 

 

1.550MW contracté pour 67,2M€ 
(source: estimation Engie) 

 

Coût réservation capacité UK 
CRM (enchère 2014) 

 
19,4 £/kW/an 

https://www.gov.uk/government/news/the-first- 
ever-capacity-market-auction-official-results- 
have-been-released-today 

Coût réservation capacité UK 
CRM (enchère 2015) 

 

18,0 £/kW/an 
https://www.gov.uk/government/news/securing- 
future-electricity-supply 

 

Rémunération de capacité d' 
une centrale CCGT de 400 MW 

 

 
20,0-25,0 €/kW/an 

Hors rémunération du capital. Basé sur les prix de 
marché actuels (avril 2016) 
(source: estimation Engie) 

 

Plus globalement, la transition énergétique va nécessiter de repenser le modèle de marché 

existant étant donné que les coûts variables (principalement fuel) vont être progressivement 

remplacés par des coûts d’investissements. C’est déjà le cas aujourd’hui pour les énergies 

renouvelables (vent, PV,…) dont les coûts d’investissements sont très élevés alors que leurs coûts 

variables sont proches de 0€/MWh; raison pour laquelle ils bénéficient (ou ont bénéficié) d’un 

mécanisme de soutien. 
 

 

A l’avenir, pour pouvoir survivre et contribuer à la sécurité d’approvisionnement du pays, les 

capacités flexibles (gestion de la demande, stockage et production classées selon le principe de 

‘merit order’) devraient donc bénéficier des trois sources de revenus complémentaires (pour la 

couverture des coûts variables et des coûts fixes) provenant de marchés différents : 
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1.   Energy Only market 

2.   Marché de capacité 

3.   Marché des reserves de balancing et services ancillaires 

 

C.   Hypothèses peu réalistes en terme de développement de nouvelles capacités 
 
 

Certaines hypothèses prises par ELIA en terme d’évolution de la capacité installée en Belgique 

(hors bloc structurel) sur la période 2017-2027 semblent trop optimistes voire irréalistes. Il aurait 

été souhaitable qu’un acteur indépendant du TSO et des producteurs valide ces hypothèses. 
 

A ce titre, nous prenons les exemples suivants : 

• Exemple 1 : Prise en compte de 600MW de nouvelle centrale biomasse, alors que la Flandre ne 

se positionne pas du tout favorablement à la biomasse 

• Exemple 2 : ELIA table sur une augmentation de près de 80% de la capacité renouvelable (PV, on- 

et off-shore) sur la période 2017-2027. Cela constitue un scénario particulièrement optimiste. 

Nous pensons qu’une sensibilité à la baisse devrait être réalisée. 
 

De plus, ELIA ne mentionne pas l’importance du stockage alors qu’il est indispensable pour gérer 

l’augmentation de l’intermittence. 
 

Il serait intéressant de mener – si le timing de décision le permet – des analyses de sensitivité 

complémentaires, reprenant simultanément les éléments suivants : 

o Croissance de 0,6%, tel que proposé par IHS CERA (une hypothèse amenant à une 
augmentation 

du bloc structurel d’1 GW) ; 

o Capacité réduite en interconnexions ; 

o Capacité réduite en biomasse, suite à la non-réalisation de nouveaux projets et une 

capacité existante réduite) et CHP, suite à une capacité existante réduite. 
 

Parallèlement, nous souhaitons souligner qu’ une approche ‘nœud unique’ ne permet pas de prendre 

en compte,  par  exemple,  les  problèmes  de  congestion  au  niveau  local  (principalement  liés  à  

l’éolien offshore et onshore). Introduire l’élément réseau dans la modélisation au travers des 

contraintes introduites  pourrait  donc  avoir  un impact  significatif.  Ce  phénomène  pourrait  

amener  à  une  sous- estimation du block structurel. 
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II.      REMARQUES DETAILLEES 

 

 

1.   Relatives à la méthodologie: 
 

 
1.1. Analyse probabiliste : 

 

o (pg.  22)  -  Avec   seulement  200  scénarios  équiprobables,  fondés  sur  40  années 
climatiques, on peut s’interroger sur la significativité statistique des résultats. Un test a- t-il été 
effectué pour vérifier la significativité statistique de ces 200 scénarios Monte- Carlo ? 

o (pg.  29)  -  Une  modélisation  en  « perfect  foresight »  donne  une  vision  optimiste  de 

l’optimisation d’un parc.   De même (et cela est mentionné partiellement par Elia), l’absence  de  

coûts  de  démarrage  et  de  paramètres  déterminants  pour  des  unités flexibles sont des 

éléments qui sous-estiment les coûts de production des unités CCGT’s et OCGT’s et, par la 

même occasion, augmentent la rente infra-marginale nécessaire pour ces unités. 

o (pg. 64) – Quant au critère LOLE moyen ≤ 3 heures et LOLE P95<=20 heures, nous nous 

interrogeons  sur  la  pertinence  de  ce  critère  pour  un système  ouvert/interconnecté, comme 

c’est le cas aujourd’hui. Ce critère a été déterminé dans le passé en considérant un système isolé 

mais maintenant que notre réseau est de plus en plus interconnecté avec les systèmes 

électriques voisins, il conviendrait, selon nous, de considérer ce critère en prenant en compte 

cette évolution du marché belge, et donc de revoir le critère défini dans la loi. Par ailleurs, a-t-

on l’assurance que cette méthode traduise convenablement la problématique des incertitudes liées 

au renouvelable (intermittence de la production) ? 

 

1.2. Problèmes de congestion au niveau local : 

 

o (pg.  23) -  une  approche  ‘nœud  unique’  ne  permet pas  de  prendre  en compte,  par 
exemple, les problèmes de congestion au niveau local (principalement liés à l’éolien offshore et 
onshore). Ce phénomène pourrait amener à une sous-estimation du bloc structurel. Introduire 
l’élément réseau dans la modélisation au travers des contraintes pourrait donc avoir un impact 
significatif sur les résultats. 

 

2.   Relatives aux hypothèses : 
 

 
2.1. Capacité disponible à l’étranger : 

o (pg. 63) - Elia part du principe que, dans le scénario de base, les pays voisins sont 
considérés  comme  adéquats.  Les  questions  suivantes  peuvent,  dès  lors,  se  poser : 
pourquoi les grands pays doivent-ils rester indépendants énergétiquement mais pas les 
petits ? Et en quoi l’indépendance énergétique des grands pays assure-t-il la sécurité 
d’approvisionnement des pays s’ils ne visent que leur propre adéquation ? 

o (pg. 47) - Tel que précisé par Elia, il n’y a aucune garantie que l’énergie produite à 
l’étranger soit effectivement disponible pour la Belgique en période de rareté. 

o (pg. 44) - Elia spécifie qu’« aucune analyse de viabilité économique des centrales n’est 

réalisée pour les pays voisins dans le cadre de la présente étude». Or les résultats 



 

160 
 

économiques de l’étude présentés par la suite interrogent cette hypothèse, puisque les prix 

obtenus en Belgique ne couvrent pas les coûts fixes annuels des centrales ; une 

situation qui conduit nécessairement à des fermetures. Dans un marché interconnecté, il 

en sera de même dans les pays voisins, sauf si un marché de capacité local est mis en place 

pour permettre à ces centrales de survivre. Dans le contexte économique actuel, il est 

irréaliste de considérer qu’une unité non rentable restera présente dans le marché. 

o (pg.  46)  -  Sur  quelle  base  économique  la  France  remplacerait-elle  les  centrales  au 

charbon   par   des   centrales   à   gaz ?   Cela   suppose   inévitablement   des   stimulants 

complémentaires. 

o (pg.  45)  -  Il  est  fort  peu  probable  que  les  Pays-Bas  soient  capables  de  rester  en 

adéquation avec une fermeture de 4 GW d’unités gaz naturel. Une récente étude de 

Tennet36 montre que, dans un des scénarios, les Pays-Bas deviendraient importateur dès 

o 2019 :   “In   variant   C,   de   gevoeligheidsvariant   met   een   statistisch   hogere   niet- 

beschikbaarheid van thermisch vermogen, een verminderd opgesteld gasvermogen en 

een beperkte bijdrage van wind en zon-PV, is er vanaf 2019 een firm vermogenstekort 

van 0,35 GW dat oploopt naar 1,25 GW in 2022”. 

o (pg. 64) - Dans le cas où la Belgique est isolée en 2027, un LOLE de 8.684 h est obtenu et 

ce, malgré un bloc non structurel s’élevant à 16.683 MW par rapport à une demande de 

pointe à 13.565 MW. Cela signifie que, sans bloc structurel, la Belgique serait en déficit 

pendant presque toute l’année. Il faudrait un bloc structurel de 10 à 11 GW de capacité 

afin d’atteindre les critères de LOLE. De plus, La capacité d’importation maximale de 

6.500 MW permet de réduire ce LOLE à 1.739 h, ce qui signifie que la capacité 

d’importation est garantie. Il s’agit d’une hypothèse forte qui influence les résultats de 

manière significative. 

o (pg.   78) -   Les   capacités   d’interconnexion   prévues   (ALEGRO,   NEMO)   et   celles 
supplémentaires envisagées dans la sensibilité peuvent fournir une partie de la solution si 

(et  seulement  si !)  l’énergie  est  disponible  à  l’étranger  et  que  les  investissements 

nécessaires sont réalisés dans les pays voisins afin d’acheminer cette énergie vers la 

Belgique. Il convient donc d’être prudent et d’être conscient du degré de dépendance 
que la Belgique est prête à accepter dans le cadre de sa sécurité d’approvisionnement. 
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir de coordination/coopération au niveau CWE affaiblit 
l’étude car il y a un risque important de compter double certaines capacités et d’ainsi 
biaiser le dimensionnement des besoins de capacités. 

 

 
 

2.2. Eolien offshore : 

o (pg.  39)  -  L’hypothèse  de  croissance  du PV  et  de l’onshore  au-delà  de  2020  est  
la croissance moyenne observée sur 2014-2020. Le seul scénario de sensitivité analysé 
par Elia est un scénario high RES. A-t-on réellement examiné l’impact de ces 
hypothèse ? En examinant  la  fig.55  (pg.57),  on peut  se  poser  la  question de  
savoir  si  le niveau  de subsides  actuels  inciteraient  même  les  investisseurs.  Il  

                                                           
36

 
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/downloads/About_Tennet/Publications/Monitoring/Rapport_Monitoring_201
4-2030.pdf 
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apparaît  en  effet  que  la monotone de demande résiduelle comprend un grand 
nombre d’heures de demande résiduelle négative ou l’ajout de renouvelables ne fait 
que creuser le problème et donc potentiellement de prix réellement négatifs qui 
éroderont sérieusement le niveau de subsides. 

o  (pg. 38-39) - Elia considère une capacité installée de 2.3 GW à partir de 2021, 
c’est-à- dire une capacité équivalente aux concessions accordées par le 
gouvernement. Il nous parait optimiste de considérer que cette capacité sera 
entièrement disponible à partir de 2021. Compte tenu de la localisation très proche 
des différents parcs éoliens offshore belges et du mode commun avec certains parcs 
néerlandais (cf. carte ci-dessous37), les besoins associés à un évènement majeur les 
affectant nous paraissent mériter une attention particulière (mise en sécurité des 
éoliennes suite à tempête, forte erreur de prévision, perte du raccordement). 
 

 

2.3. Nouvelles unités biomasse (+600MW) et cogénération: 

o (p. 40) Quelles sont les chances que le projet de conversion de la centrale de Langerlo 
se concrétise ?  Il  a  été  repris  par  GETEC  Energie38   dont  la  solidité  financière  
paraît insuffisante: le bilan 2014 affiche 16.7 MEUR de capitaux propres, ce qui est 
faible pour un coût de conversion affiché de 125 MEUR. 

o (p. 40) - En ce qui concerne le projet  BEE de 215 MW, il semble assez avancé, mais 
nous comprenons39 que son financement de 450 MEUR n’est toujours pas assuré. 

o (p.40) - Si les 600 MW supplémentaires apparaissent effectivement dans le 
marché, cette capacité nouvelle pourrait remplacer une partie de la capacité 
actuellement installée. Quels autres projets y aurait-t-il dans le pipeline en Belgique ? 
De même, une hypothèse de constance de la capacité de cogénération est prise alors 
qu’aujourd’hui la rentabilité de ces installations est, elle aussi, remise en question. 

 
2.4. Capacité nucléaire : 

o  (pg. 40) - Qu’en est-il des risques politiques associés à la pression croissante de fermer 

certains réacteurs nucléaires ? 

2.5. DSM : 

o (pg.  43) -  Il  ne  semble  pas  réaliste  que les 1.096 MW  de ‘market  response’  soient 

disponibles en l’absence de ‘scarcity prices’. 

                                                           
37

 www.4coffshore.com 
38

 http://www.getec-energie.de/upload/dokumente/gb_getec_gruppe/GEAG_Financial_Statement_2014_en.pdf 
39

 http://bee.eu/blogs/news/90637121-bee-in-de-tijd-16-02-2016-amerikanen-stappen-in-gents-biomassaproject 



 

162 
 

o Si la valeur n’est pas suffisamment élevée pour les industriels et entreprises, ces derniers 

ne  souhaiteront  pas  investir  dans  le  matériel  et  la  technologie  nécessaire  sans 

mécanisme (cf. SDR/R3DP) permettant de couvrir ces investissements. 

2.6. Turbojets : 

o (pg. 27) - Parmi les 130 MW de turbojets, certaines unités sont raccordées au réseau de 

distribution et pourraient donc être fermées dans les prochains mois, pour raisons 

économiques. 

2.7. Evolution de la demande : 

o (pg. 41) - Elia n’a pas considéré le scénario d’une électrification progressive en matière 

de mobilité. Ce scénario est plus que probable à l’horizon 2027. 

2.8. Réserves : 

o (pg. 34) - Les hypothèses utilisées pour les besoins en réserve de balancing pourraient, 

elles aussi, être le sujet de scénarios ambitieux. Pour les besoins en R1, l’incident de 

référence est une perte de 3.000 MW. Peut-on raisonnablement penser que cet incident 

de  référence  ne  devra  pas  être  revu au début  des années  2020 lorsque  toutes  les 

installations   offshore   en   Mer   du   Nord   seront   présentes ?   Dans   cette   optique, 

fonctionnant à Pmax par grands vents, ne risque-t-on pas des incidents bien supérieurs à 

3.000 MW sur la plaque Européenne ? Sans préjuger des mesures qui seront prises 

lorsque la situation se présentera, il apparaît néanmoins important de voir ce que 

donnerait un scénario où l’incident de référence viendrait à être significativement 

augmenté.  Les  besoins  en  flexibilité  pour  les  réserves  sont  basées  sur  des  besoins 

anciens et peu « innovatifs » par rapport aux besoins futurs. 

 

2.9. Bloc structurel : 

o (pg. 78) - Le bloc structure calculé est un volume considéré comme 100% disponible.  

Les centrales classiques ont un taux d'arrêts fortuits, certes faible, mais à prendre en 

compte lors du dimensionnement du volume. Un coefficient de derating de la 

capacité est-il pris en compte ? Dans le cadre de cette étude, quel est le 

dimensionnement envisagé tenant compte du taux d'indisponibilité des centrales et 

les limites éventuelles en terme d'activation (nombre et durée) ? 

2.10. Emissions CO2 : 

o Si on tend vers une situation avec plus d’unités « peaker » et qu’en parallèle il y a 

un phase-out des centrales nucléaires, il convient de considérer le bilan que cela 

implique en matière d’émission de CO2 ? Est-ce compatible avec les ambitions de la 

Belgique en la matière ? 

2.11. Evolution des prix : 

o Dans sa modélisation, ELIA considère des prix basés – après la période des 

forwards – sur le coût de production marginal , ce qui ne semble pas réaliste dans un 

monde où la pénétration du renouvelable continuerait à pousser les prix à la baisse. 
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3.   Relatives aux résultats : 
 

 
3.1. Etude d’adéquation : 

o Au vu des niveaux de prix de marché actuels (prix de l’électricité en chute), il nous 

parait très optimiste de considérer que des actifs à capital intensif tels que les unités 

biomasse, charbon, gaz et nucléaires resteront, dans tous les cas, présentes dans le 

marché. Parallèlement, la gestion dynamique de la demande ne va se développer 

davantage en l’absence de valeur réelle dans le marché. 

o L’occurrence imprédictible de ‘scarcity prices’ ne peut pas constituer en soi une 

garantie pour un producteur que l’ensemble de ses coûts fixes seront couverts sur le 

long terme et ne peuvent donc pas être considérés, économiquement parlant, 

comme un élément suffisant pour maintenir une centrale dans le marché. 

o L’étude table sur 6.5GW d’imports simultanés pour la Belgique mais ne donne 
aucune indication sur le prix à laquelle cette capacité sera disponible pour le 
marché belge ? Il est nécessaire de prendre en considération les niveaux 
qu’atteindront les prix de marché dans certaines situation dans le cadre de cette 
analyse. 

 

 
3.2. Etude de flexibilité : 

(pg. 57) - L’étude envisage (page 57, figure 55 ci-dessous) la nécessité d’exporter 
jusqu’à 5 GW de production fatale vers l’étranger. Ce constat soulève une question 
technique de faisabilité, les périodes de très basse demande ayant tendance à être 
plutôt synchrones en Europe, et une question économique puisqu‘il   pourrait s’agir 
de périodes de prix significativement négatifs (le volume fatal en 2021 qui dépasse la 
demande nationale semble de l’ordre de 12 TWh, ou 14% de la consommation 
nationale). 
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3.3. Analyse économique : 

o Rentabilité des centrales gaz : 

� La figure ci-dessous, tirée de la page 67, montre que les cycles combinés 

ne récupèrent pas, en moyenne, leurs coûts fixes annuels avant 2027 (21 €/kW/an 

selon  figure  42),  et  que  la  rente  inframarginale  ne  couvre  jamais  les  

coûtsannualisés d’investissement. Dans ces conditions les unités considérées 

pourraient fermer immédiatement, sauf si elles bénéficient d’un contrat de 

capacité de la part d’Elia ou d’un opérateur de réseau étranger, et ne devraient 

pas être considérés comme disponibles à plus long terme. Dans tous les cas, ces 

capacités ne seront plus disponibles pour le marché belge qui ne pourra donc 

pas compter sur ces ressources pour combler le besoin d'adéquation. 

 

 

� (pg. 61) - La figure 63 complète utilement ce point de vue en montrant que 

la moitié du « bloc structurel » serait confrontée à des revenus 

particulièrement aléatoires : la probabilité de 50% d’activation une année 

donnée pour les 1000 MW de pointe extrême signifie que l’opérateur a une 

chance sur deux de ne pas être rémunéré du tout, hors éventuel mécanisme de 

capacité. Cette situation est évidemment ingérable dans le cas de moyens 

neufs presque toujours financés, en grande partie, par de la dette. 

� (pg.  79)  -  Dans  les  conclusions,  l’analyse  économique  des  centrales  au  

gaz indique qu’aucun investissement supplémentaire n’est prévisible, « sauf 

revenus additionnels »,   mais   elle   devrait   également   souligner   que   les   

centrales existantes ne couvrent pas leurs coûts fixes annuels quel que soit 

l’horizon, ce qui fragilise toute l’étude. En particulier les paiements aux CCGT 

sélectionnés pour la capacité aFRR après appels d’offres leur permettront de 

survivre,  mais leurs concurrents malheureux n’ont pas de raison économique 

de rester ouverts pour participer à un nouvel appel d’offre l’année suivante. 

� (pg. 42) - Il convient également aux autorités de comparer/mettre en balance les 
coûts de maintien de centrales existantes avec les coûts de construction de 
nouvelles centrales pour répondre aux besoins futurs identifiés. 
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o Impact sur la balance des paiements : L’impact sur la balance des paiements est, par 
contre, beaucoup plus facile à estimer : par rapport à la situation de fonctionnement 
normale du parc nucléaire, où la Belgique importe 10 TWh par an, on aurait en fin de 
période 4 TWh d’exports d’excédents à très faible prix et 40 TWh d’import en pointe, ce 
qui nous donne au premier ordre, avec les chiffres de l’étude (8 €/GJ gaz, 20.7 €/t CO2 
soit              65              €/MWh              CCGT),              une              dégradation              de 
2  Mrd€/an.  Ces  prix  sont  toutefois  très  élevés  par  rapport  aux  prix  « forward 
disponibles jusqu’en 2020, bien qu’on puisse s’attendre à une extension du « carbon 
floor » français à cet horizon. 

 
o Impact des émissions de CO2 

�    L’impact sur les émissions de CO2 du pays est difficile à estimer sans disposer 
des  résultats  en  énergie  du  modèle,  cependant  on  peut  deviner  que  la 
production annuelle à partir de gaz nécessaire pour boucler les bilans avec les 
niveaux d’exportation ou d’importation indiqués est de l’ordre de 12 TWh, soit 5 
Mt. La construction de turbines à cycle ouvert aggraverait légèrement ce chiffre. 
Plus important, l’absence de  prix  plancher du  CO2 en Belgique  alors que la 
France pense en adopter un dès 2017 (annonces du 26 avril 2016) devrait conduire 
à une substitution importante de production au gaz française par de la production 
au gaz belge : il serait utile de faire tourner le modèle Elia avec cette nouvelle 
contrainte. 

� (pg. 44) - Si on tend vers une situation avec plus d’unités « peaker » et qu’en 

parallèle il y a un phase-out des centrales nucléaires, il convient de considérer le 

bilan que cela implique en matière d’émission de CO2 ? Est-ce compatible avec 

les ambitions de la Belgique en la matière ? 
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5.2.3. Dominique Watroin 

 

Dominique Woitrin      
Rue Baus, 109 
1970 Wezembeek-Oppem 
Tel +32 2 731 57 61 
Gsm: +32 476 24 81 60 
Courriel: dwoitrin@hotmail.com 
 

    A l’attention de Madame Marghem, Ministre de l’Energie  

Rue de la loi, 51 

1040 Bruxelles 

 

       Wezembeek-Oppem, le 17 mai 2016 

Par couriel 

Objet : Réflexions sur  l’étude Elia remise le  18 avril 2016 sur  

« L’adéquation et la flexibilité du système électrique belge 2017-2027 » 

 

 Madame la Ministre, 

Comme vous vous le rappelez certainement, je vous avais écrit, il y a juste un an, à propos de la 
sécurité d’approvisionnement pour l’hiver 2015-2016, avec une suggestion. 

Je me permets de revenir vers vous suite à votre demande de commentaires sur la dernière étude 
d’Elia que vous avez demandée, avec également des suggestions. 

Globalement, c’est une  excellente étude avec des limites bien définies et notamment une 
excellente idée « le bloc structurel » qui est effectivement LE paramètre à évaluer quantitativement 
au mieux. C’est la nouveauté majeure de cette étude « quantitative et probabiliste ».  

Heureusement la disponibilité, y compris à moyen terme, de capacités de production électrique 
importantes aux Pays Bas n’est plus mise en doute comme dans des études précédentes. En effet, 
beaucoup de centrales hollandaises quasi neuves (la dernière centrale au charbon de Eon, 1200 
MW, a été très récemment mise en service à Maasvlakte) vont probablement être mises « hors 
service » par manque de rentabilité ou « Energie covenant » mais resteront « coconisées » et 
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disponibles dans le futur avec un préavis de quelques mois pour les remettre en service. Par 
ailleurs, cette étude confirme des résultats précédents : la sécurité d’approvisionnement belge n’a 
pas besoin de la prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2. 

Toutefois, un aspect a été relativement peu évalué et probablement sous-estimé : la capacité 
d’importation française va augmenter beaucoup plus fortement qu’indiqué  en page 47 : de 800  
MW actuellement à 1800 MW en 2027. En effet, RTE  affiche un programme d’investissement 
majeur dans son réseau nord, qui a toujours été un goulet d’étranglement pour importer de 
Belgique : axe IFA 2000-Gravelines-Avelin-Chooz-Cattenom  soit plus de 15000 MW d’injection 
potentielle : bon pour exporter mais pas pour importer aujourd’hui. La France va continuer d’avoir 
des besoins d’importation de pointe hivernale pour son chauffage domestique électrique avec un 
parc de centrales vieillissantes. Quatre projets réseau RTE majeurs sont en route et seront 
normalement en service bien avant 2027: voir les projets dans le nord, sur la carte http://www.rte-
france.com/fr/carte-projets) 

1. Renforcement Avelin-frontière belge avec des conducteurs HT. Prolongation de ce 
renforcement prévu par Elia dans son plan de développement  en 2021. 

2. Renforcement Avelin-Mastaing avec des conducteurs HT. Idem coordonné avec Elia. 
3. Remplacement de la ligne Avelin-Gavelles (1 terne ancien gabarit 380 kV) par une nouvelle 

ligne double terne haute performance permettant de transiter 5000 MW(au lieu de 1200 
actuellement) 

4. Remplacement de la ligne Lonny-Vesles avec des conducteurs HT, en double terne. 
 

On le constate: le goulet d’étranglement historique (avant 2000) d’importation français depuis le 
Benelux passerait du côté d’Elia ( PST’s?) et non plus en France, rendue prête pour des 
importations  majeures, seulement guidées par les prix  respectifs des marchés Benelux contre 
France, fonction aussi de leur poids respectif  (France = 8 fois Belgique). Par ailleurs, Elia dans son 
plan de développement confirme que la capacité d’importation depuis la France sera augmentée de 
1000 MW et portée à 4000 MW, et donc physiquement dans les deux directions : l’exportation 
possible vers la France passera aussi de 800 MW actuellement à 4000 MW (et non 1800 MW 
comme indiqué dans cette étude). De plus les 2000 MW d’importation possibles (NEMO et 
ALEGrO) supplémentaires sont heureusement pilotables (lignes en DC) comme pour  les quatre 
transformateurs déphaseurs « PST’s » de la frontière hollandaise.  Cela demandera un pilotage 
difficile en regard du fonctionnement « libre » du marché. 

La répartition des puissances vendues aux marchés est fonction des poids respectifs de ceux-ci et 
serait donc au désavantage de la Belgique, si des mesures correctives ne sont pas prises. Elia qui est 
le gestionnaire de réseau le mieux interconnecté d’Europe, dispose « des manettes » sur ses 
importations venant du « Nord » (Pays Bas, Allemagne, Angleterre) grâce aux déphaseurs et aux 
futures liaisons à courant continu réglables. En cas de vague de froid en France, seuls ces pays 
peuvent exporter chez nous et vers la France. Les consommateurs belges ont payé chèrement ces 
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moyens de réglage et ils doivent prioritairement servir à leur sécurité d’approvisionnement et non 
aux flux de bouclage, comme dénoncé par la CREG encore récemment (décision 1479 du 3 mars 
2016 sur les méthodes de calcul d’Elia) et depuis le premier couplage des marchés CWE , il y a des 
années.  

Le débat qui se prolonge (c'est vraiment le cas depuis août 2014 avec le gouvernement actuel) à 
propos de Doel 1-2 m'a également interpellé et plus encore depuis quelque temps. Le 25 avril 
dernier, le Conseil d’Etat a mis un point d’arrêt supplémentaire à l’adoption du volet financier de la 
prolongation de Doel 1&2. Lors de contacts divers, TOUS ceux que j'ai rencontré qui avaient 
travaillé à la conception, la construction ou au suivi des révisions décennales sont unanimes: ce 
n’est pas raisonnable de prolonger ces centrales. Par ailleurs, Engie change totalement aussi; la 
transition énergétique est sur toutes les lèvres et discours officiels: " Un avenir renouvelable, sans 
fossile, et digital"...  Même réaction  quasi unanime lors d'un sondage auprès de mes anciens 
collaborateurs et collègues directeurs de la CREG. 

Il en va de notre avenir "sans Fukushima" pour nos (petits) enfants et peu de responsables (hors 

opposition) ne bougent...Je ne peux qu'approuver les nombreux éditoriaux et cartes blanches 

mettant en doute cette prolongation dont celles de Ronnie Belmans de la KUL ou de Damien Ernst 

de l’ULg, ou… 

Le   monde a changé après Fukushima, la montée en puissance du renouvelable et la COP21: tous 
les grands de l'énergie l'ont reconnu et changent fondamentalement leur stratégie: Engie, Siemens, 
Eon, GE-Alstom,...tous se tournent massivement vers un monde renouvelable et digital, il suffit de 
consulter leur site Web. Seuls nos gouvernants et parlementaires belges n'ont pas encore 
compris. Même le gouvernement français envisage la fermeture des unités les plus anciennes. Les 
nouvelles inquiétudes récentes sur des pièces non conformes risquent de rendre ces centrales 
nucléaires belges et françaises moins disponibles. Cela renforce le besoin de nouvelles capacités de 
production flexibles sur le moyen terme. Elles deviendraient « de base » en complément du 
renouvelable, et donc rentables après l’arrêt nucléaire programmé. 

L’assurance de pouvoir plus importer des Pays Bas en stoppant Doel 1&2 (PST4 et 2ième ligne 

380kV sur l’Escaut) vous avait été proposée en mai 2015, sans susciter beaucoup d’enthousiasme. 

Cette solution « définitive Brabo 1 »» sera prête dès cet été 2016, et rendra inutile la prolongation 

de Doel 1&2 pour la sécurité d’approvisionnement, tant pour EBL, fournisseur-ARP, que pour la 

Belgique. On peut remarquer que, ce mois-ci, Doel 1 et 2 (tout comme Tihange 1 et 2 TGV’s) sont 

à l’arrêt et que les deux lignes venant des Pays Bas à Zandvliet sont hors service, afin de préparer 

Brabo 1. Nous n’avons pas de problème à couvrir notre charge, faible en ce mois de mai. 

Les sommes prévues pour le LTO de Doel 1&2 (700 M°€ ?-in fine payées par les belges) 
pourraient plus utilement servir à la construction d’une nouvelle centrale TGV de dernière 
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génération (souplesse et rendement beaucoup plus élevés, et pour plus de 10 ans…), 
éventuellement dans le cadre d’un mécanisme de capacité temporaire, jusqu’à l’arrêt des centrales 
nucléaires. Des sites potentiels existent déjà et sont réservés chez Elia. Les solutions européennes 
ne manquent pas : GE-Alstom, Siemens, AnsaldoEnergia (qui a racheté la GT 36 d’Alstom). Cela 
devrait se faire dans le cadre d’un appel d’offre européen. De plus la Belgique est idéalement 
placée au carrefour de tous les flux gaziers européens grâce à la politique volontariste de Fluxys 
depuis quelques années. Cette décision (arrêt D1&2 et AO pour une nouvelle TGV type H) 
permettrait aussi de calmer la DG Concurrence sur ses questions d’ouverture du marché (HHI 
redevenu très élevé pour EBL/Engie), auxquelles le gouvernement belge a mal répondu, avec des 
arguments datant de 2007, complètement dépassés par la réalité d’aujourd’hui. 

Une décision (difficile) sur cet arrêt volontaire de la poursuite du LTO de Doel 1&2 pourrait 
probablement calmer (stopper ?) toutes les discussions et recours en justice en cours, qui sont tout 
de même une fameuse épée de Damoclès pour le gouvernement et Electrabel. Une autre possibilité 
est que le parlement ne vote pas la loi avant fin  juillet 2016. Mais on devra attendre et on peut 
rêver… 

Enfin, le respect in fine de la loi de sortie du nucléaire de 2003 amendée en 2013, permettrait de 
rendre un peu de crédibilité à la Belgique pour de possibles investisseurs. 

Depuis le 25 avril, il y a un « momentum » ouvert par l’avis du Conseil d’Etat, qui impose d’office 
un moratoire politique. Mettons-le à profit pour permettre de sortir par le haut de cette situation 
délicate. 

En dernier lieu, il faut souligner les possibilités soulignées dans l’étude par la participation de la 
demande aux pointes extrêmement courtes (quelques dizaines d’heures par an). Il y aurait lieu 
d’étudier de façon encore plus approfondie et d’encadrer légalement, comme l’a récemment 
recommandé la CREG (étude 1459 du 4 mai 2016), cet aspect de couverture de la pointe, ainsi que 
le stockage individuel et centralisé. 

En résumé : 

• Elia n’a pas tenu compte de son propre plan de développement ni des investissements 
majeurs en France pour libérer sa capacité d’importation depuis le Benelux 

• La répartition de capacité de production entre France et Belgique risquera de poser 
problème en cas d’hiver très froid en France et pourrait supprimer l’avantage créé par les 
investissements d’Elia en augmentant spectaculairement ses capacités d’interconnexion : 
importation, mais aussi exportation. 

• Elia doit se mettre en ordre au regard du règlement européen 714/2009 sur le calcul et la 
mise à disposition des capacités transfrontalières comme le demande à nouveau la CREG le 
3 mars 2016 
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• La prolongation de Doel 1&2 est inutile (depuis toujours) et pose beaucoup de problèmes 
techniques, de sûreté, juridiques, de concurrence et financiers 

• Il y a de nombreuses possibilités de sites et postes Elia où implanter de nouvelles centrales 
au gaz.et la Belgique est idéalement placée dans l’Europe gazière et électrique. Elle pourrait 
probablement « aider » la France en cas de pénurie ! 

• La technologie des nouvelles turbines à gaz (en mode OCGT ou CCGT) a fortement évolué 
vers une plus grande souplesse et un meilleur rendement 

• La fiabilité des centrales nucléaires belges et françaises risque de diminuer à moyen terme : 
obsolescence et/ou pièces non conformes 

• Un appel d’offre pour une telle centrale moderne, et pour plus de dix ans, pourrait être le 
début de la transition énergétique de la Belgique, même au prix d’un mécanisme de soutien 
temporaire jusqu’aux arrêts légaux de nos centrales nucléaires. Ce serait aussi une première 
en Europe depuis des années. Ce serait également un signal confirmant la loi de sortie du 
nucléaire, sans plus de LTO en 2020-2025 ! 

• Cet arrêt du LTO de Doel 1&2 et cet appel d‘offre rendrait une certaine crédibilité aux 
autorités belges vis-à-vis des investisseurs privés indispensables 

• Il est urgent de définir un cadre légal régulé pour la gestion de la demande et le stockage 
 

Je reste à votre disposition pour parler plus avant de ces réflexions et suggestions. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

         Dominique WOITRIN 

 

 

 

 

Copie : Elia et Administration de l’Energie 
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5.2.4. ECOPOWER 

 

Opmerkingen van Ecopower cvba bij de “Studie over de nood aan adequacy en 

aan flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem 2017-2027” 

 

Ecopower is niet akkoord met het uitgangspunt van de studie, namelijk dat de levensduur 

van de drie oudste kerncentrales met tien jaar verlengd wordt.  

Het argument dat dit nodig was om de bevoorradingszekerheid te waarborgen op korte tot 

middellange termijn is immers vals. Dit kwam tot uiting in meerdere studies: 

- GREG Studie (F)150910-CDC-1454 over de strategische reserve en de marktwerking 

tijdens de winterperiode 2014-2015 waarin er gedurende een lange periode 3000 MW 

nucleaire capaciteit onbeschikbaar was (D3, D4 en T2): “ Tijdens de winter 2014-2015, 

die gemiddeld normale temperaturen kende, evenwel zonder koudegolf, was zowel de 

markt in day ahaed als in de reële tijd nog minstens 1000 MW verwijderd van een 

activatie van de strategische reserve. A fortiori was België nog zeer ver verwijderd van 

een afschakeling veroorzaakt door een probleem van bevoorradingszekerheid. Uit een 

analyse blijkt dat ook onder extreme omstandigheden er wellicht geen activatie van de 

strategische reserve nodig zou geweest zijn.”  

- De bevoorradingszekerheidsstudie van Elia (15/11/2015) vertrekt van een 

referentiescenario waarbij D1 en D2 tot 2015 operationeel blijven, maar waarbij D3 

en T2 niet meer heropgestart zullen worden omwille van veiligheidsvereisten. De 

studie maakt evenwel ook sensitiviteitsanalyses voor de gevallen waarin D3 en T2 

toch heropend worden of D1 en D2 toch gesloten zullen worden. Daaruit blijkt zeer 

duidelijk dat bij de heropening van de scheurtjescentrales D3 en T2, samen met de 

sluiting van D1 en D2, er geen strategische reserve nodig is voor de winter 2016-2017, 

en dat er dus door de sluiting van D1 en D2 geen bevoorradingszekerheidsproblemen 

te verwachten zijn. De studie maakt voor het referentiescenario (zonder D3 en T2) 

ook inschattingen van de nood aan SR voor de winters 2017-2018 en 2018-2019 en 

komt tot een maximaal volume van 1500 MW, wat in een scenario met de heropening 

van D3 en T2 en sluiting van D1 en D2 al grotendeels wordt ingevuld door de 

nucleaire capaciteit van D3 en T2. 

- Ook de voorliggende studie bevestigt dat de sluiting van de drie oudste kerncentrales 

de bevoorradingszekerheid op korte termijn niet in het gedrang zal brengen. 
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De Conventies ter verlenging van levensduur van T1 en D1/2 geven de 

eigenaars/exploitanten van alle Belgische kerncentrales (dus ook D3, D4, T2 en T3) een grote 

mate van bedrijfszekerheid en een vrij zeker rendement voor een periode van 10 jaar, 

waarbij een groot deel van de economische risico’s gedragen worden door de Federale Staat. 

Dit is een voordeel dat exploitanten van alternatieve productie-eenheden voor 

elektriciteitsopwekking niet hebben. Bovendien versterken de conventies de 

machtsconcentratie van Electrabel op de Belgische elektriciteitsmarkt, zonder dat dit nodig is 

om de bevoorradingszekerheid te waarborgen. De Raad van State argumenteert dat de ruime 

vrijstelling van toekomstige fiscale maatregelen alsook de regeling voor de schadevergoeding 

bij wijziging van de economische parameters, tot de bevoegdheden behoren van de 

wetgevende macht en niet zomaar geregeld kunnen worden in conventies en stelt bovendien 

dat deze regeling op gespannen voet staan met de Europees rechterlijke regels inzake 

staatssteun. De conventies en bijhorende wetswijzigingen houden (potentieel) een vorm 

staatssteun in die de goede marktwerking verstoort en moeten derhalve aangemeld worden 

bij de Europese Commissie. Dit is tot op heden niet gebeurd, waardoor ze eigenlijk onwettig 

zijn. De voorliggende studie zou dus moeten uitgaan van de enige zekere wettelijke context 

die er vandaag is, namelijk dat de kerncentrales na 40 jaar productie gesloten dienen te 

worden.  

De CREG wees in studie 1422 (4/6/2015) al op het slechte investeringsklimaat voor 

installaties voor elektriciteitsproductie in België: “Afgezien van de onzekerheden met 

betrekking tot marktintegratie, doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie, energie-

efficiëntie, opslag, enz., is het duidelijk dat de onzekerheden rond de kerncentrales D3, T2, D1 en 

D2, evenals het vooruitzicht van een mogelijke verlenging van kerneenheden na 2025, elke 

investeringsbeslissing in de weg staan. Deze onzekerheden moeten zo snel mogelijk worden 

weggenomen om een gunstig investeringsklimaat te scheppen”.  

Door de voortdurend gecreëerde onzekerheid over de kernuitstap en uiteindelijk ook 

doordat het regeerakkoord van 11/10/2014 de levensduurverlenging van D1/2 aankondigt, 

wordt het investeringsklimaat in nieuwe elektriciteitsproductie al bij voorbaat verslechterd. 

Ook een capaciteitsmarkt, of enkel en alleen al de discussie omtrent de invoering ervan, heeft 

een nefast effect op de investeringsbeslissingen, want iedereen zal eenvoudigweg elke 

beslissing uitstellen tot het politieke stof gedaald is, en er duidelijkheid is. Men kan zich 

afvragen of er hier geen sprake is van self fulfilling prophecy veroorzaakt door een niet-

standvastig beleid. 

Daarbij komt nog de ‘onbetrouwbaarheid’ inzake de bedrijfszekerheid van nucleaire 

installaties van meer dan 30/40 jaar oud. Het laatste jaar dienden verschillende 

kernreactoren immers regelmatig stilgelegd te worden door technische mankementen 

waaronder sabotage en brand, waardoor de kerncentrales ook moeten kunnen beschikken 
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over een groot volume aan back-up capaciteit, waar de Energie Only Market  niet voor zal 

zorgen vanwege de grote onzekerheid over het aantal vollasturen dat flexibele centrales 

zullen halen in een context waarbij er veel base load en intermittente HE op het net 

geïnjecteerd wordt.  

We willen hierbij opmerken dat ook wind- en zonne-energie nood hebben aan back up 

capaciteit. Maar omdat er een goede inschatting kan gemaakt worden van de jaarlijkse 

productie van de wind- en zonnestroom, kan er in een scenario met minder base load en meer 

voorspelbare HE, wel een betere inschatting gemaakt worden van de nodige flexibiliteit en 

het aantal draaiuren dat flexibele centrales jaarlijks zullen leveren, zodat de EOM dan een 

groter deel van de bevoorrading op zich kan nemen en de strategische reserve beperkt kan 

blijven tot het strikt noodzakelijke (1000 MW zou moeten volstaan).  

Concreet houdt de strategische reserve in dat conventionele centrales in eigendom blijven 

van de huidige eigenaars maar dat de kost om ze stand by te houden wordt vergoed door Elia, 

die deze kost dan als een heffing doorrekent aan de eindklant. Het aanleggen van een SR (of 

eventueel een Capacity Remuneration Mechanism) betekent dus een subsidie voor 

gascentrales. Het uitstel van de kernuitstap genereert dus een grotere subsidiestroom ten 

voordele van eigenaars van bestaande centrales. We kunnen ons afvragen of er ook hier geen 

sprake is van concurrentieverstorende staatssteun. Te meer omdat door de aanwezigheid 

van 6000 MW nucleaire base load er onnodig veel capaciteit aan de EOM onttrokken wordt: 

flexibele capaciteit die producenten van HE juist nodig hebben en in de toekomst nog veel 

meer nodig zullen hebben.  

Omdat de grote verbruikers grotendeels vrijgesteld worden van bijkomende heffingen op 

elektriciteit, zullen de kleine afnemers de meerkost van een SR of CRM moeten betalen via 

toeslagen op het tarief voor transmissie. De component in de energiefactuur waarop de 

marktwerking nog speelt wordt dan nog verder gereduceerd: deze bedraagt voor de 

laagspanningsklanten in België al minder dan 1/5 van de totale prijs. Ook in dit opzicht wordt 

de goede marktwerking verstoord, in het nadeel van voornamelijk de kleine en nieuwe 

spelers op de elektriciteitsmarkt.  

De EU stuurt er in al haar beleidsdocumenten inzake klimaat en energie op aan om de 

energietransitie naar HE en flexibiliteit te bewerkstelligen. In uitvoering van de Europese 

klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 en 2030 zal er ook in België bijkomend 

geïnvesteerd moeten worden in hernieuwbare energie. De vraag stelt zich dus of de blijvende 

aanwezigheid van ca. 6000 MW nucleaire base load op het Belgisch elektriciteitsnet de 

energietransitie niet onnodig zal afremmen en tot hogere systeemkosten zal leiden. Tegen 

2020 zal er immers al meer dan 10.000 MW HE aangesloten zijn op de Belgische transmissie- 

of distributienetten. Dit betekent dat boven de 6000 MW aan nucleaire base load er op 

zonnige en/of winderige dagen regelmatig extra ruimte zal moeten zijn op de Belgische 
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distributie- en transmissienetten voor ca. 7.000 MW aan inlandse zon- en windenergie (tegen 

2020). Vermits de gemiddelde vraag 8.000 à 10.000 MW bedraagt, betekent dit dat het 

Belgische elektriciteitsnet regelmatig geconfronteerd zal worden met een overproductie van 

meerdere duizenden MW. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat dit overschot binnen de Elia-

regelzone gemakkelijk geëxporteerd zal kunnen worden naar de omliggende landen.  

Een overschot van elektriciteit leidt tot negatieve prijzen op de spotmarkt (day ahaed, intra 

day, balancing markt, …). We moeten de beslissing tot het langer openhouden van de 

kerncentrales dus samen lezen met het regeerakkoord van de Vlaamse regering waarin 

gesteld wordt dat hernieuwbare energie installaties geen steun meer zullen ontvangen bij 

negatieve prijsvorming. Blijkbaar is het de bedoeling om windturbines en/of PV-installaties 

stil te leggen op winderige en/of zonnige dagen (wanneer ze tegen zeer lage kosten op vol 

vermogen kunnen draaien) om voorrang te geven aan nucleaire base load waarvan de 

rendabiliteit gegarandeerd werd/wordt door de overeenkomsten die de federale regering 

heeft afgesloten met Engie-Electrabel. De beslissing om de kerncentrales langer open te 

houden is bijgevolg strijdig met de richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van 

energie uit hernieuwbare bronnen, waarin de prioritaire toegang van HE tot het 

elektriciteitsnet vereist wordt. 

In tegenstelling tot de kernexploitanten zullen ondernemers die rekenend op de kalender van 

de kernuitstap geïnvesteerd hebben in alternatieve energieproductie (zowel HE als 

conventionele flexibele eenheden) minder zekerheid krijgen over het aantal draaiuren van 

hun productie-eenheden, waardoor de rendabiliteit van hun installaties in gedrang dreigt te 

komen. Uitbaters van flexibele gascentrales kondigen zelfs aan deze te zullen sluiten, 

waardoor er uiteraard een nog grotere nood is aan een ruime SR of CRM om de kernuitstap in 

2022-2025 te kunnen realiseren.  

De levensduurverlenging van drie oudste kerncentrales leidt tot een quasi continue injectie 

(meer dan 8000 h/jaar) van 6000 MW base load op het net, wat een buitenproportionele 

maatregel om een bevoorradingszekerheidsprobleem dat zich zou kunnen voordoen 

gedurende enkele uren op een extreme koude winteravond tegemoet te komen. Gezien deze 

zeer uitzonderlijke omstandigheden voorspelbaar zijn, kan dit potentieel 

bevoorradingszekerheidsprobleem allicht ook voorkomen worden door sensibilisering en 

bijkomende vraagbeheersing, waardoor de bevolking zich bovendien bewuster wordt van 

haar energieverbruik. De levensduurverlenging van kerncentrales, samen met de aanleg van 

een ruime SR/CRM is dan ook strijdig met de geest van Richtlijn 2005/89/EG inzake 

maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de 

infrastructuurinvesteringen te waarborgen. 

Ook het voornemen om een SR/CRM aan te leggen is een dure en marktverstorende 

maatregel die genotificeerd moet worden bij de Europese Commissie en zal getoetst moeten 
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worden aan de criteria van de Mededeling van de Commissie: Richtsnoeren staatssteun ten 

behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (2014/C 200/01) en zal de 

proportionaliteitstoets allicht niet doorstaan.    

Uit de scenario analyse van de voorliggende studie blijkt immers de economische 

onzinnigheid van de nieuwe uitstap kalender uit de kernenergie, namelijk doordat het 

structurele blok plots van 0 MW tot 4000 MW moet stijgen, wat enkel mogelijk is door een 

ruime structureel blok (onder de vorm van SR/CRM) in leven te houden. In plaats van de 

uitgangshypothese van de studie in vraag te stellen, doet Elia in het laatste hoofdstuk een 

aantal suggesties om dit structureel blok te voorzien via de oprichting van een 

capaciteitsmarkt. Het behoort echter niet tot de bevoegdheid van Elia om zich uit te spreken 

over hoe de markt moet georganiseerd worden.  Wel zou Elia meer de nadruk moeten leggen 

op mogelijke onevenwichten in het net die het gevolg zijn van te veel elektriciteit op het net. 

Daarmee gaat de voorliggende studie in haar analyse voorbij aan de kern van de problemen 

op Belgische energiemarkt om de energietransitie te bewerkstelligen en de 

bevoorradingszekerheid op een kostenefficiënte wijze te garanderen, namelijk (1) te veel 

(onzekere) base load op het net die dan op een zeer korte periode moet gesloten worden en 

(2) politieke onzekerheid en ongeloofwaardigheid waardoor nieuwe investeerders 

afgeschrikt worden. Een capaciteitsmarkt zal deze fundamentele problemen niet oplossen, 

maar zelfs nog vergroten. Door de vele complexe keuzes qua toekenning, marktwerking, 

controle en technologie die eigen zijn aan een capaciteitsmarkt, zal ze een speelbal worden in 

de handen van lobby-groepen, met elk hun eigen agenda. Het Europese energielandschap is 

nog te veel geconcentreerd om de illusie te hebben dat een capaciteitsmarkt hen niet meer zal 

bevoordelen dan nieuwkomers op de markt.  

Na de aanbevelingen van de Europese Commissie en het Internationale Energie Agentschap, 

bevestigt de voorliggende studie de economische onzin van de nieuwe uitstapkalender voor 

de kernenergie. Hierdoor komt het Belgische energiebeleid voor de zoveelste keer 

ongeloofwaardig over, waardoor het investeringsklimaat op de EOM voor de komende 10 

jaar gekelderd wordt. Het Belgische energiebeleid is hierdoor herleid tot een zichzelf 

bevestigende cirkelredenering, waarvan het voorgestelde oplapwerk  strijdig is met de 

beginselen van de Europese elektriciteitsmarkt. De energietransitie verdient beter. Daarom 

doet Ecopower toch nog zijn bijdrage door de onderstaande  vragenlijst in te vullen. 
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5.2.5. Febeliec 

 

Position Paper: Demand Side Flexibility (Electricity)  

Contact: Michaël Van Bossuyt (mvanbossuyt@febeliec.be; +32473885583)  

Date: 8/12/2015 

Description  

After the liberalization of the electricity market, the context of the electricity system changed 

from a regulated and centrally controlled and planned system to free competition between 

market parties, both incumbents and new entrants, also across borders. This competition 

leads to increased market price volatility, but should also bring more efficiency to the system, 

by improving dispatching and lowering the reserve capacity margin significantly compared to 

a regulated system, which in its turn should lower the total cost of the electricity system. 

Flexibility is a very interesting instrument for the electricity system to cope with the last few 

100(s) of peak MWs of the load duration curve, which will only be solicited for a very limited 

number of hours (e.g. 383 MW for 10 hours in Belgium in 2014), and this at the most efficient 

cost for the system. 

 

 

Compared to a regulated system, these few hours of peak demand should not necessarily be 

covered by big central production units, which would be idle during large numbers of hours 

and thus not necessarily profitable. More flexible solutions should solve the issue of the last 
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MWs of the load duration curve and do so at a much lower systemic cost. Flexibility can take 

the following forms:  

• Flexible generation  

• Demand Side Management, and this in all market segments (e.g. residential, 

offices, services industry, distribution, industrial consumers, …)  

• Storage  

In a competitive market, a permanent trade-off will take place between available flexibility 

and the need for investments in additional generation capacity. The latter will only take place 

if the price signal strongly indicates scarcity and the need for such capacity. Until that point, 

the flexibility inherently existing in the system will bring balance between generation and 

load. An important side note on this point is that the recent evolution of an increasing 

introduction of (often) heavily subsidized and intermittent renewable energy sources as 

wind and photovoltaic also has had a profound impact on the system. Indeed, this new 

generation capacity, though large in installed base, is neither reliable nor flexible, and as such 

does not help the adequacy issue addressed above, despite massive investments in 

generation capacity. Worse even, this increasing share of intermittent renewable energy 

aggravates the need for flexibility from all other market parties, leading to a higher total cost 

of the electricity system. 

In this position paper, we will focus on the flexibility that the demand side can offer. Most 

storage solutions are currently not yet economically viable or scaled to an appropriate level. 

The storage side of the equation is addressed in another Febeliec position paper. Flexible 

generation is also not addressed in this position paper.  

For Febeliec, Demand Side Flexibility or Demand Side Response (DSR) is an essential 

element in covering the least often solicited MWs of peak demand at the lowest possible 

system cost and needs to be further developed. For such development of demand side 

flexibility, the following elements are key: Demand response must always be on a voluntary 

basis and must always be fairly remunerated; if not, this would imply an enforced curtailment 

of load, which would destroy economic value and damage the reliability of Belgium as an 

investment-worthy industrial country. Moreover, Demand Response cannot be a structural 

solution to issues of system adequacy and capacity shortages, as the first objective of the 

industry is to produce, not to reduce electricity consumption. The potential of Demand Side 

Flexibility (and for that matter all other types of flexibility) can be increased but only to a 

certain point and always at a progressively accelerating investment cost. This requires not 

only remuneration, but also a stable regulatory framework. Febeliec also strongly wants to 

emphasize that the supply of electricity should follow demand, and not the other way around; 
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any market design which forces the consumer to adapt his offtake to the availability of 

(intermittent) energy sources is unacceptable! 

As described above, demand side flexibility is interesting in a non-regulated system as a cost 

efficient solution to solve issues of generation adequacy for a limited number of hours. In 

Belgium, because of the specific system adequacy issues that have arisen over the course of 

the last few years and the instauration of a strategic reserve with a strategic demand reserve 

component, the development of demand side flexibility has seen progress on many levels. 

The appearance of new market roles as aggregators and other flexibility service providers 

and the more active involvement of suppliers/BRPS as well as an increased demand for 

flexibility products from system operators have had a positive effect on the development of 

this segment.  

However, several obstacles and barriers currently still exist, hampering the development of 

the full potential of the demand side flexibility available within the electricity system. These 

barriers include: 

• Commercial and legal constraints: The ownership of the load flexibility is not 

always clear (transfer of energy), many market players with flexibility within their 

consumption patterns and production cycles have no incentive to make this available 

as they have no exposure to market prices (either because of fixed-price or non-

flexible contracts, or because of lack of adequate meters such as hourly measured or 

smart meters), legal stipulations can exclude certain types of flexibility (e.g. definition 

of demand response excluding participation of emergency generators to certain 

demand response products as they do not reduce consumption)  

• System constraints: The minimum size, duration and other technical constraints of 

demand side response products are sometimes not compatible with industrial 

processes and their technical and safety constraints  

• Grid codes and tariffs: In many cases, grid codes and tariffs should be adapted in 

order to allow participation of demand side flexibility to market products and 

definitely not penalize their participation (e.g. related to the rebound effect, where 

peak tariffs can penalize industrial consumers who want to catch up with production 

loss after activation of their flexibility)  

• Transparency: Consumers should have access to essential information (e.g. metering 

data), while at the same time transparency on products and selection outcomes can 

still significantly be improved. Current practices are usually designed for generators, 

not for demand side participation.  

 

Febeliec wants to emphasize that all load flexibility must be able to find its way to the 

market or to system operator products to solve the peak adequacy issue at the lowest 
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and most efficient total cost for the electricity system, and this either directly or 

through the intermediation of Flexibility Service Providers (FSPs). Febeliec welcomes 

the initiatives from new market roles as aggregators and FSPs to enable all interested 

parties with flexibility to market and valorise their flexibility as often they would not 

singularly be able to fulfil existing product requirements; nevertheless, Febeliec 

remains a strong proponent of allowing direct participation by parties with demand 

side flexibility to the market. For Febeliec, ownership of the flexibility resides with the 

end consumer, who should be able to market his flexibility without barriers imposed 

by system operators, balancing responsible parties and other market actors that limit 

his access to the market.  

Demand Side Flexibility presents interesting potential in three different timeframes 

and products should thus be designed to allow for Demand Side Flexibility to 

contribute to all three timeframes: 

 

1. The timeframe up until the day-ahead market clearing, where the Demand 

Response is interacting in the market towards price formation and thus integrated 

within the market price signal;  

2. The Strategic Reserve, a regulated product outside of the market, that is called upon 

by the TSO either after non-clearing of the day-ahead market at the market cap price 

(economical trigger) or if there are indications that there will not be sufficient 

generation capacity in the next day to guarantee system adequacy (technical trigger). 

Demand Response delivers an important part of the Strategic Reserve and is triggered 

by the TSO after the day-ahead clearing;  

3. The Intraday and Balancing timeframe, where Demand Response can be delivered 

by flexible production processes that can react on short time notice, going from a few 

hours to within a quarter or even much shorter reaction times. Current balancing 

products where Demand Response can participate are R1 Load, R3 ICH and R3 

Dynamic Profile. Febeliec keeps pleading for opening up other balancing products to 

participation from Demand Response by removing barriers and for putting in place a 

bidladder project that allows participation of all flexibility to the balancing market. A 

similar strategic reserve bidladder should also be put in place to allow all available 

flexibility at any point in time to contribute to the strategic reserve and thus system 

adequacy.  

 

Objectives of Febeliec  

For Febeliec, all load flexibility must be able to find its way to the market or to system 

operator products, and this either directly or through the intermediation of Flexibility 

Service Providers. The goal is to solve the peak demand adequacy issue at the lowest 

and most efficient total cost for the electricity system. Participation to demand side 
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flexibility must be voluntary and remunerated with a fair compensation. Demand side 

flexibility cannot provide a structural solution for generation adequacy and cannot 

replace investment in generation capacity but only limit the need for non-used and 

non-profitable plants to be maintained within the electricity system. Under no 

circumstance can Febeliec accept a market design which forces the consumer to adapt 

his offtake to the availability of (intermittent) energy sources. 
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5.2.6. Fluxys 

 

INTRODUCTIE 

Fluxys Belgium heeft kennis genomen van de ELIA-studie ‘Adequacy study and estimation of the flexibility 

needs of the Belgian Electricity system for the period 2017-2027 (Elia, 20/04/2016)’. Deze studie vormt een 

startpunt voor verdere discussie omtrent de bevoorradingszekerheid en flexibiliteitsbehoeften van het 

Belgisch elektriciteitssysteem in de periode 2017-2027. 

Als aardgastransportnetbeheerder in België wenst Fluxys Belgium bij te dragen aan deze discussie omtrent 

de toekomstige energievisie en voegt onderstaand enkele initiële aanbevelingen toe. Fluxys Belgium zal 

eveneens op korte termijn een kwantitatieve analyse uitvoeren. 

Fluxys Belgium staat open voor verdere bespreking van deze aanbevelingen. 

KEY MESSAGES/EXECUTIVE SUMMARY 

1. Minimalisatie energiesysteemkost: Energiepolitiek moet streven naar een minimalisatie van de 
energiesysteemkost voor de maatschappij rekening houdend met: 

a. kost bestaande energie(elek/gas)-infrastructuur (productie + transport) 
b. kost nieuwe energie(elek/gas)-infrastructuur (productie + transport) en impact op RAB en 

nettarieven 
c. kost eventuele stranded assets bestaande energie-infrastructuur 
d. kost + energie-afhankelijkheid import (interconnecties) 
 

2. Interconnecties: ELIA-studie gaat uit van een significante verdere uitbreiding van interconnecties (50% 
horizon 2025, EU-target: 15% horizon 2030). Interconnecties geven echter geen garantie op effectieve 
fysische elektriciteitsstromen. Er dient een optimaal evenwicht gezocht te worden tussen 
stroomproductie in eigen land en import (interconnecties) rekening houdend met o.a.: 

o de kostenefficiëntie van import tegenover eigen productie  
o de graad van regelbaarheid en beschikbaarheid van import tegenover eigen productie  
o de mate waarin België afhankelijk wenst te zijn van zijn buurlanden voor Security of Power 

Supply  
o de evolutie van de productiecapaciteit en de vraag in de buurlanden (o.a. rekening houdend 

met de verwachte/geplande phase-out bruin-, steenkool en nucleair in buurlanden) zodat er 
effectief kan ingeschat worden of er overschotten of tekorten aan importzijde (o.a. tijdens 
piekverbruiken in België) te verwachten zijn 

o macro-economische aspecten/tewerkstelling/behoud van know-how/lokale investeringen/… 
o evolutie naar meer gedecentraliseerde productie van elektriciteit en off-grid gebruikers 

 
Een kosten/baten-analyse is aangewezen om de meest optimale balans tussen productie in eigen land 

en import te bepalen met de laagst mogelijke maatschappelijke kost eveneens rekening houdend met 

macro-economische elementen en leveringszekerheid.  
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3. Rol aardgas: Gascentrales zijn optimaal geschikt als flexibele back-up voor renewables en hebben een 
belangrijke rol te spelen bij de geplande phase-out van nucleair als België in lijn blijft met de EU-target 
van 15% interconnectiecapaciteit. Het bestaande marktmodel valoriseert echter onvoldoende zowel 
flexibiliteit als leveringszekerheid (en voorspelbaarheid) waardoor bestaande gascentrales uit de markt 
worden geduwd en er geen markteconomische incentive is voor nieuwe investeringen in gascentrales. 
De marktgegevens tonen overigens aan dat het de gascentrales zijn die de last bullet zijn in de 
leveringszekerheid en niet de interconnectie-capaciteit. 
Gelet op de huidige en toekomstige behoefte aan flexibiliteit (verdere uitbreiding van variabele 

hernieuwbare productie) en de toekomstige behoefte aan base load capaciteit om de nucleaire phase-

out op te vangen dient de meest kostenefficiënte oplossing gezocht te worden tussen: 

a. het instandhouden van bestaande gascentrales (met een gepast ondersteuningsmechanisme 
(strategische reserve, CRM, …) om de kloof te overbruggen tot de nucleaire phase-out. Fluxys 
levert hier bijzondere inspanningen om met een flexibel productaanbod (fix-flex) de 
competitiviteit van gascentrales te verhogen. 

b. het buiten dienst stellen van bestaande gascentrales en daarna de bouw van nieuwe 
gascentrales met indienstname in lijn met phase-out nucleair (gelet op het verwacht beperkt 
aantal draaiuren van deze gascentrales dient hier ook een gepast 
investeringsondersteuningsmechanisme bepaald te worden). Voor de bouw van nieuwe 
centrales moet men rekening houden met een projectdoorlooptijd van 5 à 7 jaar. Gelet op de 
huidige planning van de nucleaire phase out betekent dit dat een beslissing voor nieuwe 
gascentrales op korte termijn dient genomen te worden. 

 

BACKGROUND 

�  MINIMALISEREN VAN DE ENERGIESYSTEEMKOST: Bij het bepalen van een energiepolitiek is het van 
belang dat dit gebeurt vanuit een ‘totale systeemkost’ benadering, waarbij rekening dient gehouden te 
worden met zowel de kost van het instandhouden van bestaande transport (gas/elec)- en productie-
infrastructuur, de kost voor nieuwe transport (gas/elec)- en productie-infrastructuur (inclusief impact 
op RAB en nettarieven) en de eventuele kost voor ‘stranded assets (gas/elec)’. In deze optiek lijken 
volgende opties voor de hand liggend: 

- vermijden van investeringen in nieuwe productie (en import)capaciteit door het in stand houden 

van bestaande capaciteit; 

- optimaliseren van het gebruik van de bestaande netten vanuit de wetenschap dat transport van 

energie door middel van aardgas ongeveer 15 maal kostenefficiënter is dan het transport van 

éénzelfde hoeveelheid door middel van elektriciteit. 

Om dit te bewerkstelligen zullen aanpassingen aan het bestaande marktmodel noodzakelijk zijn om 

zowel flexibiliteit als leveringszekerheid (en voorspelbaarheid) op een adequate manier te kunnen 

valoriseren. Dit kan gebeuren onder verschillende vormen zoals via een strategische reserve of CRM, 

zonder zich uit te spreken over een specifieke voorkeur. 
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�  ROL VAN INTERCONNECTIES: De studie van Elia legt de nadruk op een verdere belangrijke ontwikkeling 
van interconnectiecapaciteit (50% horizon 2025, EU-target: 15% horizon 2030) en gaat er vanuit dat er 
niet alleen voldoende importcapaciteit zal zijn, maar tevens dat er genoeg overproductie voor export 
vanuit naburige landen beschikbaar zal zijn (de volledige geïnstalleerde interconnectiecapaciteit wordt 
als basiselement beschouwd om daarboven het nodige flexibele structurele blok te berekenen). 
Interconnecties garanderen echter niet dat in periodes van schaarste de buurlanden ook effectief in 
staat zijn om stroom te exporteren: de veronderstelling dat import via interconnecties in 2027 voor 
België 6500 MW zal bijdragen, lijkt niet realistisch, temeer er in de buurlanden ook indicaties zijn voor 
een politiek van uitfasering van de meest vervuilende fossiele brandstoffen (bruinkool, steenkool) en 
van nucleair (indicaties van phase-out van 47 GW generation capacity horizon 2025-2027 in 
buurlanden).  
Eveneens dient vermeld te worden dat in tegenstelling tot gasnetwerken, de stroomnetwerken 

historisch zijn uitgebouwd, rekening houdend met een productiecapaciteit dicht in de buurt van de 

verbruikers (historisch een centrale productie met momenteel een verschuiving naar decentrale 

opwekking) en een noodzaak voor een just in time overeenstemming tussen vraag en aanbod met een 

minder belangrijke rol voor interconnecties. Gasnetwerken zijn uitgebouwd om grote hoeveelheden 

cross-border te transporteren van producent naar verbruiksmarkten waarbij de rol van interconnecties 

primordiaal is.  

Zoals eerder vermeld is het transport van energie door middel van aardgas tot 15 keer 

kostenefficiënter dan het transport van éénzelfde hoeveelheid energie door middel van elektriciteit en 

België beschikt vandaag reeds over een zeer uitgebreid gasnetwerk.  

 Britned (NL-UK) 

(elektriciteitskabel) 

BBL  (NL – UK) 

(gasleiding) 

Length  235 km  260 km  

Budget  500 M€  600 M€  

Capacity  1000 MW  17000 MW  

 

� lengte en investeringsbedrag vergelijkbaar maar gasleiding is ca. 15 keer efficiënter  

�  Onderzeese stroomkabel: € 500.000/MW 

�  Onderzeese gasleiding: € 35.000/MW 
Als we de investeringskost van een elektriciteitskabel vergelijken met die van een gascentrale met 

vergelijkbare capaciteit, dan is die van eenzelfde grootteorde maar een gascentrale heeft het 

voordeel dat die op elk moment elektriciteit kan leveren terwijl dat bij de stroomkabel afhangt van 

de marktconfiguratie. 

�  Gascentrale 920 MW: geschatte kostprijs 550 M€ (Dils Energy project) 

�  Alegro-kabel 950-1200 MW – 100 km kabel tussen België en Duitsland: geschatte kostprijs 430 
M€ 
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Besluit: Er dient een optimaal evenwicht gezocht te worden tussen eigen productie en import 

(interconnecties) rekening houdend met o.a.: 

o de kostenefficiëntie tussen eigen productie en import (zie ook hoger bij minimaliseren van de 
energiesysteemkost); 

o de mate waarin België afhankelijk wenst te zijn van zijn buurlanden voor Security of Power Supply, 
rekening houdend met de afbouw van overcapaciteiten bij de buurlanden; 

o macro-economische aspecten/tewerkstelling/behoud van know-how/lokale investeringen/… 
o evolutie naar meer gedecentraliseerde productie van elektriciteit en off-grid gebruikers 

 

Een kosten/baten-analyse is aangewezen om de meest optimale oplossing te bepalen met de laagst 

mogelijke maatschappelijke kost eveneens rekening houdend met macro-economische elementen. 

�  ROL AARDGAS 
2010 – 2025 : renewables (wind en zon) en nucleair duwen de gascentrales uit de merit order op basis van 

hun lage marginale kost (€/MWh) enerzijds en hun must run karakter anderzijds, waardoor gascentrales 

minder draaiuren overhouden. Echter vereisen renewables (en zelfs nucleair in mindere mate) een 

flexibele vorm van back-up. Gascentrales zijn optimaal om deze nood aan back-up op te vullen, maar 

krijgen in de huidige markt onvoldoende remuneratie voor deze rol. 

Post 2025: Renewables blijven back-up vereisen en gascentrales blijven de aangewezen technologie om 

die back-up te verlenen. Daarenboven moet de sluiting van de nucleaire centrales opgevangen worden. Dit 

volledig opvangen met renewables is niet realistisch (en zou nog steeds back-up vereisen), vervanging met 

steenkool is niet aangewezen op vlak van uitstoot (CO2), voor nieuw nucleair bestaat er geen 

maatschappelijk draagvlak en zou zeer duur zijn qua investeringskost; en biomassa is redelijk duur en heeft 

ook geen groen/clean imago (cfr recente beslissing om geen subsidies toe te kennen aan een nieuwe 

biomassacentrale in Vlaanderen). Gas is een mature betrouwbare technologie, kan gebruik maken van 

bestaande infrastructuur en is macro-economisch de beste tool om deze nucleaire uitstap te faciliteren 

zonder de security of supply aspecten uit het oog te verliezen. 
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5.2.7. Bureau fédéral du Plan 

 

Betreft Raadpleging studie Elia 

Van Danielle Devogelaer 

Voor Directieraad 

Datum 12 mei 2016 

Referentie  

 

Context 

Op 21 december 2015 heeft de nationale elektriciteitstransmissienetbeheerder Elia twee opdrachten 

ontvangen van de federale Minister van Energie Mevr. Marghem. De eerste opdracht bestond erin om een 

studie op te stellen die de nood (in MW) inschat aan nationale regelbare capaciteit om aan de wettelijke 

criteria inzake bevoorradingszekerheid te kunnen voldoen. Er werd daarbij expliciet verzocht ook de noden 

en karakteristieken aan flexibiliteit op te nemen in de analyse. De tweede opdracht gaat over het voorstellen 

van mogelijke opties voor maatregelen of van een marktmechanisme dat aan de geïdentificeerde noden 

tegemoet kan komen.  

Op 30 maart 2016 werd het Federaal Planbureau (FPB) voor het eerst telefonisch gecontacteerd door de Heer 

Compère, adviseur bij het kabinet van de federale Minister van Energie Mevr. Marghem, om een 

vergadering te beleggen omtrent deze studie gegeven de expertise van het FPB inzake zowel de materie 

(vooruitzichten van het Belgisch elektriciteitssysteem) als de onderzochte periode (2017-2027). Op 6 april 

2016 werd ter voorbereiding van deze vergadering een draftversie van het Eliarapport toegestuurd. De 

vergadering zelf werd op 13 april 2016 op het kabinet gehouden. Op 2 mei 2016 werd een schrijven 

ontvangen van de Minister met de formele vraag om een analyse op te stellen aangaande de Eliastudie40.  

Het Federaal Planbureau (FPB) is van oordeel dat de studie door Elia uitgevoerd binnen de haar 

toebedeelde tijdsspanne correct is gebeurd en dat deze vanuit methodologisch standpunt interessante 

resultaten oplevert. Het rapport is goed gedocumenteerd en belicht verschillende aspecten van het 

toekomstig Belgisch elektriciteitssysteem. Het vormt dan ook een solide basis om een breed gedragen debat 

over mogelijke maatregelen omtrent de toereikendheid en de flexibiliteit van het Belgisch 

elektriciteitssysteem met alle stakeholders te voeren.  

De voornaamste bevindingen van de analyse van het FPB over de voornoemde studie worden hieronder 

beschreven. Deze bevindingen spitsen zich toe op de methodologie, de hypothesen en de resultaten van de 

studie zoals door de Minister gevraagd in haar eerste opdracht. De expertise van het FPB resideert immers 
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  Studie over de nood aan ‘Adequacy’ en aan Flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem, periode 2017-

2027, in wat volgt ‘Eliastudie’ genoemd.  
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in haar jarenlange ervaring met modelmatig werk en scenario-analyse en dit voor de onderzochte 

tijdshorizonten. Op de tweede opdracht van de studie wordt slechts beperkt ingegaan omdat deze niet 

expliciet tot het expertisedomein van het FPB behoort: de toegevoegde waarde van het FPB beperkt zich 

daar tot een uitgebreide literatuurstudie die niet tot een expliciete keuze, wel tot het aanreiken van een 

aantal eerder algemene richtlijnen heeft geleid.  

Methodologie 

Betrouwbaarheidscriterium 

De methodologie gehanteerd in de Eliastudie baseert zich op het niveau van bevoorradingszekerheid zoals 

gestipuleerd in de ‘Elektriciteitswet’. Bij gebrek aan geharmoniseerde normen op Europees of regionaal 

niveau wordt dit niveau bepaald door een dubbel ‘Loss of Load Expectation’-criterium dat op maximaal 3 

uur ligt voor een statistisch gezien ‘normaal’ jaar en op maximaal 20 uur voor een statistisch gezien 

uitzonderlijk jaar41. De vraag die hierbij gesteld kan worden, is of dit criterium voor de voorliggende 

periode weliswaar het wettelijk geldende, maar misschien niet langer het meest gepaste criterium is om 

bevoorradingszekerheidsstudies uit te voeren.  

Deze zienswijze gaat er immers van uit dat betrouwbaarheid een publiek goed is dat ultiem gegarandeerd 

dient te worden door de overheid. Dat was noodzakelijk gezien in het verleden (en ook in grote mate nog 

vandaag) de consumenten niet in staat waren om hun gewenst niveau van betrouwbaarheid zelf te kiezen. 

Het was voor netbeheerders immers onmogelijk om klanten individueel af te schakelen en (heel wat) 

klanten konden niet reageren op real-time prijssignalen. De kans op een vertekend signaal voor het 

optimale niveau van zekerheid wordt hierdoor echter reëel. Bij te hoog inschatten van dit 

bevoorradingszekerheidsniveau, betaalt de maatschappij een serieuze meerkost door het aanhouden van 

teveel capaciteit, indien het te laag wordt ingeschat, bestaat er kans op grootschalige onderbrekingen die tot 

erg hoge maatschappelijke kosten kunnen leiden (Devogelaer, 2014).  

Door de komst van nieuwe technologie wordt het evenwel mogelijk om de betrouwbaarheid op 

microniveau te gaan verzekeren. De komst van slimme(re) netwerken, de ontwikkeling van een aantal apps 

en de commercialisatie van batterijen leiden tot een potentiële activering van de klant (active customer) 

waardoor deze beter in kan spelen op wat er gaande is in de elektriciteitsmarkt en zo zelf zijn gewenste 

niveau van betrouwbaarheid kan kiezen. Dat maakt dat betrouwbaarheid eerder kenmerken begint te 

vertonen van een privégoed waarover individueel beslist kan worden, met een impact op de 

elektriciteitsfactuur (lager niveau van gewenste betrouwbaarheid betekent een daling van de factuur).  

Wanneer dus gesproken wordt over het garanderen van bevoorradingszekerheid en de vraag of de 

overheid het gecentraliseerde park en dus de systeemreservemarge op een historisch 

(preliberaliserings)niveau dient te behouden, is het belangrijk deze evolutie als element mee in rekening te 

brengen. 
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  Pg. 25 van de Eliastudie.  
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Daarnaast zien we dat in de literatuur (Roques, 2015) een lans gebroken wordt en in de praktijk (ENTSO-E, 

2015, PLEF, 2015) voorbeelden teruggevonden kunnen worden van het voor- en opstellen van 

gemeenschappelijke raamwerken om bevoorradingszekerheid op een meer supranationaal (regionaal) 

niveau te garanderen. Dit behelst het implementeren van regionale toereikendheidsbeoordelingen aan de 

hand van een gemeenschappelijke methodologie en het bestuderen van een grensoverschrijdende deelname 

aan capaciteitsmechanismen om zo te gaan naar een gemeenschappelijke aanpak om 

bevoorradingszekerheid te garanderen op regionaal niveau. Daarbij is het opstellen (en respecteren) van een 

beleidskader en een operationeel raamwerk (door intensieve TNB42-samenwerking) noodzakelijk. Zoals ook 

de ultieme bedoeling is van de creatie van de interne elektriciteitsmarkt dient deze samenwerking en 

coördinatie niet enkel op regionaal vlak te gebeuren, maar uiteindelijk verder uitgebreid te worden naar een 

Europees niveau. De interne elektriciteitsmarkt (IEM) zou dan synoniem worden voor een zone die door 

één TNB wordt beheerd of door een amalgaam van verschillende TNB’s die perfect gecoördineerd 

samenwerken om de gemeenschappelijke bevoorradingszekerheid te garanderen.  

Hoewel dit vandaag nog niet aan de orde is en Elia zich terecht inschrijft in de geldende wettelijke context 

zoals beschreven in de Elektriciteitswet, is dit een element dat vermeld kan worden in de studie gezien de 

bestudeerde horizon 10 jaar dekt. In de tussentijd kunnen, binnen het kader van de IEM en/of de Energy 

Union, immers heel wat initiatieven daaromtrent ondernomen worden.  

Het gehanteerde model 

In de Eliastudie wordt de marktsimulator ANTARES ingezet. Dit economisch dispatchmodel lijkt ons 

uitermate geschikt om de toereikendheidsanalyse uit te voeren aangezien het zowel een fijn niveau van 

detail (op afzonderlijk centraleniveau in BE, NL en FR) als een hoge mate van interconnectie (19 landen 

worden opgenomen in de analyse) toelaat.  

Hypothesen 

De weerhouden hypothesen lijken ons allemaal stevig onderbouwd en judicieus gekozen. Er rijzen evenwel 

vijf vragen bij de keuze van assumpties: 

Deel 4.1.4: De geplande ontwikkeling van biomassa (600 MW) tegen 2021. Gegeven recente berichtgeving en 

de discussie rond de werkelijke bijdrage van grootschalige biomassacentrales aan 

broeikasgasemissiereducties lijkt de realisatie van de twee geplande centrales (Bee en Langerlo) niet 

meer als zeker beschouwd te kunnen worden. 

Deel 4.2.3: Er wordt geen rekening gehouden met de bouw van een nieuwe nucleaire centrale in UK, i.c. 

Hinkley Point C. Deze hypothese lijkt te rechtvaardigen gezien de investeringsbeslissing recent werd 

uitgesteld en aan heel wat onzekerheid onderhevig is. Hoe blijft de toereikendheid van het UK systeem 

verzekerd zonder de bouw van een nieuwe nucleaire eenheid?   

Deel 4.3: Waarom wordt er na 2017 niet meer met Flow-Based Market Coupling (FBMC) gewerkt? Als TNB 

zou de informatie voorhanden moeten zijn om fysieke netwerkstudies uit te voeren.  
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Deel 4.3: In hoeverre is de hypothese dat de bouw van de interconnectie met Duitsland, UK en Luxemburg 

alle drie operationeel zijn in 2021, bepalend? Is het mogelijk een sensitiviteit uit te voeren waarbij enkel 

de interconnectie met UK operationeel is in 2021 (dus slechts 1000 MW additioneel ipv 2000 MW)?   

Deel 4.3: Heeft de versterking van de noordgrens (Brabo II en III) geen impact op de maximale simultane 

importcapaciteit? Deze blijft immers behouden op 6500 MW.  

 

Scenario’s 

De keuze van scenario’s en sensitiviteitsanalyses dekken een ruim palet aan mogelijke situaties. Ons lijken 

evenwel drie bijkomende scenario’s interessant en dat zijn: 

een scenario gekenmerkt door een constante maximale simultane importcapaciteit van 4500 MW (huidige 

interconnectie verhoogd met de interconnectie BE-UK) in 2027;  

een scenario waarbij de biomassacentrales (600 MW) vervangen worden door een grotere wind- (of 

zon)capaciteit: de impact van dit scenario op het structureel blok zou vermoedelijks verwaarloosbaar 

zijn (zie deel 5.4.4), maar de nood aan flexibiliteit en de economiciteit van gascentrales kunnen 

daarentegen wel een impact ondervinden; 

een scenario waarbij in Frankrijk enkel de nucleaire centrale in Fessenheim wordt gesloten (en waarbij de 

sluiting van de drie oudste kerncentrales zoals aangenomen in 4.2.3 niet wordt weerhouden): in 

Frankrijk werden er recent door de President en zijn Minister van Energie verklaringen afgelegd die in 

de richting wijzen van een opschorting van de beslissing over de sluiting van een aantal nucleaire 

centrales (zoals gestipuleerd in de wet aangaande de energietransitie). Vandaag is de enige quasi 

zekerheid de sluiting van de eenheid in Fessenheim door middel van een decreet ‘voor de zomer’ dat de 

werkingsvergunning van deze centrale na 2018 intrekt. Een alternatief scenario kan dan ook zijn om de 

daling van de nucleaire capaciteit in Frankrijk met slechts 1,8 GW te onderzoeken. 

 

Resultaten 

De resultaten lijken ons over het algemeen robuust en goed gedocumenteerd. Drie figuren kunnen, in het 

licht van interne analyses binnen het FPB, verder worden genuanceerd:  

1) Figuur 44: Deze figuur geeft de evolutie weer van de benodigde capaciteit van het structurele blok 

van 2017 tot 2027. Gegeven de U-vorm van de curve kan men vermoeden dat de huidig opgestelde 

capaciteit aan aardgascentrales en turbojets zoals weergegeven in Figuur 5 gedurende de 

eerstvolgende jaren erg weinig draaiuren zal kennen. Dat wordt trouwens gedocumenteerd in de 

Figuren 47 en 50. Het wordt dan ook een uitdaging om de bestaande centrales, gegeven de lage 

groothandelsprijzen, in de markt te houden. Bij mothballing of definitief verdwijnen van deze 

centrales kan de vraag gesteld worden (geïllustreerd in Figuur 75 en 76) wie de benodigde 

investeringen in nieuwe centrales die nodig zijn voor het structurele blok in 2027 zal ondernemen: 

de inframarginale rente laat immers niet toe de som van de vaste werkings- en onderhoudskosten 

(FOM) en de annuïteiten te dekken zonder bijkomende opbrengsten.  
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2) Figuur 55: Uit deze figuur blijkt dat na de realisatie van 2,3 GW offshore wind in de Noordzee en 

600 MW bijkomende biomassa (tegen 2021) op sommige uren van het jaar een behoefte aan export 

of opslag van meer dan 5000 MW kan worden waargenomen. Hoewel de Eliastudie een invalshoek 

heeft van toereikendheid geënt op het dekken van de piekvraag, is ook deze vaststelling cruciaal 

gezien bij onvoldoende export- of opslagmogelijkheden het systeem kan defailleren. Dit afwegen 

tegenover de waarschijnlijkheid van een onvoldoende hoog structureel blok is dan ook belangrijk 

en dient ons inziens iets meer zichtbaarheid te krijgen.  

3) Figuur 57: Wat betreft de netto invoerniveaus wordt een vork bekomen dat zich in 2027 uitstrekt 

tussen 22 tot 40 TWh. Ter vergelijking: in de WP3-15 (2030 Climate and Energy Framework for 

Belgium43) van het FPB (2015) werden tegen 2030 netto-invoerniveaus van 22 TWh genoteerd. In een 

omgeving die gekenmerkt wordt door  

*) een nucleaire phase out 

*) een evolutie naar een interne elektriciteitsmarkt waarbij netevenwichtsdiensten meer regionaal 

zullen ondernomen worden 

*) productieparken die meer variabele hernieuwbare energiebronnen integreren  

lijken de geafficheerde netto invoerniveaus niet onrealistisch. Bovendien stellen we vast dat in 2015, 

hoofdzakelijk omwille van de langdurige onbeschikbaarheid van een deel van het nucleaire 

productiepark, reeds een netto-invoer van 21,1 TWh werd opgetekend. De ondergrens van het 

interval [22-40] TWh wordt vandaag dus al bereikt. De plaats van het netto invoerniveau in het 

interval wordt verder bepaald door de competitiviteit van het structurele blok in een CWE merit 

order. Deze competitiviteit kan op haar beurt beïnvloed worden door/met politieke instrumenten.  

 

Vergelijking met FPB-analyses 

In de Eliastudie wordt de marktsimulator ANTARES ingezet. Sinds oktober 2015 beschikt het FPB eveneens 

over een economisch dispatchmodel voor het elektriciteitssysteem. Gegeven de zeer grondige beschrijving 

van gebruikte hypothesen in het Eliarapport was het mogelijk een aantal van de analyses na te bootsen met 

de FPB-huissimulator voor het elektriciteitssysteem, Crystal Super Grid. Daarbij kon vastgesteld worden dat 

de resultaten bekomen via Crystal Super Grid in de lijn liggen van de oefening ondernomen door Elia, wat 

verder bijdraagt tot de robuustheid van de Eliastudie.  

Daarnaast werden de resultaten vergeleken met recente publicaties van het FPB, met name de WP3-15. Op 

pg. 49 van de WP3-15 worden immers ramingen weergegeven van de benodigde investeringen in het 

Belgisch elektriciteitssysteem voor verschillende projectieperiodes. Rekening houdend met de periode die 

Elia in beschouwing neemt (2017-2027), is de hoogte van het structureel blok tegen 2027 perfect verzoenbaar 

met de hoogte van benodigde investeringen zoals berekend in de WP3-15. In eerste instantie lijken de 
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investeringen in de WP3-15 nochtans veel aanzienlijker (rond 20 GW) dan het structureel blok in 2027 (4 

GW). Dit heeft te maken met 

1. De beschouwde periode: in de WP3-15 loopt die van 2010 tot 2030 (en van 2010 tot 2050) tegenover 

2017-2027 in de Eliastudie. Om beide studies te vergelijken, werden dan ook de investeringen 

tussen 2015-2025 en 2015-2030 van de WP3-15 bekeken.  

2. Bepaalde investeringen die in de Eliastudie als hypothesen worden beschouwd (zoals bijkomende 

capaciteit aan wind, zon, biomassa, interconnectie, …) en als dusdanig geen deel uitmaken van het 

benodigde ‘structurele blok’. In de WP3-15 worden ze evenwel als onderdeel van de totale 

benodigde investeringen gecatalogiseerd. 

3. Het feit dat de beschikbaarheid van het structureel blok door Elia wordt vastgelegd op 100%: in de 

WP3-15 wordt de graad van beschikbaarheid aangepast per technologie.  

Als men dit alles in beschouwing neemt, zijn de totale benodigde investeringen zoals door het FPB 

weergegeven in de WP3-15, vergelijkbaar met het berekende structurele blok van Elia. Ter info: binnen de 

gehanteerde PRIMES-modelomgeving ingezet voor het opstellen van de WP3-15 is de toereikendheid van 

het toekomstig elektriciteitsproductiepark gegarandeerd (zie ook pg. 50-52 van de publicatie). Bovendien is 

het belangrijk om weten dat het model ervan uitgaat dat investeringen, indien nodig, ook daadwerkelijk 

gebeuren. Modeltechnisch gebeurt dit door de veronderstelling dat alle elektriciteit op groothandelsbeurzen 

wordt verhandeld die werken volgens het biedprincipe op basis van marginale kost. Dit mechanisme 

verzekert een optimale unit commitment. Naast dat mechanisme wordt een perfecte bilaterale markt 

verondersteld van ‘Contracts for Differences’ waardoor producenten hun investeringskosten kunnen 

recupereren. Dat kan aanzien worden als een systeem waarbij producenten niet hun korte termijn 

marginale, maar eerder hun lange termijn marginale kost vergoed krijgen.  

Besluit 

Als besluit van deze raadpleging wil het Federaal Planbureau benadrukken dat de studie van Elia omtrent 

de nood aan toereikendheid en aan flexibiliteit in het Belgisch elektriciteitssysteem binnen de haar 

toebedeelde tijdsspanne correct lijkt te zijn gebeurd en vanuit methodologisch standpunt interessante 

resultaten oplevert.  

De Eliastudie omvat twee onderscheiden delen die beantwoorden aan de twee opdrachten van de Minister. 

Wat de eerste opdracht betreft, lijken zowel methodologie als hypothesen judicieus en met de best 

beschikbare informatie op het moment van modelleren gekozen te zijn.  

Wat de tweede opdracht betreft, is het belangrijk mee te geven dat de Europese Commissie op 13 april 2016 

een interimrapport44 heeft gepubliceerd over de sectorondervraging naar 
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capaciteitsvergoedingsmechanismen (CRM’s). In dat interimrapport wordt de noodzaak aangestipt om, 

vooraleer CRM’s te adopteren, na te gaan of er een bevoorradingszekerheidsprobleem kan vastgesteld 

worden. Volgens de sectorbevraging bleek immers dat ongeveer de helft van de ondervraagde lidstaten niet 

degelijk had onderzocht wat het geschikte niveau van bevoorradingszekerheid zou moeten zijn alvorens 

een mechanisme in te voeren. Voorliggende studie van Elia kan aanzien worden als een studie die het 

Belgische bevoorradingszekerheidsprobleem voor de volgende jaren onderzoekt. Bovendien integreert de 

studie, zoals eveneens aangestipt door de Commissie, de mogelijkheid om beroep te doen op levering door 

naburige lidstaten. We kunnen dus stellen dat de Eliastudie tegemoet komt aan de (voorlopige) 

bekommernissen van de Europese Commissie zoals geuit in haar interimrapport. In de tweede helft van 

2016 wordt dit interimrapport opgevolgd door een eindrapport. Het verdient aanbeveling om dit 

eindrapport nauwkeurig te bestuderen vooraleer een beslissing te nemen aangaande (het type van) CRM’s 

en dit om te vermijden dat een mogelijk ingevoerd systeem in aanvaring komt met o.a. de richtlijnen 

aangaande staatssteun van de Europese Commissie en dat het conform de Europese wetgeving wordt 

opgesteld.  

De Eliastudie kan ons inziens dus beschouwd worden als een eerste bouwsteen in het debat over de 

mogelijke installatie van CRM’s op Belgische bodem om de nationale bevoorradingszekerheid veilig te 

stellen voor de volgende jaren. Hierbij blijft het belangrijk om zich in te schrijven in de regionale/Europese 

context en zich ervan te vergewissen dat elke potentiële invoering van CRM’s gecoördineerd en 

geharmoniseerd verloopt met de buurlanden. Er moet eveneens over gewaakt worden dat de potentiële 

CRM als niet-discriminerend (of technologie-neutraal) geconcipieerd wordt. Dat betekent dat bij voorbaat 

geen enkele technologie uitgesloten mag worden (of dat niet één bepaalde technologie of brandstof 

geviseerd wordt in het CRM-design). Deze voorwaarde is belangrijk om geen technologie lock-ins te krijgen 

die als bijzonder storend gezien kunnen worden in de ontwikkeling en uitrol van nieuwe technologieën die 

noodzakelijk zijn in de energietransitie naar een koolstofarme economie.  

Bovendien lijkt het aangewezen om eerst te trachten verbeteringen aan te brengen aan de bestaande 

markt(en) opdat correcte(re) prijssignalen worden gegeven waardoor de interne markt beter kan 

functioneren. De vraag blijft echter of dit voldoende zal zijn om de noodzakelijke investeringen die op 

middellange termijn nodig zijn, uit te lokken. De studie toont immers aan dat de geprojecteerde 

inframarginale rente niet zal volstaan om de som van de vaste werkings- en onderhoudskosten (FOM) en de 

annuïteiten te dekken zonder bijkomende opbrengsten, wat nieuwe investeringen zal afremmen.  

 

 

 

 



 

192 
 

5.2.8. ACV/ABVV 

 

Gelieve hierbij de opmerkingen van de werknemersvertegenwoordigers (ACV en ABVV) te vinden bij de 

studie van Elia “Studie over de nood aan ‘adequacy’ en flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem 

– periode 2017-2027”. 
 

Algemene opmerkingen 
 

Voor de vakbonden is de toereikendheid van onze energievoorziening belangrijk vanuit minstens een 

dubbel oogpunt: 

(1)  Een efficiënte, duurzame en gegarandeerde elektriciteitsvoorziening is cruciaal voor de sociale 

en economische ontwikkeling van ons land omdat die moet zorgen voor jobs en welvaart voor 

iedereen; 

(2)  Als vakbond zijn we bezorgd voor de tewerkstelling in de klassieke centrales die vandaag onder 

druk staat. 
 

Op basis van de toelichting door de vertegenwoordiger van het kabinet begrijpen we dat deze studie 

gezien moet worden in het kader van de engagementen uit het Regeerakkoord, nl.: 
 

“Gelet op de huidige zwakte met betrekking tot onze productiecapaciteit en de wil van de 

regering om een neerwaartse druk op de energieprijzen en CO2-uitstoot uit te oefenen, zal de 

regering, inzonderheid bij de uitwerking van de energievisie en het energiepact, objectief en 

transparant opnieuw alle opties onderzoeken om de bevoorradingszekerheid op korte en 

middellange termijn te garanderen.  (…) 
 

Daarom zal de regering, samen met de gewestregeringen, het overleg opstarten en faciliteren 

om een energievisie te ontwikkelen. Vervolgens zullen de verschillende stakeholders door de 

regeringen betrokken worden bij de redactie van het interfederaal energiepact. Dat pact zal 

concrete uitvoering aan de energievisie geven vanaf eind 2015. Er zal rekening moeten worden 

gehouden met de mondiale evoluties in energiegebruik en –kosten, in technologie en met de EU- 

ambities op het gebied van klimaatdoelstellingen.” 
 

De studie van ELIA is een waardevolle aanzet om het debat te voeren over de middelen die nodig zijn 

om de adequacy en flexibiliteit in de periode 2017 – 2027 te voorzien. Maar, deze studie kan niet de 

Visie zijn waarvan sprake is in het regeerakkoord. Ze vertegenwoordigt één element in het debat. Het 

gaat om de visie van ELIA, een privé-speler op de Belgische energiemarkt. Volgens de vakbonden is het 

aan de DG Energie van de FOD Economie om op basis van alle elementen (zoals de studie van ELIA) een 

aanzet te geven om tot een brede en gedragen Visie te komen. Zo’n Visie, die daarenboven overlegd 

werd met de gewesten, is echter noodzakelijk om tot een onderbouwde Belgische strategie te komen. 
 

De vakbonden wijzen er op dat het kader waarbinnen de analyse en de voorstellen die gedaan worden 

in de ELIA-studie in belangrijke mate bepaald werd door beslissingen die de regering reeds genomen 

heeft. We wijzen in het bijzonder op de verlenging van D12, de invoering van de strategische reserve, 

ondersteuning voor off shore windparken, enz. Sommige van deze maatregelen zijn reeds in uitvoering 

terwijl het juridisch kader nog niet volledig gerealiseerd is. De vakbonden benadrukken dat deze 

beslissingen beter een onderdeel waren geweest van het in het regeerakkoord aangekondigde traject, 
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Visie – Pact. We benadrukken dat een pact maar tot stand kan komen na onderhandelingen met de 

stakeholders die leiden tot een gemeenschappelijk akkoord, waarbij alle partners zich engageren om 

dit akkoord uit te voeren. Een dergelijke aanpak is niet alleen meer dan noodzakelijk om tot een 

goede werking van de elektriciteitsmarkt in ons land te komen, het werd ook afgesproken in het 

regeerakkoord. 
 

De vakbonden benadrukken dat de beste garantie voor een goed werkende elektriciteitsmarkt een 

stabiel beleidskader is. Dit geldt in het bijzonder voor de levensduur van de kerncentrales D34T23. 

De onzekerheid die gecreëerd wordt rond de sluiting van deze kerncentrales is bijzonder nefast. Het 

beleid kan niet tegelijk spelen met de optie om de centrales langer open te houden en verwachten 

dat de markt investeert in vervangcapaciteit. De overheid draagt hier een belangrijke 

verantwoordelijkheid. 
 

De werknemersvertegenwoordigers wijzen er op dat de termijn die voorzien is voor de consultatie 

van de stakeholders onmogelijk kort is. Gezien het belang van het onderwerp is een ruimere 

consultatieperiode meer dan te verantwoorden. Vooral ook omdat in de ELIA studie aangegeven 

wordt dat er geen hoogdringendheid is. Er rest nog voldoende tijd voor het beleid om maatregelen 

uit te werken. Tenslotte is er onduidelijkheid over de verschillende organen die voor advies gevraagd 

werden. Zo is de users group van ELIA een orgaan waar slechts een beperkte groep stakeholders 

vertegenwoordigd zijn. Verder betreuren we dat de Algemene Raad voor Gas en Elektriciteit en de 

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling niet voor advies gevraagd werden. 
 

Samengevat, benadrukken de vakbonden de volgende punten: 

- Er moet een volwaardige consultatie georganiseerd worden die als input kan dienen voor 

het overleg dat moet leiden tot een energiepact. 

- Ook de adviezen van het Federaal Planbureau, de Nationale Bank, de CREG en de 2 

academici moeten ter beschikking gesteld worden van alle stakeholders. 

-     Vervolgens moet het debat verder opengetrokken worden zodat ook andere elementen die 
relevant zijn meegenomen kunnen worden. Belangrijk in dit opzicht zijn: 

o Planbureau: 2030 Climate and Energy Framework for Belgium –  Impact assessment 

of a selection of policy scenarios up to 2050 

o CREG: Etude CREG (F)150604-CDC-1422 over "de maatregelen die moeten worden 

genomen teneinde over voldoende conventionele productiemiddelen te beschikken om 

de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van België te waarborgen” 

o Analyse van de OESO 

o Impact op de tewerkstelling, beheersing en verdeling van de kosten, realisatie van 
de Europese klimaatdoelstellingen en het Europees beleid inzake de Energy Union. 

 
Voor de vakbonden moet een Belgische Energievisie zich uitspreken over de volgende vier 

elementen, waarbij er telkens expliciet aandacht moet gaan naar de impact op de tewerkstelling, 

beheersing en verdeling van de kosten: 

-     Realisatie van de klimaatdoelstellingen en de doelstellingen inzake hernieuwbare energie. 

- Een oplossing vinden voor de bestaande traditionele productiecapaciteit (oa de 

klassieke gascentrales) in het licht van de transitie van ons energiesysteem. 

-     Energie-efficiëntie, beheer van de vraag. 
-     Organisatie van de flexibiliteit. 
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5.2.9 Synergrid 
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5.2.10. CREG 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

De studie van Elia over de nood aan ‘adequacy’ en aan flexibiliteit in het Belgische 

elektriciteitssysteem voor de periode 2017-2027, maakt een inschatting van de behoeften 

inzake bevoorradingszekerheid over middellange termijn.  

De door Elia gebruikte methodologie is een verbetering in vergelijking met deze die voor de 

strategische reserve en de marktwerking tijdens de winterperiode 2014-2015 gebruikt werd en 

de studie wordt als een goede basis erkend voor verdere opvolging. Evenwel lijkt de inschatting 

van Elia inzake de gebruikte interconnectiecapaciteit nog steeds te conservatief. Na uitvoering 

van de verschillende investeringsprojecten voor het verhogen van de interconnectiecapaciteit 

schat Elia deze op slechts 6500 MW. Hierbij is duidelijk onvoldoende rekening gehouden met 

alle geplande projecten aan bijkomende interconnectiecapaciteit en met dynamic line rating. 

Verder zou rekening moeten worden gehouden met efficiëntiemaatregelen, zoals 

dwarsregeltransformatoren of Europese regelimplementatie (afbakening van de prijszones) die 

de gebruiksgraad van de interconnectiecapaciteit dienen te verhogen (momenteel Europees 

geschat op minder dan 50%). De CREG meent ook dat de hypotheses inzake vraagparticipatie 

zeer conservatief zijn. 

De CREG heeft  geen toegang gekregen tot het door Elia gebruikte berekeningsmodel en kan 

zich derhalve niet uitspreken over de kwaliteit hiervan. De eerder aangekondigde aanpassing 

van artikel 7bis van de elektriciteitswet voorziet deze toegang en garandeert een  

transparantere werkwijze bij de evaluatie van de behoeften. De CREG dringt er dan ook op aan 

om met het oog op de verdere werkzaamheden deze aanpassing snel door te voeren. Gezien 

de hypotheses die werden gebruikt voor België en voor de andere beschouwde ons 

omringende landen, per definitie een onzekerheid inhouden, stelt de CREG voor om deze 

studie regelmatig (tweejaarlijks) te updaten.  

Elia stelt in haar studie dat met de huidige structuur van het productiepark en de bestaande 

mechanismen er zich geen problemen zouden mogen stellen tot 2025. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat, mocht in tussentijd evenwel blijken dat op basis van een tweejaarlijkse update, 

de structuur van het productiepark drastisch wijzigt, desgevallend maatregelen dienen 

genomen te worden teneinde de bevoorradingszekerheid te waarborgen.. Deze eerder 

voorzichtige houding  ligt in lijn met de studie 1422 van de CREG over “ de maatregelen die 

moeten worden genomen teneinde over voldoende conventionele productiemiddelen te 

beschikken om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van België te waarborgen” van de 

CREG. Hierin wordt aan de regering voorgesteld om bij de invoering van instrumenten voor de 

evaluatie van de capaciteitsbehoeften op korte en middellange termijn, rekening te houden met 
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het feit dat op dat moment (i) de onzekerheden op korte en middellange termijn over het 

kernenergieprogramma weggenomen moeten zijn en (ii) België over nieuwe 

interconnectiecapaciteit zal beschikken, waarvan de bijdrage aan de bevoorradingszekerheid 

moet worden geanalyseerd in overleg met de buurlanden.  

Pour objectiver le débat, la CREG préconise que l’étude d’Elia soit complétée par une 

approche globale intégrant l’ensemble des aspects de la politique énergétique belge et 

européenne. 

Naast de door Elia voorgestelde pistes stelt de CREG zelf ook een aantal aanvullende pistes 

voor, vertrekkende van de wijzigende marktomstandigheden waar een flexibele respons 

noodzakelijk, decentrale en kleinschalige productie een feit en een hogere 

consumentenbetrokkenheid de toekomst zijn. Hierbij pleit de CREG voor het responsabiliseren 

van de evenwichtsverantwoordelijken en het verbeteren van de liquiditeit op de intraday- en 

forward-markten. Een piste die nog verder onderzoek behoeft, is het invoeren van scarcity 

pricing, een methode om piekcapaciteit marktgebaseerd te vergoeden. 

 

INLEIDING 

Op 21 december 2015 heeft de Minister voor Energie, mevrouw Marie-Christine Marghem aan 

Elia twee opdrachten gegeven. Een eerste opdracht had betrekking op het opmaken van een 

studie die de nood aan regelbare capaciteit inschat om te voldoen aan de wettelijke criteria 

inzake bevoorradingszekerheid voor de periode 2017-2027. Een tweede opdracht betreft het 

voorstellen van mogelijke opties of van een marktmechanisme dat aan de geïdentificeerde 

noden tegemoet kan komen. 

Op 15 april 2016 ontving de CREG per e-mail de vraag van het kabinet om een analyse te 

maken over de studie van Elia 

Op 18 april 2016 werd de studie over de nood aan ‘adequacy’ en aan flexibiliteit in het 

Belgische elektriciteitssysteem door Elia aan de Minister voor Energie overgemaakt (hierna de 

studie van Elia). 

Deze nota vormt een antwoord op de vraag van 15 april 2016 en bestaat uit 3 delen. In het 

eerste hoofdstuk geeft de CREG haar bedenkingen en opmerkingen over de methodologie, de 

hypotheses en de scenario’s en de resultaten van de studie van Elia. In het tweede deel 

worden de door Elia voorgestelde pistes nader geanalyseerd. In het derde en laatste deel stelt 

de CREG enkele aanvullende pistes voor.  

Deze nota werd door het Directiecomité goedgekeurd op zijn vergadering van 27 mei 2016. 
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I. DE NOOD AAN ‘ADEQUACY’ EN AAN FLEXIBILITEIT IN HET BELGISCHE SYSTEEM 

De studie van Elia beantwoordt aan één van de essentiële aanbevelingen van de CREG in 

haar studie over “de maatregelen die moeten worden genomen teneinde over voldoende 

conventionele productiemiddelen te beschikken om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit 

van België te waarborgen” zijnde het opmaken van een studie op middellange termijn inzake 

bevoorradingszekerheid 45.  

In haar persmededeling van 30 september 2015 deelde de Minister van Energie, mee dat een 

wijziging van een nieuw artikel 7 bis van de elektriciteitswet, de verplichting zou invoeren aan 

de transmissienetbeheerder om de gebruikers en de CREG te raadplegen over de gebruikte 

hypotheses en methodologie bij de evaluatie van de behoeften. De CREG stelt vast dat het 

betreffende artikel nog niet werd gewijzigd.   

 

I.1. Methodologie 

De CREG merkt vooreerst op dat zij niet beschikt over het model dat Elia gebruikt bij haar 

simulaties en zich bijgevolg ook niet kan uitspreken over de kwaliteit van het model. Om 

hierover uitsluitsel te kunnen geven, heeft de CREG toegang tot het model nodig; deze 

toegang kan aan de CREG worden gegeven via een aanpassing van artikel 7bis van de 

elektriciteitswet.  

a) “Structurele blok” 

De toegepaste methodologie is ongebruikelijk, omdat de benodigde capaciteit wordt 

gesimuleerd zonder de bestaande gascentrales in rekening te brengen. Die gascentrales 

hebben een gezamenlijke capaciteit van zowat 4000 MW. De centrale van Twinerg, gelegen in 

het Groothertogdom Luxemburg maar momenteel in de regelzone van Elia, wordt niet in 

beschouwing genomen. 

Dat betekent dat de gesimuleerde resultaten met kennis van zaken moeten worden 

geïnterpreteerd. Indien er een tekort wordt aangeduid, is dit een tekort zonder de 4000 MW 

gascentrales mee te rekenen. 

b) Simulaties  

De methodologie voor de inschatting van het benodigde volume voor de strategische reserves 

wordt gebruikt voor de volumebepaling voor 2017-2027. De methodologie van Elia voor de 

volumebepaling van de strategische reserves voor de winter 2016-2017 is sterk geëvolueerd  

                                                           
45

 Studie (F)150604-CDC-1422 over "de maatregelen die moeten worden genomen teneinde over voldoende 
conventionele productiemiddelen te beschikken om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van België te 
waarborgen” van 4 juni 2015 
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ten opzichte van de volumebepalingen voor de winters 2014-2015 en 2015-2016. Deze evolutie 

is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de behoefteanalyse. Elia houdt nu rekening met 

vraag en aanbod, niet enkel in België, maar ook in de andere Europese landen. Ze baseert zich 

hierbij op de laatst beschikbare informatie. Gezien de complexiteit en diversiteit van de 

gegevens die de resultaten van de simulaties kunnen beïnvloeden, meent de CREG dat het 

nuttig is om deze analyse om de twee jaar te updaten. 

Daarenboven houdt Elia rekening met meteorologische data, wat belangrijk is gezien de impact 

van hernieuwbare energie, die de komende jaren enkel zal toenemen. Daartoe gebruikt Elia 

een historiek van meteorologische data die tot 40 jaar teruggaat, en dit voor alle beschouwde 

landen.  

De CREG stelt zich de vraag of een historiek van temperatuursgegevens die tot veertig jaar 

teruggaat wel nuttig is, gezien de klimaatwijziging ook in België en in Europa de temperatuur 

doet stijgen. Te ver in de tijd teruggaan kan dan mogelijks een te pessimistisch beeld geven 

van zeer koude winters. 

Verder blijkt uit de simulaties dat er nagenoeg enkel bevoorradingsproblemen kunnen verwacht 

worden als er in heel Europa weinig wind is door een hogedrukgebied dat langere tijd stabiel is. 

Dat zou ook tot veel zon moeten leiden, een aspect waarmee Elia zegt rekening te houden. 

Echter, de elektriciteitsvraag voor verwarming is ook gecorreleerd met wind, met een hogere 

verwarmingsbehoefte bij veel (koude) wind. Dit is – voor zover de CREG weet - niet 

meegerekend in het model.  

 

I.2. Hypotheses en scenario’s 

De bepaling van de hypotheses is een cruciaal element bij de simulatie van het Belgische 

elektriciteitssysteem, waarbij de impact op de resultaten verschillend is voor elke hypothese. 

Gezien het een simulatie van toekomstige situaties betreft is iedere hypothese behept met een 

bepaalde onzekerheid. Om rekening te houden met deze onzekerheden, worden dan ook 

sensitiviteitsanalyses uitgevoerd.  

De CREG meent dat de meeste hypotheses die gebruikt werden in de studie van Elia 

aanvaardbaar zijn. Toch heeft de CREG  bedenkingen bij volgende hypotheses.  

a) Evolutie biomassa 

De CREG meent dat de recente ontwikkelingen in Vlaanderen inzake het ondersteuningsbeleid 

voor biomassa wellicht de realisatie van de door Elia vooropgestelde groei aan biomassa-

eenheden onmogelijk maken. Om het Nationaal Actieplan inzake het aandeel van 

hernieuwbare energieproductie te respecteren, zal de groei aan biomassa wellicht (gedeeltelijk) 
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vervangen worden door andere, intermitterende hernieuwbare energieproductie die tijdens 

bepaalde periodes de elektriciteitsprijzen onder druk zet en de rendabiliteit van bestaande 

baseloadcentrales vermindert. De CREG stelt zich bij deze gedachtegang ook de vraag of de 

nucleaire eenheden op termijn nog rendabel kunnen blijven rekening houdende met hun 

gebrek aan flexibiliteit. 

Een ander effect van de komst van meer intermitterende energieproductie zou kunnen zijn dat 

de winstgevendheid van de bestaande gascentrales verbetert, gezien de lagere vaste 

operationele kosten van gascentrales ten opzichte van steenkool en zeker ten opzichte van 

nucleaire centrales.  

b) Interconnectiecapaciteit 

De belangrijkste opmerking van de CREG betreft echter de interconnectiecapaciteit. Deze 

wordt door Elia geschat op 6500 MW na de uitvoering van de verschillende 

investeringsprojecten voor het verhogen van de interconnectiecapaciteit, met name de 

versterking met Nederland (Brabo), de DC-lijn met Duitsland (ALEGrO) en met Groot-Brittannië 

(Nemo), en de interconnectie met Duitsland via het Groothertogdom Luxemburg (BeDeLux).  

Dat Elia rekent met een interconnectiecapaciteit van 6500 MW is een verhoging ten opzichte 

van eerdere aannames door Elia voor de volumebepaling van de strategische reserves. 

De CREG denkt echter dat Elia, ondanks deze verhoging, nog steeds een te conservatieve 

aanpak hanteert. De redenering van de CREG is de volgende.  

Op dit ogenblik kan de Belgische regelzone volgens Elia maximaal 4500 MW invoeren46. Op 

het eerste gezicht is dit veel te weinig, omdat zowel op de grens met Nederland en als met 

Frankrijk de netveilige capaciteit ongeveer 4000 MW bedraagt. In het systeem van flow-based 

marktkoppeling zou België in principe dus nu al maximaal 8000 MW moeten kunnen importeren 

(indien de stromen op de grenzen evenredig verdeeld kunnen worden over de verschillende 

transmissielijnen, wat min of meer mogelijk moet zijn of gemaakt kan worden met 

dwarsregeltransformatoren).  

Dat de invoercapaciteit door Elia toch fors beperkt wordt tot 4500 MW is niet het gevolg van de 

fysische capaciteit van de lijnen, maar wordt verklaard door de spanningsstabiliteit. Indien te 

veel wordt ingevoerd, kan de spanning op bepaalde punten in het net te laag worden, waardoor 

de spanningsstabiliteit niet kan worden gegarandeerd. Ook andere effecten kunnen bij hoge 

import een rol spelen.  

                                                           
46 Elia plaatste de external constraint voor import voor de flow-based day ahead marktkoppeling op maximaal 4500 MW. 
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Er zijn nog twee andere aspecten die de maximale theoretische importcapaciteit kunnen 

beperken. Ten eerste is er de locatie van de import. Als de import volledig uit één prijszone 

moet komen, bijvoorbeeld Nederland, dan is de interconnectiecapaciteit met Nederland de 

beperkende factor47. Bovendien zijn er ook nog stromen die via die interconnectie vloeien die 

veroorzaakt worden door energie-uitwisselingen in en tussen andere prijszones. Sommige 

daarvan, zoals loop flows, krijgen momenteel voorrang, wat een inefficiënte en discriminerende 

praktijk is. Onder meer dwarsregeltransformatoren en een betere afbakening van de prijszones 

kunnen deze inefficiënte en discriminerende stromen verminderen. Elia heeft sinds eind 

oktober 2015 een vierde dwarsregeltransformator geplaatst op de grens met Nederland. De 

afbakening van de prijszones wordt op Europees niveau bestudeerd. 

Na de bouw van twee DC-lijnen (naar Duitsland en Groot-Brittannië) komt er 2000 MW extra 

importcapaciteit. De problemen met spanningsstabiliteit worden niet groter door invoer via DC-

lijnen, omdat deze DC-lijnen ook reactief vermogen kunnen leveren (en bijgevolg de spanning 

kunnen ondersteunen). De 2000 MW extra invoercapaciteit kunnen dan ook bij de 4500 MW 

geteld worden, wat resulteert in 6500 MW. 

De importcapaciteit van 6500 MW kan dan misschien een hoog niveau lijken, volgens de 

CREG zijn er sterke aanwijzingen dat deze capaciteit na 2020 eerder op 7500 MW of nog 

hoger kan liggen. De aanwijzingen zijn de volgende. 

Een interconnectiecapaciteit van 6500 MW na 2020 kan bekeken worden als een verhoging 

van de huidige 4500 MW via AC-lijnen met de nog te bouwen DC-lijnen naar UK en Duitsland 

(elk 1000 MW). Het is duidelijk dat de investeringen op de Nederlandse grens (Brabo) en de 

interconnectie met Duitsland via Luxemburg dan niet meegerekend worden (400 MW extra). 

Bovendien wordt er ook geen rekening gehouden met dynamic line rating, namelijk het in reële 

tijd monitoren van de reële fysische capaciteit van de transmissielijnen: als het koud is of er is 

wind, ligt de reële capaciteit van een transmissielijn hoger; tijdens een koudegolf kan dit, ook bij 

weinig wind, een paar honderden MW extra capaciteit opleveren. Deze transmissielijnen 

worden, zoals aangegeven in het federaal ontwikkelingsplan van Elia, in de toekomst 

bovendien vervangen door hogetemperatuursgeleiders, die een hogere doorvoercapaciteit 

hebben. Indien met al deze verbeteringen en versterkingen rekening wordt gehouden, is het 

duidelijk dat 6500 MW een conservatieve inschatting is van de importcapaciteit. 

Men zou kunnen argumenteren dat het limiteren tot 6500 MW kan verklaard worden door de 

spanningsstabiliteit en andere technisch fenomenen die belangrijk kunnen worden bij grote 

invoer. De CREG heeft momenteel een externe studie lopen bij een technische consultant om 

                                                           
47

 4000 MW capaciteit met Nederland betekent dat België maximaal ongeveer 5333 MW uit Nederland kan invoeren: 4000 
MW via het rechtstreeks pad (Nederland => België) en 1333 MW via het onrechtstreekse pad (Nederland => Duitsland => 
Frankrijk => België (en een stuk via Zwitserland, Italië,…). Zie ook de CREG-studie 1520 over de prijspieken van 22 september 
en 16 oktober 2015. 
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deze problematiek te onderzoeken. Er kunnen later nog maatregelen genomen worden die de 

invoerbeperking kunnen mitigeren. 

Ter verduidelijking: de kritiek die de CREG uit op de interconnectiecapaciteit gaat enkel over de 

beschikbaarheid van het netwerk en niet over de effectieve mogelijkheid om elektriciteit te 

kunnen invoeren uit het buitenland. Wat dit laatste betreft, heeft Elia vraag en aanbod 

gesimuleerd in het buitenland. Dit vormt zo een apart onderdeel van de simulatie pour laquelle 

Elia a tenu compte des informations les plus actuelles en matière d’évolution des parcs de 

production des pays voisins. 

Ten slotte merkt de CREG op dat er ook een onzekerheid bestaat wat betreft de timing van 

realisatie van de geplande interconnecties. De ervaring heeft aangetoond dat een vertraging in 

de realisatie van grote projecten niet mag worden uitgesloten. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat de belangrijkste vertragende factor het verkrijgen van de nodige vergunningen is. 

De CREG heeft via financiële prikkels in de tariefmethodologie Elia willen aanmoedigen om de 

timing van deze projecten te respecteren.  

 

c) Efficiëntieverhogingen van het gebruik van interconnectiecapaciteit 

Het jaarlijks monitoringrapport gepubliceerd in november 2015 door het Agentschap voor de 

samenwerking tussen energieregulators (ACER) en de Council of European Energy Regulators 

(CEER), contains a section assessing the way in which cross-zonal capacity calculation is 

applied by the Transmission System Operators (TSOs) on bidding zone borders. The results 

show that there is significant scope for electricity transmission networks to be used in a more 

efficient way and hence to make more cross-zonal tradable capacities available to the market. 

For instance, in nearly 70 per cent (33 out of 48) of all the assessed borders, the thermal 

capacities are at least twice as high as the tradable capacity. The Report concludes that the 

lack of coordinated and efficient capacity calculation methods is one of the key missing 

elements for achieving the efficient use of the network infrastructure and the internal energy 

market (IEM) in general;  

In line with the findings of previous Market Monitoring Reports, unscheduled flows (UFs) are a 

challenge to the further integration of the IEM. Their persistence reduces tradable cross-border 

capacity, impacting market efficiency and network security. Welfare losses due to UFs, 

calculated with an updated methodology, show an increasing trend between 2011 and 2013, 

whereas a slight decrease is noted in 2014. Despite last year’s decrease, social losses 

amounted to around one billion euros each year.  
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The impact of unscheduled allocated flow (UAF) can be mitigated with further TSO coordination 

in capacity calculation and allocation (implementation of flow-based methods), while the impact 

of loop flows (LF) can be mitigated in the medium term by improving the bidding zone 

configuration or the regulatory framework for sharing redispatching costs, and, in the longer 

term, by investing in the transmission network. Moreover, the calculated welfare losses due to 

LFs provides a starting point for developing a short-term solution for addressing the 

distributional effects of LFs. Further, and as mentioned last year, improved transparency should 

allow data on distortive flows such as LFs to be tracked. This would provide an important basis 

for more adequately assessing the welfare impacts of reductions in cross-zonal capacity. 

Overall, the identified inefficiencies illustrate the urgent need fully to implement of the ETM. In 

particular, significant scope for improvement remains in: i) the coordination and efficiency of 

capacity calculations methods; ii) the use of existing cross-border capacity at different time 

frames (i.e. long-term (LT), day-ahead, ID and BM); iii) the configuration of bidding zones; iv) 

facilitating demand side participation; and v) taking into consideration the efficient contribution 

of cross-zonal interconnectors to adequacy. 

d) Hypothèses en matière de développement de la participation de la demande et du 

stockage 

Ici aussi, la CREG estime que les hypothèses prises par Elia sont très conservatives.  Le 

développement de la participation de ces capacités aux marchés de l’électricité pourrait être 

accrue à la condition de supprimer les barrières à l’entrée.  Dans l’étude 1459, la CREG a 

formulé des propositions d’amélioration législatives dans ce sens. Compte tenu de la présence 

de ces capacités à tous les niveaux de tension, l’étude réalisée au niveau fédéral devrait être 

complétée par une concertation avec les régions. Een tweejaarlijkse update van de studie van 

Elia, zoals de CREG het voorstelt, laat toe om de gebruikte hypotheses inzake 

vraagparticipatie regelmatig te actualiseren. 

 

I.3. Resultaten 

a) De resultaten volgens het basisscenario 

Onderstaande figuur uit de studie van Elia toont de capaciteit van het “structurele blok” dat 

noodzakelijk is opdat België adequaat zou zijn, volgens het basisscenario.  
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Bron: Elia 

De figuur toont dat het “structurele blok” 2500 MW bedraagt in 2017 en 2018 om vervolgens te 

dalen tot 0 MW in 2021 en 2022. In 2023 en 2024 stijgt dit licht tot 500 MW. Pas in 2025 stijgt 

het structurele blok tot 4000 MW, ongeveer gelijk aan de capaciteit die vertegenwoordigd wordt 

door de bestaande grote gascentrales. 

Op basis van het bovenstaande lijkt het behoud van het bestaande productiepark op het eerste 

gezicht de efficiëntste manier om de bevoorradingszekerheid ook na 2025 te garanderen. Dat 

is echter niet noodzakelijk het geval. Zo heeft Elia ook de gebruiksduur van het “structurele 

blok” gesimuleerd. De onderstaande figuur geeft hiervoor het resultaat voor 2027, volgens het 

basisscenario. De energiemarkt ondergaat een sterke evolutie met onzekerheden wat betreft 

de toekomstige ontwikkelingen. Daarom stelt de CREG voor dat Elia haar studie tweejaarlijks 

bijwerkt of na een grote wijziging in de capaciteiten van het elektriciteitssysteem (in België of in 

onze buurlanden).   

 

Bron: Elia 
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Uit deze analyse blijkt dat Elia verwacht dat de helft van het “structurele blok” in 2027 

gemiddeld 15 tot 200 uren wordt gebruikt. Van de laatste 1000 MW is men zelfs niet zeker dat 

er jaarlijks een activatie zal zijn. De vraag is dan ook of het efficiënt is om deze laatste 2000 

MW door (bestaande) gascentrales te laten leveren. Meer nog, ook een deel van de overige 

2000 MW heeft een geschatte gebruiksduur van 500 uren, wat misschien ook niet het 

efficiëntst door de bestaande gasgestookte centrales geleverd kan worden, gezien de relatief 

hoge vaste kosten van sommige van die centrales. Inderdaad, met meer hernieuwbare 

productie en sterke interconnecties zal het Belgische elektriciteitssysteem vooral flexibel 

moeten zijn. Deze flexibiliteit speelt op twee vlakken. Het zal snel moeten kunnen af- en 

aanschakelen om de schommelingen van hernieuwbare energieproductie te kunnen opvangen, 

de zogenaamde technische flexibiliteit. Deze technische flexibiliteit kan geleverd worden door 

gascentrales, maar evengoed door opslag, vraagbeheer en interconnectiecapaciteit. Maar 

minstens even belangrijk is de winstgevendheid van die technische, flexibele capaciteit. Indien 

de gebruiksduur van bepaalde volumes slechts een paar honderd uren of minder per jaar is, 

dan is het belangrijk dat de vaste operationele kosten van deze capaciteit erg laag liggen, 

zodat er weinig geld wordt verloren op momenten dat de capaciteit niet nodig is.  

Bijvoorbeeld vraagbeheer en gascentrales met een open cyclus, al dan niet decentraal, lijken 

dan geschikter dan gascentrales met gesloten cyclus. Het bestaande gasgestookte 

productiepark bestaat momenteel grotendeels uit centrales met een gesloten cyclus (met dus 

een extra stoomturbine). 

Het is dus duidelijk dat een groot deel van het bestaande gasgestookte productiepark 

waarschijnlijk niet de meest efficiënte manier is om het “structurele blok” op te vullen in 2027. 

Dat er bestaande gascentrales uit het systeem verdwijnen, is dan ook naar alle 

waarschijnlijkheid efficiënt, en dit zonder dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. 

Onduidelijker is of het overige deel van het bestaande gasgestookte productiepark de meest 

efficiënte manier is om het deel van het “structurele blok” met een gebruiksduur van 500 uren 

of meer op te vullen.  

Mogelijke maatregelen te nemen door de eigenaars, zijn onder meer een tijdelijke 

uitdienstname of een ombouw van een gesloten naar een open cyclus. De CREG stelt hier 

voor om een technologische neutraal beleid te hanteren, waarbij het level playing field tussen 

de verschillende actoren dient te worden gerespecteerd.  

De CREG meent dan ook dat men voorzichtigheidshalve de komende (technologische) 

evoluties moet blijven opvolgen zonder overhaaste maatregelen te nemen die in fine door de 

elektriciteitsconsument zouden moeten worden gefinancierd. De energietransitie is immers 

volop aan de gang, met allerlei belangrijke veranderingen tot gevolg. Er zijn verschillende 

veelbelovende technologische evoluties, zoals vraagbeheer (demand response), batterijen en 
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stuurbare decentrale productie (zoals kleinere WKK’s en gasmotoren). In de toekomst zal 

duidelijk worden of deze innovaties massaal zullen worden toegepast. Verdere opvolging dient 

te gebeuren tegen de achtergrond van het Belgische en Europese energiebeleid. 

b) De sensitiviteitsanalyses voor 2027 

Elia besteedt in haar studie erg veel aandacht aan de sensitiviteitsanalyses voor 2027. 

Nochtans zijn de resultaten van de simulaties voor 2027 (die ook min of meer gelden voor 

2025) minder relevant voor vandaag, omdat ze zo ver in de toekomst kijken, dan de simulaties 

voor 2017 en 2021. Wat vooral belangrijk is, is dat tot 2025, een tijdsperiode van acht à negen 

jaar, de bevoorradingszekerheid zeer waarschijnlijk niet in het gedrang komt. De CREG pleit er 

evenwel voor om deze analyses op regelmatige basis te maken, bijvoorbeeld om de twee jaar. 

De CREG heeft volgende specifieke opmerkingen bij de sensitiviteitsanalyses. Ten eerste 

wordt een sensitiviteitsanalyse gemaakt waarbij België volledig zelf instaat voor de eigen 

elektriciteitsbehoefte. De CREG is van mening dat dit een louter theoretische analyse is met 

een beperkte praktische bruikbaarheid en dat de kans dat deze situatie zich realiseert eerder 

nihil is. Economisch is het niet te verantwoorden om uitwisseling van energie, zeker van 

intermitterende energie waarvan de geografische spreiding zorgt voor een relatief lage 

correlatie van productie, te willen tegengaan. Het gaat ook volledig in tegen de principes van de 

Europese interne markt en de Energie Unie.  

Elia verhoogt in de sensitiviteitsanalyse ook het aandeel van vraagbeheer (demand response). 

Momenteel wordt de impact van deze verhoging op de bevoorradingszekerheid echter relatief 

laag ingeschat, aangezien de periodes dat de bevoorradingszekerheid onder druk komt te 

staan niet zozeer piekuren zijn, maar eerder piekdagen of zelfs piekweken. Dit wil zeggen dat 

de kans op een tekort zeer klein is, maar áls ze gebeurt het gevaar voor een tekort één tot vijf 

aaneensluitende dagen kan duren (zie ook figuur 62 uit de studie van Elia). De CREG is van 

mening dat het potentieel van demand response voor langere periodes maar met zeer 

uitzonderlijke activatie nog niet onderzocht is, omdat de vraag naar dergelijke producten 

momenteel niet bestaat.   

Dezelfde redenering geldt voor opslag. De kostenevolutie van de batterijtechnologie is 

veelbelovend. Ook over andere stockagetechnologieën, zoals opslag van elektriciteit onder de 

vorm van gas (methaan of waterstof) of vloeistof (ammoniak), zal de komende jaren meer 

duidelijkheid komen.  

Het is ook onduidelijk wat de evolutie van de brandstofprijzen wordt. Recent is de 

winstgevendheid van gasgestookte centrales, ondanks een dalende groothandelsprijs voor 

elektriciteit, weer toegenomen omdat de gasprijs nog veel sterker gedaald is dan de 

elektriciteitsprijs. Dezelfde onduidelijkheid betreft de prijs voor CO2-uitstoot, die momenteel iets 
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boven 5 euro/ton noteert. Indien de uitstootquota verminderd worden of een bodemprijs48 wordt 

ingevoerd, zal dit de winstgevendheid van gascentrales ten opzichte van steenkool- en 

bruinkoolcentrales verbeteren. 

Dezelfde onduidelijkheid is er wat betreft de beschikbare capaciteit in het buitenland. Indien 

deze veel lager zou liggen dan in het basisscenario (scenario ‘Low capacity’), dan stijgt het 

“structurele blok” tot 8000 MW.  

De laatste 4000 MW hebben dan echter maar een gebruiksduur van gemiddeld 5 uur per jaar. 

Opmerkelijk hierbij is de onderstaande figuur 70 uit de studie van Elia. De dikke rode lijn geeft 

het verwachte aantal uren dat er een tekort is voor een gemiddelde winter. Uit de figuur blijkt 

dat de laatste 4000 MW van het “structurele blok” het gemiddelde tekort vermindert van 7 uur 

naar 2 uur. Dit is in elk geval erg veel capaciteit om het risico zeer beperkt te verlagen. De zeer 

korte gemiddelde gebruiksduur betekent ook dat productiecapaciteit hier waarschijnlijk niet 

aangewezen is en dat het beter is om in dit geval nog meer in te zetten op onder meer 

vraagbeheer en opslag. 

 

Bron: Elia 

Bovendien kan men zich afvragen wat de marktdynamiek in België zal zijn als er effectief veel 

minder capaciteit in de andere landen aanwezig is. Dat zal immers ook leiden tot hogere prijzen 

in die landen en kan dus opportuniteiten opleveren voor capaciteit in België. Het is niet duidelijk 

of en in welke mate Elia hiermee rekening gehouden heeft. 

Dans tous les scénarios étudiés, la dépendance de la Belgique aux importations après la sortie 

du nucléaire est élevée. Le degré élevé d’interconnexions du pays le permet, toutefois, la 

Belgique ne dispose d’aucun moyen pour garantir la disponibilité de capacités de production 

pour garantir sa sécurité d’approvisionnement.  Deze afhankelijkheid hangt wel af van de 

evolutie van de brandstofprijzen. De afhankelijkheid is een logisch gevolg van de keuze die 

                                                           
48

 Frankrijk wil een bodemprijs invoeren voor CO2-uitstoot. Er is sprake van een prijsniveau van 30 €/ton en zou al in 2017 van 
kracht kunnen worden. 
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Europa gemaakt heeft voor de realisatie van een Europese interne markt en de Energie Unie. 

Het ondersteunen van productiecapaciteit die niet competitief is, zal het hoge niveau aan 

geïmporteerde elektriciteit overigens niet significant verminderen. Daarom lijkt het voor de 

CREG onontbeerlijk om de studie van Elia regelmatig te updaten. 

Pour objectiver le débat, la CREG préconise que l’étude d’Elia soit complétée par une 

approche globale intégrant l’ensemble des aspects de la politique énergétique belge et 

européenne. De CREG heeft haar analyse van de studie van Elia uitgevoerd vanuit het 

oogpunt van de marktwerking. 

Ten slotte kan de rol van stuurbare decentrale productie veel belangrijker worden dan nu het 

geval is. Uit een eerste analyse van de CREG blijkt dat het plaatsen van stuurbare decentrale 

productie bij middelgrote consumenten (2-60 GWh per jaar) nu reeds (zeer) winstgevend kan 

zijn. Zo zou er nog heel wat potentieel kunnen zijn om WKK’s bij consumenten in dit 

klantensegment te plaatsen. Ook het gebruik van diesel- en zeker gasmotoren zou rendabel 

kunnen zijn, indien de flexibiliteit die deze machines leveren optimaal zou worden benut. Ook 

deze evolutie kan de komende jaren opgevolgd worden. Or la durée de construction de telles 

installations est nettement plus courte que celle d’une unité TGV.  

De conclusie is dan ook dat de sensitiviteitsanalyse, hoewel interessant om een beeld te 

hebben van wat er binnen 10 jaar mogelijk zou kunnen zijn, te onzeker is en in de toekomst 

regelmatig moet worden geüpdatet.  

c) Nood aan capaciteit voor flexibiliteit 

Elia heeft ook een analyse gemaakt inzake de nood aan flexibele capaciteit voor de reserves 

voor het behoud van de netveiligheid. Aangezien deze reserves momenteel een 

capaciteitsvergoeding krijgen, zal de nodige capaciteit geleverd worden door de markt.  

Het is echter niet noodzakelijk zo dat deze reserves zullen geleverd worden door grote 

gascentrales. Ook andere types capaciteit kunnen deze noden invullen, zoals onder meer 

opslag, decentrale productie, vraagbeheer en interconnectiecapaciteit. Meer nog, dit is nu 

reeds het geval, zowel in België, waar vraagbeheer, interconnectiecapaciteit en decentrale 

productie een niet onbelangrijk deel van de flexibiliteit leveren, als in andere landen, waar 

bijvoorbeeld batterijen nu al primaire reserves leveren. Het aandeel aan flexibiliteit dat niet door 

gascentrales wordt geleverd zal wellicht in de toekomst nog groeien. 

II. MOGELIJKE PISTES VOORGESTELD DOOR ELIA 

Hoofdstuk 7 van de studie van Elia bespreekt een aantal mogelijke maatregelen als antwoord 

op de ‘adequacy’ problematiek. In dit deel analyseert de CREG deze maatregelen. In het 

volgende deel van deze nota stelt de CREG zelf een aantal bijkomende maatregelen voor. 
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II.1. Position de veille relative à la mise en place d’un mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) 

à court terme (2017-2021) 

Comme elle l‘avait déjà exposé dans son étude 1422, la CREG estime que la mise en place 

d’un CRM n’est envisageable que si une analyse fiable des besoins à moyen terme démontre 

des besoins importants de nouvelles capacités de grande taille. Zoals Elia stelt is een 

afwachtende houding op korte termijn hier te verantwoorden. Une décision prématurée, guidée 

par le souci d’assurer une rentabilité aux centrales existantes serait nuisible pour le 

fonctionnement du marché et pour l’économie belge ; la surcapacité menant à un surcoût pour 

le consommateur final. 

Ne pas prendre une décision précipitée permettrait de :  

• laisser la chance au marché de développer des solutions innovantes (stockage, gestion 

de la demande, nouvelles technologies photovoltaïques, développement de la 

production décentralisée) alors qu’une décision immédiate de soutien aux unités de 

production centralisées au gaz représenterait un frein à l’innovation pour de 

nombreuses années ; 

• disposer de plus de clarté sur les critères auxquels devront répondre les CRM pour 

permettre la participation de capacités transfrontalières ainsi que sur les critères à 

respecter en matière d’aides d’état. Ce sujet fait actuellement l’objet d’une analyse 

sectorielle menée par la Commission européenne dans le but d’élaborer une nouvelle 

législation européenne. 

A plus long terme, au moment de l’arrêt des centrales nucléaires, il est actuellement difficile de 

prévoir quelle part de ce bloc structurel sera fournie par le marché EOM. En tout état de cause, 

seul un parc de production performant arrivera à se positionner en ordre utile dans le merit 

order de la zone.  Une partie du parc de production thermique belge est vétuste et pourrait ne 

pas permettre de prendre le relais des unités nucléaires du fait de ses coûts marginaux élevés 

et de sa flexibilité limitée. Les détenteurs de ses capacités doivent donc avoir la liberté de les 

fermer définitivement.  L’exemple du mécanisme anglais de rémunération de la capacité 

démontre par ailleurs qu’un CRM ne garantit pas l’octroi d’une rémunération aux unités de 

production existantes. 

L’enjeu est de trouver un équilibre entre les trois objectifs liés à la production d’électricité, à 

savoir les objectifs environnemental, économique et de sécurité d’approvisionnement.   

Pour atteindre l’objectif environnemental, la Belgique a subsidié la production renouvelable 

intermittente et renoncé aux unités au charbon. Pour atteindre l’objectif économique, elle 

investit dans des capacités d’interconnexion qui lui permettent de disposer d’une électricité bon 
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marché importée des pays voisins.  Ces actions ont toutefois pour effet de soumettre le parc de 

production thermique national à une concurrence qu’il n’est pas en mesure de supporter. Dès 

lors, en l’absence d’une coordination de la sécurité d’approvisionnement au niveau européen et 

d’une garantie de disponibilité de la capacité via les interconnexions, la sécurité 

d’approvisionnement du pays en période de stress (vague de froid) pourrait ne plus être 

garantie par le marché, même couplé à la réserve stratégique. 

De CREG stelt vast dat volgens Elia de huidige marktstructuur (EOM + Strategische reserve) 

toch volstaat en er geen beslissing moet worden genomen om op dit ogenblik een ander 

mechanisme in plaats te stellen. Zoals eerder in deze nota vermeld, meent de CREG dat een 

tweejaarlijkse update van de studie nuttig zou zijn.  

Dans ce contexte, la CREG est d’avis que si l’analyse biannuelle des besoins à moyen terme 

démontre des besoins importants de nouvelles capacité de grande taille, l’opportunité de 

l’introduction d’un CRM doit être étudiée de manière coordonnée avec les pays voisins et ne 

peut être envisagés qu’en remplacement de la réserve stratégique. 

 

II.2. Verbeteringen aan de Strategische Reserve  

La CREG n’est pas convaincue que le mécanisme de la réserve stratégique tel qu’il est conçu 

crée un effet de ‘slippery slope’. En effet, l’absence de rémunération de l’investissement 

existant, la couverture des seuls coûts fixes d’exploitation strictement nécessaires à la 

participation à la réserve stratégique et le fait que l’exploitant perçoive, à l’occasion de 

l’activation, non pas le prix de marché (de 3.000 EUR/MWh ou de 4.500 EUR/MWh), mais un 

montant fixé contractuellement et destiné à couvrir ses coûts variables garantit certes à 

l’exploitant la couverture de ses coûts fixes d’exploitation, mais le prive de tout revenu sur le 

marché.  Le mécanisme n’offre donc un intérêt que pour les unités qui ne présentent plus de 

valeur économique aux yeux de leurs exploitants, soit parce qu’elles n’arrivent plus à se 

classer en ordre utile dans le merit order en raison de leurs coûts variables élevés, soit parce 

qu’elles nécessitent des investissements (gros entretien,…) qu’il n’est pas possible de 

rentabiliser dans les conditions actuelles du marché49. 

La CREG estime que si les conditions de marché s’améliorent, les capacités en réserve 

stratégique devraient pouvoir y retourner de façon à ne pas générer artificiellement des pics de 

prix du fait de la rétention de capacités.  Empêcher le retour sur le marché rend par ailleurs 

difficile la sortie du mécanisme. Il est toutefois important de veiller à ce que le retour sur le 

                                                           
49 Dans ces conditions, la réserve stratégique ne constitue pas à proprement parler un mécanisme de 
rémunération de la capacité puisqu’elle n’attribue pas de valeur économique à la capacité.  Il s’agit plutôt 
d’une sorte de refuge offert pour les unités en état de fonctionnement, jugées non rentables à court 
terme, mais pour lesquelles une perspective de rentabilité à moyen ou à long terme subsiste.   
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marché ne se fasse pas au bénéfice d’un seul responsable d’équilibre, dans ce but, la capacité 

pourrait avoir l’obligation d’être offerte sur le marché. 

Par contre, la CREG préconisait l’ouverture des enchères de réserve stratégique à de 

nouvelles capacités de production.  A l’heure actuelle, seuls la demande et les centrales ayant 

annoncé leur mise à l’arrêt sont susceptibles de participer à la réserve stratégique dans le 

cadre de contrats d’un à trois ans maximum (la limitation est d’un an pour la demande).  Une 

perspective de plus long terme permettrait la participation de nouvelles unités de production 

aux enchères (level playing field).  Un mécanisme de remboursement de la couverture des frais 

d’investissement pourrait par ailleurs permettre à ces unités de retourner vers le marché  

Pour éviter que les nouveaux investissements ne se réalisent exclusivement par ce biais, la 

détermination du volume de la réserve stratégique devrait également intégrer un critère de 

rentabilité économique et son volume pourrait être plafonné sur plusieurs années.   

La CREG accueille favorablement l’idée d’Elia de mettre la réserve stratégique à disposition 

des acteurs du marché lors d’une période de pics de prix prolongée. Toutefois, à terme, elle 

estime que chaque acteur du marché devrait pouvoir être libre de déterminer sa propre 

exposition au risque de prix (cfr liberté de choix des placements financiers).  De cette façon, le 

marché pourrait développer ses propres produits de couverture contre les pics de prix qui 

permettraient de rémunérer les capacités gardées en réserve via un mécanisme de marché.  

En l’absence d’une exposition de tous les consommateurs au prix de marché, une 

responsabilisation accrue des responsables d’équilibre (cf. supra) serait un premier pas en ce 

sens. 

 

III. PISTES VOORGESTELD DOOR DE CREG 

III.1. Responsabiliseren van ARP’s door gericht af te schakelen 

In het elektriciteitssysteem is de rol van de evenwichtsverantwoordelijke of Access 

Responsable Party (hierna: “ARP”) essentieel voor het behoud van het evenwicht op het net. 

Elke ARP moet ervoor zorgen dat hij voor elk kwartier van de dag evenveel op het net 

injecteert dan hij ervan afneemt.  

In de praktijk zijn er altijd tijdelijk kleinere en grotere afwijkingen, doordat de ARP onvoldoende 

de injectie of afname kan voorspellen of doordat er onverwachte onbeschikbaarheden kunnen 

optreden bij productie-eenheden in de perimeter van de ARP. Om die tijdelijke, 

onvoorspelbare50 kleine en grotere onevenwichten weg te werken die het kwartier 

                                                           
50

 De onvoorspelbaarheid (op uurbasis) betreft hier maximaal een uur op voorhand, omdat de marktspeler in 
principe een uur op voorhand zijn positie op de intraday-markt nog kan aanpassen. 
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overschrijden, heeft de netbeheerder tertiaire reserves tot haar beschikking om het 

netevenwicht ten allen tijde te behouden.  

Dat betekent dat, afgezien van de tijdelijke onvoorspelbare onevenwichten, een ARP in theorie 

altijd in evenwicht moet zijn na afloop van het kwartier. Het betekent ook dat als elke ARP 

hieraan voldoet er nooit een probleem van bevoorradingszekerheid kan zijn: als elke ARP in 

evenwicht is, dan is ook het net in evenwicht en is er nooit een productietekort (of –overschot). 

De vrees dat de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd zou zijn, impliceert bijgevolg dat 

men vreest dat er ARP’s kunnen zijn die gezamenlijk een voldoende groot te voorspellen 

onevenwicht hebben, groter dan de beschikbare reserves waarover de netbeheerder beschikt, 

waardoor de strategische reserves en uiteindelijk zelfs het federale afschakelplan in werking 

moet treden. 

L’activation du plan fédéral de délestage en cas de pénurie entraîne donc un délestage non-

sélectif et non-volontaire des clients finals, alors que seul un ARP ou un nombre limité d’ARP’s 

est confronté à un déséquilibre important. De afschakeling is onvrijwillig omdat ze opgelegd 

wordt. Ze is niet-selectief omdat ook klanten die bij een ARP zitten die wel in evenwicht is, en 

dus niet mee aan de oorzaak ligt van de activatie van het afschakelplan, afgeschakeld worden. 

Het niet-selectief en onvrijwillig afschakelen moet zoveel mogelijk selectief en vrijwillig gemaakt 

worden. Het is een principe dat de CREG reeds in haar studie 135251  over de 

groothandelsmarkt bij stroomschaarste en stroomtekort schreef. Dat principe wordt hierna kort 

toegelicht. 

Binnen de geliberaliseerde markt mag elke consument vrij zijn of haar leverancier kiezen. Met 

die vrijheid komt ook een zekere verantwoordelijkheid, namelijk het kiezen van een goede 

leverancier, zowel wat prijs als leveringszekerheid betreft. 

Volgens de huidige regels is het rationeel voor elke consument om enkel te kijken naar de prijs. 

Immers, als de levering bij piekverbruik niet gegarandeerd is, is de kans om onvrijwillig 

afgeschakeld te worden bij activatie van het afschakelplan onafhankelijk van het feit of de eigen 

leverancier in evenwicht is of niet. De negatieve effecten van het afschakelplan dat door één 

leverancier veroorzaakt wordt, wordt dan uitgespreid over alle consumenten. Dat zorgt voor 

verkeerde prikkels, omdat de consument dan zelf onverschillig staat tegenover de 

leveringszekerheid die zijn leverancier kan garanderen. 

Deze marktfaling, namelijk het bestaan van negatieve externaliteiten, legitimeert dat de 

overheid tussenkomt om de marktfaling op te lossen of op zijn minst te mitigeren. Dat gebeurt 
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 Zie paragraaf 286: http://www.creg.info/pdf/Studies/F1352NL.pdf 
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nu al door een hoge onbalansprijs van 4500 €/MWh in te stellen indien de markt het 

netevenwicht niet kan garanderen (en de strategische reserve moet geactiveerd worden).  

Deze hoge onbalansprijs wordt echter klaarblijkelijk niet bekeken als een voldoende goede 

prikkel opdat leveranciers en ARP’s ten allen tijde in evenwicht zouden zijn; er wordt immers 

ook voorzien in een strategische reserve en een afschakelplan. De aanpak van de marktfaling 

kan echter nog verder doorgezet worden door, voordat het afschakelplan geactiveerd wordt en 

dus niet-selectief klanten afgeschakeld worden, eerst de klanten van de leveranciers (of ARP’s) 

af te schakelen die aan de oorzaak liggen van de activatie van het afschakelplan.  

Het is een principe dat nu reeds van toepassing is op de gasmarkt. 

Om de klanten van een ARP/leverancier die het afschakelplan veroorzaakt hebben te kunnen 

afschakelen is het nodig om in (quasi) reële tijd te weten welke ARP’s effectief het 

afschakelplan veroorzaken. Dat is momenteel niet mogelijk. Hiervoor dient de 

transmissienetbeheerder meer informatie ter beschikking te krijgen, ook van de 

distributienetbeheerders. De CREG heeft hiervoor al overlegd met zowel met Febeg als 

Synergrid. Synergrid werkt momenteel aan een oplossing die een voldoende precieze real-time 

balancing position zou moeten opleveren. 

Het is belangrijk te benadrukken dat afschakelbare klanten enkel onvrijwillig selectief zullen 

afgeschakeld worden indien hun ARP/leverancier in onevenwicht is en indien dit onevenwicht 

(mede) de oorzaak is van de activatie van het afschakelplan. Als de ARP/leverancier van een 

consument niet in (groot) onevenwicht is en bijgevolg niet de oorzaak is van de activatie van 

het afschakelplan, kan er nooit een selectieve, onvrijwillige afschakeling gebeuren.  

De niet-selectieve afschakeling wordt zo maximaal een selectieve afschakeling.  

 

III.2. Scarcity pricing
52

 

De CREG heeft via een externe studie53 de implementeerbaarheid van een methode laten 

onderzoeken die reserves op een adequate manier zou kunnen financieren. The method 

followed in this study was proposed by William Hogan (based on the Operational Reserve 

Demand Curve or ORDC) and implemented in Texas. In a nutshell, this method or mechanism 

provides scarcity prices remunerating all units active in periods of scarcity through the addition 

of a price adder to the balancing price in period of scarcity. Markets players may then be 

remunerated for scarcity without being forced to reflect scarcity in their bids. 

                                                           
52

 En période de rareté, le prix de la capacité marginale excède son coût marginal, ce qui permet à son détenteur 
de dégager une rente de rareté. 
53

 Zie CREG-nota 1527 over “Scarcity pricing applied to Belgium” en de bijhorende externe studie uitgevoerd door 
UCL  
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The idea with the scarcity adder is to replace infrequent and unpredictable very high price 

spikes by smaller, but more frequent scarcity signals. This may incentivise the participation of 

demand in flexibility mechanism.  

It is based on the assumption that, although it is difficult to forecast requirements for installed 

capacity many years ahead (as requested for most CRMs), it is a comparatively easier and 

more easy task for a TSO to forecast operating reserve requirements and availability for the 

next instant or part of an hour.  

ORDC may be seen as an alternative to CRMs, with a key advantage linked to a possible 

cross-border implementation in the context of an integrated European energy market.  

De externe studie is een eerste stap in het onderzoek naar deze methode en zal de komende 

tijd verder uitgediept worden, in samenspraak met andere overheidsorganen, academici, de 

netbeheerder en de marktspelers. Ook een grensoverschrijdende implementatie wordt idealiter 

bijkomend onderzocht. Het bijkomend onderzoek en de eventuele nationale implementatie van 

dit mechanisme kan ten vroegste in 2018 gerealiseerd worden. 

 

III.3. Liquiditeit intraday en forward markten verbeteren 

De CREG is voorstander om de liquiditeit op de intraday en forward markten te verbeteren. Wat 

betreft de intraday markt zullen in 2016 verschillende verbeteringen geïmplementeerd worden. 

Zo worden het aantal gates voor de intraday markt verhoogd van 12 naar 24 zodat er sneller en 

korter tegen reële tijd nog energie kan uitgewisseld worden. Ook wordt er nu een 

herberekening van de intraday interconnectiecapaciteit uitgevoerd op de grens met Frankrijk, 

wat al het geval was op de grens met Nederland. De Franse intraday markt zal na de zomer 

ook impliciet gekoppeld worden met de Belgische en de Nederlandse markt.  

Al deze maatregelen moeten de liquiditeit op de intraday markt verbeteren. Echter, voor de 

CREG is dit niet voldoende: de intraday interconnectiecapaciteit moet op dezelfde manier 

berekend worden als voor day ahead, namelijk gebaseerd op de stromen. De CREG verwacht 

in de toekomst van de transmissienetbeheerders een voorstel in die zin. 

Wat de forward markt betreft, is het duidelijk dat de liquiditeit op de beurs erg beperkt is. Dit 

kan voor sommige producenten een probleem zijn om zich vlot te kunnen indekken tegen de 

prijsvolatiliteit. Om hier vooruitgang te boeken, zou het nuttig kunnen zijn om te werken met 

een liquidity provider, namelijk een marktspeler die een minimum volume aanbiedt voor koop 

en verkoop, tegen een zo klein mogelijk prijsverschil. Dit principe zou ook kunnen toegepast 

worden om een markt voor opties te creëren, zodat marktspelers zich kunnen indekken tegen 

prijspieken en aanbieders van flexibiliteit via de markt vaste inkomsten kunnen genereren.  
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IV. Conclusion 

De studie van Elia over de nood aan adequacy en aan flexibiliteit in het Belgische 

elektriciteitssysteem voor de periode 2017-2027, gebruikt een methodologie die als een goede 

basis kan gezien worden voor verdere opvolging. Niettemin, wordt gesteld dat op het vlak van 

de interconnectiecapaciteit en de vraagparticipatie de hypotheses in de studie te conservatief 

blijven.  

De discussie en bijkomende analyse dient op transparante en neutrale wijze verdergezet te 

worden. Dit wordt het best gegarandeerd binnen het hiertoe overeengekomen wettelijk kader. 

Dit dient toe te laten om de verschillende opties op een evenwichtige wijze te toetsen aan het 

Belgische en Europese energiebeleid De CREG dringt er dan ook op aan om met het oog op 

de verdere werkzaamheden het artikel 7 bis aan te passen..  

Het pleidooi voor een voorzichtige en doordachte aanpak, waarin het nemen van overhaaste 

beslissingen dient vermeden te worden, ligt in lijn met de bevindingen geformuleerd in de 

studie 1422 van de CREG. Hierin wordt aan de regering voorgesteld om bij de invoering van 

betrouwbare instrumenten voor de evaluatie van de capaciteitsbehoeften op korte en 

middellange termijn (na 2018), rekening te houden met het feit dat op dat moment (i) de 

onzekerheden op korte en middellange termijn over het kernenergieprogramma weggenomen 

moeten zijn en (ii) België over nieuwe interconnectiecapaciteit zal beschikken, waarvan de 

bijdrage aan de bevoorradingszekerheid moet worden geanalyseerd in overleg met de 

buurlanden. 

De CREG meent dat er continue inspanningen dienen te worden geleverd door Elia om het 

gebruikte model, de methodologie en de hypotheses verder te verbeteren en te updaten.  

De CREG is van mening dat een studie van de behoeften op middellange termijn, zoals de 

studie van Elia, best tweejaarlijks of in geval van een fundamentele wijziging in het park, wordt 

bijgewerkt Vertrekkende van de wijzigende marktomstandigheden waar een flexibele respons 

noodzakelijk, decentrale en kleinschalige productie een feit en een hogere 

consumentenbetrokkenheid de toekomst zijn, pleit de CREG hierbij voor het responsabiliseren 

van de evenwichtsverantwoordelijken en het verbeteren van de liquiditeit op de intraday- en 

forward-markten. Een piste die nog verder onderzoek behoeft, is het invoeren van scarcity 

pricing. 

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

 

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur                                                                                       Voorzitster van het Directiecomité 
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EXECUTIVE SUMMARY 

In its excellent analysis of adequacy and flexibility needs for the period between 2017 and 2027, Elia 

explores a ‘high import outlook’. This ‘high import outlook’ follows from the increase of total import 

capacity to 6 500 MW in 2021 and the crucial assumption that large countries all ensure adequacy at 

the domestic level. 

Models at Ghent University confirmed the findings by Elia with respect to the size of the structural 

block in the base case scenario (i.e. a structural block starting at 2 500 MW in 2017 and ending at 

4000 MW in 2027). When the models at Ghent University where used to replicate the sensitivity 

analysis for Belgium as an island, a lower structural block was found; 8 500 MW compared to 10 or 

even 11 GW in the approach by Elia. 

The ‘high import outlook’ looks consistent but is not the only possible outlook. To complement the 

analysis by Elia, the models at Ghent University assessed the consequences of a lower total import 

capacity and of a slightly decreasing demand for electricity in Belgium. We found that keeping import 

capacity constant at 4 500 MW beyond 2021, dramatically increases expected operating hours of 

CCGTs in Belgium. This finding is not an argument against an increase of import capacity but illustrates 

the need for a comprehensive welfare analysis to compare different outlooks in a balanced way. The 

sensitivity with a lower demand for electricity reveals (very) low operating hours for the structural 

block  in  the  base  case  scenario  (with an  import  capacity  of  6  500 MW).  These  two  additional 

sensitivities illustrate that the profitability of CCGTs also depends on other factors that those listed in 

the assessment by Elia. In addition to the focus on gas turbines, it is equally important to explore the 

economic case for contributions by other technologies to the structural block (including additional 

DSM). 

More generally, we argue that it is necessary, to support policy-making, to carry out a full welfare 

analysis of different outlooks – like a ‘moderate import outlook’ or eventually even a ‘moderate export 

outlook’ - that can all meet the expected developments in production technology, consumption and 

can contribute to the energy transition. The presented ‘high import outlook’ implies that Belgium 

partly free-rides on political decisions in neighboring countries, although the latter political decisions 

reflect domestic concerns and not necessarily the interests of Belgium. This approach is too narrow 

to guide policymakers. A full welfare analysis of different outlooks would then provide a basis for a 

discussion about the regulations and market designs needed to provide the required incentives to 

implement the desired path. 
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The focus of this review is on the adequacy dimension of the Elia report. We present general comments 

on the welfare consequences of long-term electricity choices, comments on the methodology and 

comments on the results of the base case scenario. In our comments on the sensitivity analysis, we 

add two additional sensitivities to complement the assessment by Elia. 

 

1.  General comment on the welfare consequences of long-term 

electricity system choices 

European electricity markets are interconnected. Their ever increasing integration contributes to the 

European vision for the “Internal Energy Market”, meant to deliver greater competition, lower costs 

to consumers, environmental sustainability and security of supply55. While the benefits of increasing 

market integration are clear, integration also increases (political) interdependence. 

In the setting of interest, the assessment by Belgian TSO Elia on the adequacy and flexibility needs for 

the period 2017-2027 results in outlooks with rather high electricity imports. By 2027, electricity 

imports could eventually amount to approximately 50% of domestic consumption. The expected 

increase of interconnection capacity and the assumption that large neighboring countries like France, 

Germany and the United Kingdom all take sufficient measures to ensure security of supply at the 

domestic level motivate this ‘high import outlook’. 

However, wholesale electricity prices in CWE are currently depressed and do not trigger investments 

in new generation capacity. In the next two decades, many old power plants will be closed down but 

the expected increase of intermittent renewable generation capacity in combination with ambitious 

demand-reduction targets could preclude electricity price levels high enough to trigger private 

investments56. This situation has triggered policy debates in most European countries about whether 

to introduce measures to support capacity investment57. 

Because of market integration, policy support measures  in one country influence  incentives for 

investment in other countries.58  For our case of interest, high levels of electricity import in Belgium 

partly depend on political decisions in neighboring countries. Indeed, in the base case scenario of the 

Elia report, import capacity is assumed to increase from 4 500 MW today to 6 500 MW in 2021 (or 

close to 50% of peak demand). In the sensitivity analysis, an even further increase of the import 

capacity to 8 500 MW is considered (section 5.4.3). 

                                                           
55

 See e.g. European Commission (2014), Progress towards completing the Internal Energy Market, Communication 
COM (2014), 634. 
56

 The problematic investment climate could lead to the prolonged use of old assets (e.g. nuclear assets in 
Belgium). 
57

 See the April 2016 interim report of the European Commission on the sector inquiry into capacity mechanism, 
available at http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html 
58 See e.g. the recent working paper of X. Lambin and T-O Léautier (2016), Cross-border Effects of Capacity 
Remuneration Schemes: Who is free riding ?, Toulouse School of Economics mimeo. 
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We agree that our large neighbors already take measures today to ensure adequacy in the coming 

years. However, coordination to avoid expensive excess capacity should be expected in the CWE zone. 

Especially in an environment with more interconnection capacity and a sluggish electricity demand, 

the risk of expensive excess capacity increases. When all countries balance their demand59 expectations 

with the expected availability of generation assets in CWE and the expected evolution of 

interconnection capacity, it is unlikely that rather similar countries draw radically different 

conclusions.60 Moreover, the ongoing DG COMP inquiry into support mechanisms may result in 

recommendations for lower (or the removal of) capacity support. This calls for some caution about the 

current hypotheses on Belgium’s ability to rely on import capacity. 

There is a more fundamental point however. When thinking about a vision for long-term electricity 

choices, we need to go beyond the current discussion about adequacy and flexibility.   Even if 

investments will eventually (largely) be driven by market forces in the current liberalized electricity 

market, it is useful to think about the optimal long-term portfolio of generation and transmission 

capacity that can meet the expected developments in production technology, consumption and 

contribute to the energy transition more generally. For example, with respect to the smooth 

integration of intermittent renewable generation61, pragmatic curtailment procedures and the diffusion 

of electric vehicles and local storage technologies might provide cost-effective alternatives to 

additional interconnection capacity in the next decades. The electrification of transportation, industrial 

processes and residential energy service demand requires the back-up of an efficient and flexible 

electricity infrastructure. Closer to the current study, there is no indication that Belgium would benefit 

most from a ‘high import outlook’ as presented in the report by Elia. Belgium could also benefit from 

a ‘moderate import outlook’ and eventually also from a ‘moderate export outlook’. When a small 

country has excess generation capacity in a region with insufficient capacity – like post-2020 CWE-, it 

could face rather attractive export opportunities. When the three largest countries all have domestic 

excess capacity, their export opportunities might be less attractive. 

A welfare analysis to compare different capacity portfolio and import scenarios would be helpful to 

assess  such  long-term  strategic  choices  from  a societal  perspective.  We  understand  that  such 

comparative welfare analysis was not requested and hence not provided by Elia. This type of welfare 

analysis should not only include comparisons of investment costs, total electricity  system costs, 

economic surpluses and rents, value added, balance of payment consequences and employment but 

also the supportive role of each outlook to the energy transition in general.  Such welfare analysis 

would then provide a basis for a discussion about the regulations and market designs to put in place 

to provide the required incentives to market participants to implement the desired path. Although the 

report by Elia is very impressive in terms of content, approach and transparency, we argue that 

strategic political decisions would benefit from a welfare analysis including different outlooks. 

 

 

 

                                                           
59

 Expectations for domestic demand as well as for the electricity demand in neighboring countries and in countries 
connected to these neighboring countries. 
60

 From a portfolio perspective, it could be desirable that similar countries indeed select different strategies. Risks 

increase when all economic agents take very similar positions. 
61 It is not clear whether Belgium needs more interconnection to accommodate intermittent generation in Belgium 
or intermittent renewable generation in countries like Germany. 
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2.  Comments on the methodology 

Elia used a state-of-the-art probabilistic model with an international merit order curve for 19 European 

countries (ANTARES). The results follow from the assumption that all energy is sold and bought day- 

ahead. Transactions on other markets (over-the-counter, intraday, long-term contracts) are not 

considered (section 3.4.5).  Day-ahead  prices typically  differ from prices negotiated in long-term 

contracts and may therefore marginally impact the identity of the producing unit and the evaluation 

of the economic profitability of some units. As usual, the model assumes perfect competition and 

perfect foresight. In practice, depending on circumstances, there is some level of market power in 

electricity markets. The perfect competition assumption slightly biases estimates of profitability 

downwards. The use of an international merit order curve corresponds to market realities. We 

understand that - except for 2017-, imports are modelled on the basis of net transfer capacity, instead 

of using a flow-based model. This could bias imports upwards and therefore biases the estimate of the 

structural block downwards. 

However, the best efforts to replicate market dynamics have limitations. The results depend on 

“technical” assumptions about production costs, generation and interconnection capacity as well as 

on political decisions. In the base case scenario, our neighboring countries close down a significant 

capacity of old coal and gas plants to replace these by new gas plants (to secure adequacy at the 

domestic level). The latter is a fundamental assumption in the approach by Elia. These new plants then 

jump in front of all existing gas plants in the international merit order which implies fewer running 

hours for older plants (like for most Belgian CCGTs). In the ‘coal phase out’ sensitivity, Germany will 

even close down 22,8 GW coal and lignite capacity to replace these by (only) 7 GW new gas-powered 

plants. In case the 7 GW new gas capacity depends on some type of support scheme, political decisions 

influence the economic profitability of CCGTs in neighboring countries. This is not a new observation 

at all; political decisions like nuclear phase-out schedules clearly influence market results. What 

matters is that political decisions reflect national concerns. In the ‘high import outlook’, Belgium can 

massively import electricity because of political decisions in countries that do not consider the 

interests of other countries. In case wholesale electricity prices decline further in a structural way as 

a consequence of the ongoing energy transition, the relevance of political decisions will only increase. 

The starting point of Elia’s analysis is the definition of the structural block (p. 19) which corresponds 

to the capacity needed to cover the expected demand, once all the existing and planned capacity in 

nuclear, cogeneration, renewables and pumped storage as well as existing demand-side-management 

(DSM) and import capacity are taken into account. The underlying logic is that these elements are 

mostly subject to planning (and political) decisions rather than market forces and can therefore be 

forecasted with some precision despite the long horizon. The structural block needs to be covered by 

existing gas turbines, turbojets, coal-fired plants and any other capacity additions or additional DSM. 

The analysis uses historic hourly records about the weather and the availability of these different 

sources of electricity generation as well as predictions about the demand to determine whether the 

existing capacity available under the structural block (i.e. gas turbines, turbojets and coal-fired plants) 

is sufficient to meet the legal adequacy requirements.62 If not, structural block capacity is increased by

                                                           
62 For reference, there is an existing installed capacity of 3,496 MW that can contribute to the structural block. 
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tranches of 500 MW until the adequacy requirements are met (LOLE).63  The analysis generates a 

prediction for the size of the structural block as well as hours of operation for this structural block. 

The structural blocks are calculated for several years in the period 2017-2027. It should be noted that 

the structural block is assumed to be 100% available. Elia finds a structural block of 2 500 MW in 2017, 

no structural block in 2021, a structural block of 500 MW in 2023 and finally a structural block of 4 000 

MW in 2027. This is to be compared with the 3 496 MW of currently installed capacity that can 

contribute to the structural block (Elia report, p. 20). In other words, given planned import (and export) 

capacities and the international economic merit order, the existing installed capacity that contributes 

to the structural block is only partially needed in 2017, becomes useless in 2021 and 2023, but is 

insufficient in 2027. The assessment by Elia also concludes that during the period of analysis two to 

four CCGTs are needed for flexibility needs. From an adequacy perspective, Belgium does not need 

CCGTs before the completion of the nuclear phase-out although CCGTs are indeed essential from a 

flexibility perspective. 

In the report, Elia is transparent about the hypotheses used. The hypotheses have been discussed with 

the cabinet of the Minister of Energy and with the energy administration of the Ministry of Economic 

Affairs. For some observers, several hypotheses with respect to the evolution of renewable capacity 

might look (too) optimistic but we argue that these hypotheses are in line with the broad goals of the 

energy transition. Elia explicitly states that the diffusion of new technologies like electric vehicles, 

heating pumps, local storage technologies or new consumer behaviors in smart environments have 

not been considered in the analysis (section 4.1.6), although these technological evolutions could 

dramatically change the normalized consumption profile. We agree that these and other new 

technologies are unlikely to have a significant impact on market results in the coming years. By 2027 

however, the impact of new technologies might not be marginal. This will of course depend on the 

regulations and facilitating infrastructure put in place. Outlooks for the penetration of electric vehicles 

(EVs) do vary a lot but it is likely that Belgium will count more than 500 000 EVs by 2027. A ‘techno- 

optimistic’ sensitivity could explore the impact of new technologies on the running hours of the last 

tranches in the structural blocks of 2027. Such sensitivity might be helpful to support discussions on 

the need for a capacity remuneration mechanism (CRM) for 2027. 

Despite some commonality, the nature of the exercise for the evaluation of the structural block in 2017 

is very different from the nature of the exercise performed in this study for a 10 year horizon. The 

central difference is that generation capacity that can be assumed constant over a short term horizon 

can no longer be assumed constant over a 10 year horizon. Depending on economic conditions, 

unprofitable generation may exit the market or new generation may enter.  This process of entry and 

exit is driven by strategic and political considerations, which makes it difficult to fully model and 

anticipate. 

The approach chosen by Elia is to use the estimations about the size of the structural block, the 

estimated hours of operations of each tranche of the structural block, and the estimated wholesale 

electricity price to assess the profitability of existing gas turbines and the investment incentives for 

new gas turbines. Specifically, the report investigates two questions: 
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 Elia evaluates adequacy on the basis of 500 MW tranche additions, instead of the 100 MW tranche additions as 
in the earlier strategic reserve study of 2015. The main reason for these coarser tranches is the time constraint 
under which the study was realized. A structural block of 2500 MW should then be interpreted as a “true” 
structural block of 2001 MW to 2500 MW. 
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- Are predicted operating hours and prices sufficient to cover fixed and variable costs for existing 

gas turbines? This allows one to evaluate whether the existing installed capacity that 

contributes to the structural block is likely to stay. 

-     Are predicted operating hours and prices sufficient to cover investment costs as well as fixed 

and variable costs for new gas turbines (and here Elia compares two technologies: CCGTs and 

OCGTs; CCGTs have higher investment costs but have lower fixed and variable costs making 

them more economical for higher predicted operating hours, around 1100 h per year)?  This 

allows one to evaluate whether new (gas) capacity will find it profitable to enter the market. 

While it is clear that the chosen methodology falls short of a complete (but complex) modeling of entry 

and exit behavior, looking at the profitability of the marginal existing capacity and the marginal new 

capacity is pragmatic and does give a good sense of the economic incentives of existing market 

participants and potential entrants. One important limitation of the existing analysis however, 

especially given the results on predicted operating hours, is that the profitability analysis is restricted 

to gas turbines. In practice other technologies could contribute to the structural and these might be 

more economical given the low expected operating hours. 

 

3.  Comments on the results of the base case scenario; a comparison 

with models at Ghent University 

Existing models at the Faculty of Economics and Business Administration of Ghent University have been 

adapted to evaluate the results of Elia (based on the same underlying assumptions). Elia’s modelling 

tool ANTARES includes 19 countries and makes use of the flow-based methodology to model the 

import availability in Belgium (in 2017). The model at Ghent University does not include 19 countries 

and does not take into  account the availability to export (surplus) electricity. Nevertheless, the 

availability of import capacity is modelled based upon a mathematic approach (Ornstein-Uhlenbeck), 

Figure 59 of the Elia report and a thorough analysis of data sets with import profiles provided by Elia. 

This way, the correlation between import and demand was taken into account. Especially at times 

when shortages loom, import behavior was adapted by constraining the available capacity with a 

corresponding probability. 

The Ghent University model produced very similar results regarding LOLE-hours, albeit they were 

slightly lower (see Table 1). The rather low LOLE-values suggest that the capacity of the structural block 

could potentially be cut back while still meeting the adequacy criterion. An analysis with smaller 

tranches – e.g. 100 MW – could clarify this. 
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Table 1: Structural block and LOLE, base case scenario; Elia and Ghent University 

 

 

Base case 

Elia Ghent University 

Structural block 

(MW) 

LOLE (h) Structural block 

(MW) 

LOLE (h) 

2017 2 500 1 2 500 <1 

2021 0 <3 0 <1 

2023 500 <3 500 1.5 

2027 4 000 2.5 4 000 2 

 

Expected operating hours are a key driver of profitability.  In order to get a clear view of the amount 

of operating hours of the structural block, we have divided it into tranches of 500 MW each. The 

amount of full load equivalent operating hours (FLEOH) for each tranche in the year 2027 can be found 

in Table 2 below. Due to the high amount of import in the base case scenario, operating hours of the 

structural block are very low (especially for the last several tranches). On average, the last or upper 

tranches of the structural block would only be operational for 10 hours per year or less.64 These results 

are roughly in line with the FLEOH values observed in the Elia report. 

Table 2 – FLEOH of structural block tranches in 2027 – Ghent University 

2027 Full load equivalent operating hours (h) 

 Average Max. Min. 

Block 1 (500 MW) 934 1121 796 

Block 2 (500 MW) 506 685 371 

Block 3 (500 MW) 232 385 121 

Block 4 (500 MW) 94 197 29 

Block 5 (500 MW) 38 101 5 

Block 6 (500 MW) 18 53 0 

Block 7 (500 MW) 10 34 0 

Block 8 (500 MW) 7 23 0 

 

                                                           
64 As a reference, recall that the number of hours in a year is 8 760. 
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We acknowledge that the Ghent University model is likely to underestimate the operational hours of 

the structural block to some degree. Unlike Elia, export strategies of highly efficient CCGTs in Belgium 

are not taken into account in the model at Ghent University.65  This may explain the higher running 

hours presented by Elia. On page 61, it is stated that the first 2 000 MW of the structural block may 

have up to 2 000 running hours per year. By comparison, our own results indicate that even the first 

500 MW rarely operates for more than 1 000 hours per year. A large part of the operating hours 

suggested by Elia can therefore be attributed to export opportunities. 

For the year 2023 – see Table 3-, we find an average FLEOH value of 7 for the 500 MW structural block, 

which is identical to the results of Elia. 

These results lead Elia to conclude that existing and predicted market conditions do not ensure that 

existing gas turbines can cover their fixed and variable costs (leading to the risk of exit). Moreover, Elia 

concludes that the conditions for entry are never satisfied. Our results confirm the low expected 

operating hours for the latest tranches of the structural block. This indeed makes it unprofitable for 

gas turbines in current market conditions and calls for an analysis of the economic case for other means 

(technologies) to fill the structural blocks (e.g. when a capacity is only needed for 15 hours, additional 

DSM is likely to be more economical) or alternative ways to increase the number of operating hours of 

gas turbines, possibly through some pragmatic curtailment of renewables (more on this below). 

Table 3 – FLEOH of structural block tranches in 2023 – Ghent University 

2023 Full load operating hours (h) 

Block 1 (500 MW) 7 

 

While operating hours are a key driver of profitability for gas turbines, operational constraints 

including frequencies of production variation can also impact costs significantly. This aspect is not 

covered in the profitability analysis of Elia. Figure 1 below illustrates a sample week for the base case 

scenario in the year 2027. Figure 1 shows the production profile throughout the week. In this week, 

import levels are rather low and the production by CCGTs is high compared to average weeks in the 

base case scenario. This atypical week clearly illustrates the potential fluctuations in CCGT production, 

which is barely visible in an average week due to the even higher amount of import. CCGT capacity is 

only activated when the combination of must-run production, DSM and import does not yet meet 

residual demand. The upper tranches of the structural block are only activated when renewable 

generation is very low. 

                                                           
65 The model at Ghent University is built to assess adequacy at the national level: Belgian CCGT run in function of 
the residual demand in Belgium and not because of export opportunities to neighboring countries. 
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Figure 1 – Demand, generation and imports (2027), atypical week (Ghent University) 

 

Figure 2 shows the production profile of the structural block tranches for the same week, clearly 

indicating the fact that the upper tranches are rarely activated. Moreover, Figure 2 illustrates the steep 

ramping that is required for the structural block to cover residual load. This is also likely to impact the 

profitability of gas turbines. 

Figure 2 – Use of the tranches of the structural block in the same atypical week (Ghent University), 

with every color representing a different tranche
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4.  Comments on the sensitivity analysis 

4.1 Belgium as an island 

The Elia report shows that electricity imports will become very important in the coming years. In a 

sensitivity to the base case scenario, Belgium is considered as an island. The resulting structural block 

will make it possible to meet domestic demand without importing electricity. This sensitivity 

assessment was performed by Elia for the year 2027 in section 5.4.2. Elia states that Belgium would 

need a structural block of 10 to 11 GW if it would be considered in isolation. The model at Ghent 

University has also been used to evaluate this sensitivity. In accordance with the results of Elia, the 

model at Ghent University signals that Belgium would face a structural electricity deficit for more than 

90% of the time in the absence of import capacity and a structural block. Consequently, an extensive 

structural block is needed to meet the adequacy criterion (i.e. LOLE ≤ 3 h). In determining the required 

size of the structural block, we iterated in steps of 500 MW. Table 4 shows that the Ghent University 

model suggests a structural block of ‘only’ 8 500 MW in 2027, which is significantly lower than the 10 

to 11 GW that Elia puts forward. A structural block of 8 000 MW resulted in an average LOLE of 5 and 

hence 500 MW was added to the structural block which ultimately led to an average LOLE of 1. 

Table 4 – Belgium as an island: Elia and Ghent University (2027) 

 Elia Ghent University 

Structural block (MW) 10 000 MW 8 500 MW 

LOLE (h) 2 1 

 

Table 5 shows that tranches 7 and 8 of the structural block of in total 8 500 MW both have very low 

operational hours on a yearly basis. From this point of view, around 2 500 MW could be contracted to 

OCGTs. The remaining capacity of the structural block can be assigned to CCGTs, as the higher load 

factors compensate for the relatively higher investment costs compared to open cycle gas turbines. 

Table 5 – FLEOH of structural block tranches without import (2027) 

No import scenario - 2027 - structural block 8 500 MW Full load equivalent 
operating hours (h) 

Block 1 (1000 MW) 8150 

Block 2 (1000 MW) 7520 

Block 3 (1000 MW) 6562 

Block 4 (1000 MW) 5212 

Block 5 (1000 MW) 3520 

Block 6 (1000 MW) 1876 

Block 7 (1000 MW) 384 

Block 8 (1500 MW) 84 
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To illustrate the use of these tranches in one week, Figure 3 and 4 show CCGT generation in function 

of residual demand and the subsequent use of different tranches. Figure 4 shows the steep ramping 

requirements for the assets in the structural block. 

Figure 3 – Demand and domestic generation without imports (2027, Ghent University) 

 

Figure 4 – Use of the tranches of the structural block without imports (2027, Ghent University) 
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4.2. Lower import capacity 

In the base case scenario of the Elia report, import capacity reaches 6 500 MW in the year 2021. Elia 

provides a sensitivity analysis with an even higher import capacity of 8 500 MW (section 5.4.3). A 

sensitivity with a lower import capacity is not provided by Elia. The model at Ghent University has been 

used to illustrate the increase of the structural block after 2021 in case import capacity is lower than 6 

500 MW after 2021. This implies that import capacity remains stable at 4 500 MW or does only increase 

to 5 500 MW after 2021. We show in Figure 5 that the structural block increases by only 500 MW for 

each reduction of 1 000 MW in the available import capacity (compared to the import capacity of 6 

500 MW). Figure 5 shows the structural block that is required in case the import capacity is reduced 

by 1 000 and 2 000 MW, hence to 5 500 MW and 4 500 MW respectively. As is the case in the Elia 

report, the structural block was calculated in tranches of 500 MW. For 2021, no structural block is 

required in both sensitivity scenarios. We present our results to complement the assessment by Elia. 

Our results do not express any opinion as to which import capacity is more likely beyond 2021. 

 

Figure 5 – Evolution of structural blocks with a lower import capacity 

 

Even though a reduction of 1 000 MW in the available import capacity is only compensated with an 

increase of the size of the structural blocks by 500 MW, the results indicate that LOLE-values 

consistently remained well below 3 hours (see Table 6). 500 MW of additional firm capacity can be 

reliably and consistently counted upon during all peak moments (with the exception of some rare 

forced outages). By contrast, import availability during peak moments (especially during extreme 

peaks) could be less certain, which of course can have a negative effect on security of supply. 

Operating hours for the different tranches of the structural block improve significantly when the 

available import capacity is reduced by 1 000 MW and 2 000 MW respectively, as is shown in the two 

tables below. 
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Table 6 – LOLE (h) with lower import capacity and higher structural blocks 

 Max import capacity 

(MW) 

Structural block (MW) LOLE (h) 

2021 4 500 0 <1 

 5 500 0 <1 

2023 4 500 1 500 1 

 5 500 1 000 1.5 

2027 4 500 5 000 2 

 5 500 4 500 2 

 

Table 7 shows the FLEOH per tranche in case the total import capacity is kept constant at 4 500 MW 

(and hence does not increase by 2 000 MW as in the base case scenario of Elia). In case import capacity 

increases from 4 500 MW to 5 500 MW, we find the FLEOH per tranche in Table 8. These running hours 

reflect only the production to meet domestic demand. In addition, export opportunities might lead to 

additional running hours of CCGTs. By comparison, the operating hours of the first four blocks of 500 

MW in the base case scenario were 934 h, 506 h, 232 h and 94 h respectively (see Table 2). Operating 

hours for the latter half of the structural block remain (very) low, although they are also much higher 

than in the base case scenario with 6 500 MW of import capacity. 

Table 7 – FLEOH per tranche of the structural block, 4 500 MW import sensitivity 

2027 - Import 4 500 MW - SB 5 000 MW Full load equivalent operating hours (h) 

Block 1 (500 MW) 3 866 

Block 2 (500 MW) 2 991 

Block 3 (500 MW) 2 188 

Block 4 (500 MW) 1 488 

Block 5 (500 MW) 915 

Block 6 (500 MW) 492 

Block 7 (500 MW) 224 

Block 8 (1500 MW) 136 
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Table 8 – FLEOH per tranche of the structural block, 5 500 MW import sensitivity 

2027 - Import 5 500 MW - SB 4 500 MW Full load equivalent operating hours (h) 

Block 1 (500 MW) 2 206 

Block 2 (500 MW) 1 504 

Block 3 (500 MW) 929 

Block 4 (500 MW) 502 

Block 5 (500 MW) 231 

Block 6 (500 MW) 94 

Block 7 (500 MW) 39 

Block 8 (1000 MW) 27 

 

4.3 Lower total and peak demand 

In one of the sensitivity exercises, Elia assumes that electricity demand increases at an average yearly 

growth rate of 0.6%. Since electricity demand has been declining over the past several years – see 

Figure 33 in the report by Elia-, we perform an additional sensitivity assessment based on a slightly 

decreasing total as well as peak demand. We do not claim that a slightly negative growth rate is more 

likely than a stable demand or a slightly positive growth. As there is currently no sign of a strong 

economic recovery of the European economy66, a further reduction of demand is possible.   Applying 

negative yearly growth rates of -0.2% and -0.5% (Table 9) leads to a peak demand of 13 058 MW and 

a total demand of 82,3 TWh in 2027. This corresponds with a cutback of peak demand of around 500 

MW in comparison with the base case scenario. Consequently, a lower structural block is required. The 

results of this sensitivity assessment highlight that the structural block could potentially be reduced by 

almost 1 000 MW relative to the base case scenario. 

Table 9 – Growth rates of electricity demand 

 Average yearly growth rate (%) 

Between 2017 - 2021 -0.2 

Between 2021 - 2027 -0.5 

 

 

 

 

                                                           
66 Many economists even warn about a structurally weak economic growth rate in the decades to come. 
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Table 10 – Results of lower demand in 2027 
 

 2027 

Total demand (TWh) 82.3 

Peak demand (MW) 13 058 

Structural block (MW) 3 000 

LOLE (h) 4 

 

Assuming the same amount of import as the base case (6 500 MW), operating hours of the structural 

block are dramatically lower in this scenario with lower demand. By comparison, the first tranche of 

500 MW operated for 934 hours in the base case with a flat demand up to 2027 (see Table 2). 

Table 11 – FLEOH per tranche with lower demand 

2027 - Lower demand - SB 3000 Full load equivalent operating hours (h) 

Block 1 (500 MW) 578 

Block 2 (500 MW) 270 

Block 3 (500 MW) 110 

Block 4 (500 MW) 46 

Block 5 (500 MW) 22 

Block 6 (500 MW) 13 

 

4.4  Remark on the ‘low capacity’ sensitivity 

Section 5.4.6 of the Elia report presents a sensitivity analysis with a low generation capacity in the 

neighboring countries. Figure 69 of the report shows that under the ‘low capacity’ hypothesis, the 

structural block would increase up to 8 000 MW. Unfortunately, the running hours per tranche of this 

large structural block are not provided by Elia. It would also be interesting to assess the ‘low capacity’ 

hypothesis in an environment with a lower total import capacity (e.g. only 5 500 MW). As the models 

at Ghent University cannot directly handle changes in the availability of assets in 19 countries in 2027, 

we could not run these sensitivities ourselves. 
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5.  Conclusions 

Elia presented an excellent analysis of adequacy and flexibility needs for the period between 2017 

and 2027. The modelling tools of Elia are the best available and the hypotheses used make sense. In 

a perfect competition  and perfect foresight environment with  a European merit order curve, 

Elia explores a ‘high import outlook’. This ‘high import outlook’ follows from the increase of total 

import capacity to 6 500 MW in 2021 and the crucial assumption that large countries all ensure 

adequacy at the domestic level. 

Models at Ghent University – although less sophisticated than the models used by Elia– were used 

to explore the depicted ‘high import outlook’ and confirmed the findings by Elia with respect to the 

size of the structural block in the base case scenario (i.e. a structural block starting at 2 500 MW in 

2017 and ending at 4 000 MW in 2027). When the models at Ghent University were used to replicate 

the sensitivity analysis for Belgium as an island, a lower structural block was found; 8 500 MW 

compared to 10 or even 11 GW in the approach by Elia. 

To complement the analysis by Elia, the models at Ghent University assessed the consequences of a 

lower total import capacity and of a slightly decreasing demand for electricity in Belgium. We found 

that keeping import capacity constant at 4 500 MW beyond 2021 dramatically increases expected 

operating hours of CCGTs in Belgium. This finding is not an argument against an increase of import 

capacity but illustrates the need for a comprehensive welfare analysis to compare different 

outlooks in a balanced way. The sensitivity with a lower demand for electricity reveals (very) low 

operating hours for the structural block in the base case scenario (with an import capacity of 6 500 

MW). These two additional sensitivities illustrate that the profitability of CCGTs also depends on 

other factors than those listed in the assessment by Elia. 

The report of Elia focuses on gas turbines (OCGTs and CCGTs) as the main contributors to the 

structural block and highlights that existing and predicted market conditions do not provide 

sufficient profitability for these gas turbines to stay, let alone, enter the market. While the additional 

sensitivity scenarios run with the Ghent model suggest ways under which profitability conditions 

could be improved, it is also important to explore the economic case for contributions by other 

technologies, including additional DSM, to the structural block. 

More generally, we argue that it is necessary to support policymaking to carry out a full welfare 

analysis of different outlooks – like a ‘moderate import outlook’ or eventually even a ‘moderate 

export outlook’ - that can meet the expected developments in production technology, consumption 

and contribute to the energy transition. The presented ‘high import outlook’ implies that Belgium 

partly free-rides on political decisions in neighboring countries, although the latter political 

decisions reflect domestic concerns and not necessarily the interests of Belgium. This approach is 

too narrow to guide policymaking. A full welfare analysis of different outlooks would then provide a 

basis for a discussion about the regulations and market designs needed to provide the required 

incentives to market participants and implement the desired path. 
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Summary 

Stakeholders generally welcomed and appreciated the new report by Elia. Some of the used 

assumptions are however challenged. The main point of critique relates to the assumed import 

capacity in the base case scenario. Although all stakeholders support interconnectivity as a condition 

to improve the functioning of the internal energy market, many are (very) sceptical about both the 

presented total volumes of electricity import by 2027 and the assumed availability of import during 

scarcity moments. The excess capacity currently available in neighbouring countries is generally 

expected to disappear in the future. Given the uncertainty about how this capacity will be replaced, 

some stakeholders argue that the ‘low capacity’ sensitivity by Elia is of high relevance. 

Stakeholders also request Elia to more carefully consider the impact of new technologies and 

especially the potential impact of DSM and storage. Given the time horizon of the Elia report, these 

technologies can have a significant impact on the Belgian electricity market. DSM and storage can 

strongly contribute to meeting system needs in terms of adequacy and flexibility. The diffusion of new 

technologies can however also change the load profile. 

Many stakeholders made use of the opportunity to suggest new sensitivities. It has been suggested to 

alter the timing of the nuclear phase-out, to remove additional biomass capacity or to increase 

intermittent RES capacity in alternative sensitivities. 

Stakeholders are clearly divided on the ability of the EOM to trigger new investments and on the need 

to install a new capacity remuneration mechanism. One group of stakeholders emphasizes that the 

functioning of the EOM needs to be improved and that no CRM is needed. Another group sees a new 

CRM as unavoidable because the EOM will not provide investment signals in the next decade(s). For 

the latter group, a centralized capacity auctioning scheme is thought to be the most appropriate 

option. This type of mechanism guarantees a competitive capacity remuneration and can comply with 

European guidelines on State Aid. Almost all stakeholders recognize that the instrument of a strategic 

reserve is not optimal. For some stakeholders, this instrument has however a role to play as long as a 

new support mechanism is not operational. 



235 

 

 

1.   General appreciation 

Replies to the stakeholder consultation were received from: 

-     ACW/ABVV -     Ecopower -     Febeliec 
-     BBL/Greenpeace/IEW/WWF -     Edora -     Federaal Planbureau 
-     BDRA -     ENEL – Marcinelle Energie -     Fluxys 
-     COGEN Vlaanderen -     ENGIE -     Foretech Wase Wind 
-     CREG -     EON-UNIPER -     Luc Dufresne 
-     Dils-Energie -     Essenscia -     ORES 
-     Dominique Woitrin -     FEBEG -     VWEA - ODE 
-     Eandis   

 

The report ‘Adequacy study and assessment of the need for flexibility in the Belgian electricity system 

(20.04.2016)’  by  Elia  has been  broadly  welcomed  and  appreciated  by  stakeholders.  The  report 

provides a solid foundation for further discussions on Belgian adequacy and flexibility needs. The 

methodology used by Elia is generally seen as highly qualitative and consistent. Elia is also perceived 

as the best party to assess Belgian adequacy and flexibility needs. The report clearly shows that these 

issues require careful attention, especially in the light of the coming nuclear phase-out and the 

expected increase of intermittent renewable generation capacity. 

In addition to the broad appreciation by stakeholders for the work performed by Elia, the responses 

by the stakeholders learn that some of the assumptions used by Elia are challenged as too optimistic. 

Especially Elia’s assumptions about the evolution of import capacity and the availability of generation 

assets in the neighbouring countries at times of scarcity are frequently challenged [FEBEG, ENGIE, 

BDRA, Dils-Energie, ENEL, EON, Essenscia, Febeliec, Fluxys, VWEA, Luc Dufresne]. Other assumptions 

that are frequently seen as too optimistic relate to the evolution of demand - too low for some 

stakeholders - and the evolution of renewable generation capacity. As a consequence, the size of the 

required  ‘structural block’ to  ensure  adequacy may therefore  be  underestimated [FEBEG, EON, 

ENGIE]. Several stakeholders emphasize that the required structural block is highly dependent on 

several rather unpredictable developments, including the increase in decentralized generation and 

storage, the ongoing electrification of the economy, energy efficiency measures and in particular 

political decisions made in the future [BDRA, Dils-Energie]. They warn that the use of slightly different 

input variables can significantly impact the study’s results and conclusions. A more cautious and 

conservative approach with regards to adequacy assessment is advocated in several consultation 

responses [ENGIE, EON]. Also, regular reassessments of the required structural block are proposed 

because long-term predictions are very uncertain [BDRA, Febeliec, Fluxys, CREG]. 

Consultation responses by environmental groups [BBL, Greenpeace, IEW and WWF] emphasized the 

need to frame the discussions on adequacy and flexibility within the wider framework of the required 

energy transition. For the environmental stakeholders, some of the inputs for the study by Elia are 

biased with respect to the assumed nuclear capacities and the lack of attention for energy efficiency. 

2.   Requests for additional sensitivities and changes to the used input parameters 

Although the sensitivities provided by Elia are appreciated and seen as very valuable, stakeholders 

widely request a set of additional sensitivity analyses to be performed [FEBEG, BBL, Greenpeace, IEW, 

WWF, ENGIE, FPB, VWEA, ORES, BDRA, COGEN Vlaanderen, Foretech, FEBEG, Fluxys, Ecopower,
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Febeliec]. The purpose of additional sensitivity analyses is to clarify the relative impact of certain 

parameters. When assessing future system needs, relative conclusions can often be more interesting 

than absolute conclusions that put forward particular numbers (e.g. in terms of the required size of 

the structural block). Below we summarize responses and suggestions with regards to particular 

elements of the study performed by Elia, starting with the important assumptions on import. 

2.1 Import 

Many consultation responses strongly emphasized the need to critically review the assumptions used 

in the Elia report with regards to electricity import levels.   Although the expected growth in 

interconnection capacity and the resulting possibilities to increase cross-border trade are generally 

welcomed, the amount of imported electricity proposed in the base-case scenario is heavily criticized 

by FEBEG, ENGIE, BDRA, Dils-Energie, ENEL, EON, Essenscia, unions, Fluxys and Luc Dufresne. 

These stakeholders emphasize that an increase in interconnection capacity does not necessarily imply 

the availability of excess generation capacity in neighbouring countries. The actual availability of 

foreign capacity to help cover Belgian demand –especially at peak times– is estimated to be highly 

uncertain and in any case significantly lower than what is assumed in the study by Elia. A contribution 

by import of 6500 MW to the Belgian adequacy needs and the outlook to import almost 50% of 

electricity needed to cover Belgian demand in the year 2027 are seen by many as unrealistic. 

A notable exception to this sentiment is found in the CREG response, where it is argued that the 

assumption of 6500 MW interconnection capacity is too conservative. While recognizing the 

uncertainty with regards to the availability of excess generation capacity in neighbouring countries, 

the CREG emphasizes that a much larger physical interconnection capacity will be available in 2027. 

The regulator also stresses the need to use this physical interconnection capacity as efficiently as 

possible. One proposed measure to achieve this is the implementation of dynamic line rating. 

Stakeholders argue that current excess capacity in neighbouring countries is likely to disappear. As a 

starting point, market principles dictate that excess capacity will evaporate over the long term. In 

addition, a strong reduction in available foreign capacity can be expected because of the implicit and 

explicit phase-out plans for coal and nuclear capacity which are communicated by several 

governments in the CWE region. Lastly, attention is given to the fact that the investment climate for 

new generation capacity is as depressed in other countries as it is the case in Belgium. Coal and nuclear 

capacity that leaves the system in neighbouring countries will therefore not be replaced at a 1:1 ratio. 

Several stakeholders therefore propose to focus on the assumptions of the “Low Capacity” sensitivity 

in the Elia report [Fluxys, BDRA, EON]. For these stakeholders available import capacity - especially at 

peak times - is thought to be heavily overestimated by Elia. 

The following additional arguments are given for lowering the assumed availability of import: 

-     Potential delays in the completion of projects expanding the level of interconnection capacity. 

The timely completion of these projects is not guaranteed. 

- The potential for loop flows to limit the actual availability of interconnection capacity. These 

can for example be caused by electricity generated by German offshore windfarms passing 

through the Belgian network on its way to the German south. Better interconnectivity 

between the North and the South of Germany is only expected to arrive in 2025. 
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On a more general note, many stakeholders emphasize the fact that the degree to which Belgium 

wants to be import-dependant in the future is an important political decision that should be taken 

with the necessary care. For several stakeholders, a high degree of import dependency is thought to 

bring significant risks as it makes Belgian security of supply highly dependent on favourable political 

decisions made in neighbouring countries. Any decision to highly depend on import in the future 

should therefore be well-founded. Some stakeholders prefer a strictly national approach towards 

security of supply, and are opposed to the idea of heavily relying on import from other countries 

[FEBEG, ENGIE, Luc Dufresne] 

It is widely expected that the required size of the structural block is significantly larger if a smaller 

amount of import is assumed in the future. This has also been confirmed in independent sensitivity 

analyses performed at Ghent University. Stakeholders widely request additional sensitivities with a 

lower amount of available import capacity to be performed by Elia. These stakeholders refer to the 

amount of import capacity assumed in the previous Elia study on the need for strategic reserves in the 

winter 2016-2017 (i.e. 2705-3000 MW). The Federal Planning Bureau proposes a sensitivity with 1000 

MW less interconnection capacity in 2021 than in the current base case of Elia, as well as a sensitivity 

with a maximum import capacity of 4500 MW in the year 2027. Many stakeholders want the actual 

future availability of excess capacity and expected evolution of demand in neighbouring countries to 

be studied further by Elia. 

Some stakeholders propose that the availability of foreign capacity to cover Belgian adequacy needs 

could potentially be safeguarded by allowing these assets to participate in a Belgian capacity 

remuneration scheme. ENGIE also notes that Elia does not provide any information on the likely price 

of the electricity imported in its reference scenario. 

It should however be noted that the potential benefits of increased import capacity are duly 

recognized by most stakeholders. Better interconnectivity is seen as an essential part of the further 

development of the internal electricity market in Europe, allowing for efficient cross-border 

dispatching of generation capacity and the maximization of resource efficiency from a regional 

perspective. 

2.2 Biomass and CHP 

Many stakeholders express their doubts with regards to the 600 MW of additional biomass capacity 

that is assumed in the base  case scenario [FEBEG, ENGIE, ENEL, EON, Foretech, environmental 

organizations, the FPB, VWEA, Luc Dufresne]. Additional biomass capacity is seen as highly unlikely, 

given the changing perception on biomass by policy makers and the general public. 

Still, Foretech and environmental organizations stress the fact that biomass has a role to play in 

meeting future adequacy needs in Belgium. The latter stakeholders even propose a sensitivity with 

additional biomass capacity. The FPB proposes a sensitivity in which the 600 MW of additional biomass 

is removed and replaced by a larger increase in intermittent renewable generation. The FPB expects 

that this sensitivity will mainly show an additional need for flexibility and will increase the profitability 

of gas plants. 

With regards to CHP capacity, many stakeholders point to the fact that a strong decrease is likely due 

to subsidy schemes expiring and drying up over the next decade [FEBEG, ENGIE, BDRA, ENEL, CREG]. 

However, COGEN Vlaanderen emphasizes the importance of CHP capacity in its consultation response, 

arguing that CHP capacity related to heat generation is well suited to help cover the Belgian demand 
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profile during winter periods. Foretech, environmental organizations and Eandis propose a sensitivity 

with more (flexible) CHP. 

2.3 Nuclear capacity 

Several stakeholder responses request a sensitivity with a lower amount of nuclear capacity, 

motivated by several arguments. 

- Ecopower, D. Woitrin and environmental stakeholders argue that the lifetime of D1 and D2 

should not be extended because they are not necessary from a security of supply perspective. 

Ecopower further emphasizes that the original nuclear phase-out calendar still has legal status 

and should as such be included in the base case scenario by Elia, since the extension of the 

nuclear fleet’s lifetime through government support does not comply with EU guidelines. 

Ecopower expects that this would result in a much better profitability for existing CCGT plants. 

- Another stakeholder proposes a sensitivity with one less nuclear plant (e.g. D1, D2, D3 or T2), 

because of the possibility that a plant may be closed due to safety concerns, technical reasons, 

or due to the fact that the European Commission would identify illegal state-aid. 

- Foretech also emphasizes that a more gradual phase-out calendar where the oldest plants 

would close sooner might provide a relevant sensitivity to the study. It is expected that this 

measure would help recover trust in the market, enable new investments and reduce the 

amount of generation surpluses. 

Next to the assumptions on the total amount of nuclear capacity available, some stakeholders also 

point to the fact that the assumption used by Elia on the forced outage rate of the nuclear fleet might 

be too optimistic [BDRA, Ecopower, EON and environmental stakeholders]. It is argued that the 

technical availability of aging assets can be expected to decline in the future, especially looking at the 

incidents over the past several years. The forced outage rate used by Elia is seen as too low. 

2.4 Demand 

Many stakeholders strongly support the sensitivity with a modest demand growth of 0.6%/year, as 

envisaged by IHS CERA [FEBEG, ENGIE, BDRA, ENEL, Febeliec, Fluxys, ORES, Eandis, Luc Dufresne]. This 

increase in demand is motivated by the expectation of economic growth and the further electrification 

in the heating and transport sectors. 

Additionally, attention is pointed towards the potential changes in the demand profile, resulting from 

electrification, increases in demand response, storage and decentralized generation. Furthermore, the 

increased use of heat pumps may increase the temperature sensitivity of demand significantly [ORES]. 

Stakeholders ask for a further analysis of potential load profiles, and the resulting changes in peak 

demand. It is argued that these changes may have a significant impact on the required size of the 

structural block. The CREG also argues that the historic weather and demand data that Elia used may 

not be representative for the year 2027 due to temperature increases related to the effects of climate 

change. Warmer winters imply a lower demand and could therefore reduce the required size of the 

structural block. 

Some stakeholders also argue that an additional sensitivity with even lower demand is required, due 

to the large potential of energy efficiency measures [Ecopower, Foretech, Edora, environmental 

groups]. In particular, attention is payed to the study of 3E that identified the possibility to lower peak 

demand by up to 1000 MW. Environmental groups point to the fact that RWE Germany expects a 

yearly decrease in demand of 0.7-1.5%, even accounting for electrification.
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2.5 Renewables 

Some stakeholders argue that the assumed amount of intermittent renewable capacity is too high, 

and propose a sensitivity with a lower intermittent capacity [ENGIE, Luc Dufresne]. Reasons given are 

the uncertainty regarding the completion of offshore wind projects and the “NIMBY” issues with 

regards to the expansion of onshore wind. 

Other stakeholders request the opposite: a sensitivity with a higher amount of intermittent renewable 

capacity [Eandis, COGEN Vlaanderen, Ecopower, Foretech, environmental groups, FPB, Edora]. This 

could more clearly indicate the problem of frequent surplus generation in the context of a high 

baseload capacity. Arguments used for this sensitivity include the further reduction in investment 

costs that is expected in the renewables sector. 

2.6 The need for a broader (macro) economic analysis 

Several stakeholders request a more extensive analysis of the different economic consequences 

related to each potential scenario [ENGIE, Essenscia, Fluxys, VWEA, unions and Luc Dufresne]. 

Proposed elements to analyse include: 

-     The impact of large amounts of import on the balance of payments 

-     The impact on employment and the conservation of know-how (human capital) 

-     Effects on local investments 

It is argued that a more detailed economic analysis can help to determine the optimal balance 

between local capacity and import, as well as which technologies are most appropriate to fill in the 

identified structural block. Additional import capacity should be accurately valued by performing an 

extensive cost-benefit analysis, and by comparing it with alternatives. The potential increase in 

decentralized generation and storage should be kept in mind in this regard. 

Fluxys  stresses that the  Belgian gas  infrastructure  is  well  suited  for  an expansion in gas-based 

generation capacity. According to Fluxys, the benefits of transporting energy across borders in the 

form of gas instead of electricity should be compared. 

2.7 DSM and storage 

Many stakeholders argue that more attention should be given to the impacts and further development 

of demand response and storage, as these technologies will become more important in the long run 

[CREG, Eandis, ENGIE, D. Woitrin, BDRA, Dils-Energie, Ecopower, Edora, Febeliec, Fluxys, Foretech, 

VWEA, environmental groups, unions and Luc Dufresne]. Market players emphasize that the TSO 

should study and communicate clearly about the potential of these technologies, in order to be able 

to make the right decisions. Sensitivities with higher DSM and storage capacities should therefore be 

performed. The further development of DSM, and support for research in storage technologies is 

generally supported. 

In terms of the assumptions on DSM capacity, ENGIE however argues that 1096 MW is too optimistic, 

while other stakeholders think that a (much) higher amount of DSM is likely. 
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2.8 FBMC 

Several stakeholders argue that Elia should use flow-based modelling throughout its scenarios [BDRA, 

FPB]. 

2.9 The need for adequacy assessment from a regional perspective 

The need to assess adequacy at the regional level is emphasised regularly throughout the consultation 

responses [FEBEG, FPB]. Regional analyses could provide useful information in addition to the national 

assessments. There is also support to actually organize security of supply at the regional level instead 

of the national level [Febeliec, environmental groups]. It is argued that this approach will result in the 

cheapest prices for the end consumer, due to a more efficient use of capacities. 

2.10 Other comments on specific assumptions 

In addition to the major remarks in the responses by the stakeholders as listed above, several other 

but less fundamental assumptions have been challenged: 

-     100% availability of the structural block; 

-     Perfect foresight; 

-     Ignoring start-up costs; 

-     Underestimation of local congestion on transmission capacity; 

-     Only modelling the day-ahead market; 

-     Gas prices. 

Finally, additional sensitivities are proposed to look further into: 

-     The integration of balancing reserves 

-     How to deal with surplus generation 

-     Even more interconnection capacity 

-     Effects of removing the price cap of 3000 €/MWh in the day-ahead market 

-     A scenario with a lower reduction in the French nuclear capacity 

 

3.   Consultation responses with regards to the required changes in the market design 

3.1 Opinions on the ability of the EOM to deliver the required structural block 

Many stakeholders find that the energy-only market in its current state will not deliver the required 

investment in new capacity, due to unfavourable market circumstances [Dils-Energie, ENGIE, BDRA, 

ENEL, FEBEG, Fluxys, Luc Dufresne]. These circumstances are thought to be caused by low demand 

and the increase of intermittent generation capacity. Stakeholders argue that the EOM does not 

provide  sufficient  remuneration.  Uncertain  and  infrequent  price  spikes  are  not  seen as  a  solid 

foundation for investments in new capacity. These investments are therefore seen as highly unlikely. 

Especially flexible gas-based generation is unprofitable in the EOM, while it is likely to be increasingly 

needed in the future. 
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For many stakeholders, this implies a need for capacity remuneration (cf. infra). Other stakeholders 

argue that the market distortions and market failures apparent in the current EOM should first be 

addressed, and that the EOM would then be likely to be able to deliver the required capacity 

[Ecopower, BDRA, Ecopower, Febeliec, Foretech, environmental groups and unions]. Proposed 

options by the stakeholders to increase the performance of the EOM include: 

-     Remove price-caps 

-     Improve interconnectivity and complete the internal electricity market 

-     Lower the amount of inflexible baseload capacity 

-     Remove distorting subsidies 

-     Improve permitting policies 

Some stakeholders believe that improving the functioning of the EOM will reduce or even remove the 

need for capacity remuneration [CREG, Ecopower, Essenscia, Febeliec, Foretech, environmental 

groups, FPB]. They argue that a CRM should only be considered if it is absolutely certain that the EOM 

cannot deliver sufficient investments in a timely manner to guarantee security of supply. 

As an alternative to the implementation of a new CRM, the CREG proposes the implementation of a 

price adder as a potential improvement to the EOM. A price adder would replace infrequent, 

unpredictable and very high price spikes with smaller but more frequent scarcity signals. This method 

is thought to incentivise more demand side participation, and can be easily implemented across 

borders. The CREG also emphasizes the need to increase liquidity in the intraday- and forward 

markets, through a number of technical improvements. 

3.2 CRMs 

Many stakeholders are in favour of implementing a new capacity mechanism to safeguard security of 

supply [FEBEG, ENGIE, BDRA, Dils-Energie, ENEL, EON, Fluxys, Luc Dufresne]. Most stakeholders 

propose a centralized capacity auctioning mechanism, based on the one recently implemented in the 

UK. Competitive auctions are thought to lead to the lowest possible capacity price.  Short-term 

auctions are proposed for existing capacity and long term auctions should trigger investments in new 

capacity. Final consumers pay for the mechanism through a new fee. Unions are in favour of a 

decentralized capacity obligation mechanism. They argue that this type of CRM places more 

responsibility on producers and retailers, instead of moving responsibility to a centralized government 

authority. 

Widely supported design characteristics of the CRM include: 

-     Technology neutrality (i.e. including demand-side capacity) 

-     Market-wide participation 

-     Volume-based in order to guarantee that the required amount of capacity is procured 

 

Some stakeholders argue that a capacity obligation would also be appropriate. This obligation would 

more actively involve market participants in safeguarding balance between supply and demand and 

could better stimulate innovative ways to do so. However, an auctioning mechanism is thought to be 

best suited for Belgium because it is more focused on triggering the needed investments in new 

capacity. Many  stakeholders  support cross-border participation in  the  new capacity mechanism 
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[FEBEG, Luc Dufresne, CREG] and emphasize that the new CRM should comply with European State 

Aid regulation [CREG, FEBEG, Luc Dufresne]. Some stakeholders argue that the design and 

implementation of a CRM should be coordinated at the level of CWE. 

In contrast, other stakeholders are cautious with regards to the implementation of a CRM and argue 

that: 

-     Any further distortion of the internal electricity market and the EOM should be avoided 

-   A CRM should be accompanied with a long-term vision (with regards to the wider goals of the 

energy transition) and be easily removable in the future (generally CRMs are thought to be hard to 

remove once implemented). 

Other stakeholders are opposed to the implementation of a new CRM [Ecopower, Febeliec, Foretech, 

environmental groups, VWEA]. It is argued that a CRM will not solve the fundamental problems of 

the Belgian electricity market. These stakeholders also warn that the complex process of designing a 

CRM is highly vulnerable to industry lobbying, and that a truly competitive capacity market that does 

not put smaller or newer market players at a disadvantage is an illusion. CRMs may also work at 

cross- purposes with the development of the internal electricity market, and with longer term 

decarbonisation goals. The cost of the mechanisms passed onto consumers may also result in a loss 

of competitiveness. 

3.3 Opinions on the strategic reserve 

Several stakeholders want the strategic reserve mechanism to remain in place in the short term, until 

a new CRM is implemented [ENGIE, BDRA, Dils-Energie, ENEL, Luc Dufresne, CREG]. 

For most stakeholders, the current strategic reserve is seen as a temporary mechanism but not as a 

long term solution as the instrument is not ideal to attract new investments. New capacity is 

however needed to address the adequacy needs identified after the nuclear phase-out. The strategic 

reserve is also seen as a non-competitive mechanism with a high price. 

Some stakeholders proposed changes to the strategic reserve: 

- Allow participants to remain active on the regular electricity market, or at least let them 

return to the market after having participated in the strategic reserve 

-     Include newer plants, not only plants that have left the market or are threatening to do so 

-     Include long-term auctions in order to trigger new capacity 

Strategic reserve needs should be regularly reviewed. Some stakeholders want the size of the 

strategic reserve to be minimized as much as possible, or even want the mechanism to be removed 

entirely [Ecopower, environmental groups]. These stakeholders propose other measures to help 

guarantee security of supply, such as energy efficiency measures, more DSM and a better use of 

interconnection capacity. It is argued that the strategic reserve creates uncertainty for some 

investors and leads to market distortions. 

3.4 The need to keep existing assets from leaving the market 

Many stakeholders emphasize a need to keep existing generation assets from leaving the system 

[FEBEG, BDRA, ENEL, VWEA]. It is argued to be much cheaper to keep existing assets available for the 

post-nuclear period than to allow them to exit the market, creating a much larger need for newly 

built assets later on. Existing CCGT plants in Belgium are relatively young on average; many are not 

even near their end of life. 
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By contrast, the CREG argues that a decision to artificially keep existing gas plants online would be 

detrimental to market functioning, and that it would be expensive for the consumers who pay for 

this overcapacity. Looking at the very low running hours that are suggested by Elia for the upper 

tranches of the structural block, the CREG also emphasizes the fact that existing CCGT plants are sub-

optimal to fulfil this role. Moreover, the regulator stresses the importance of the European merit 

order. Only modern and highly efficient gas plants will be able to be competitive in the future, which 

means that existing capacity should be allowed to permanently close down and leave the market 

completely. 

4.     Comments on the different options for providing flexibility 

Different technologies can contribute to meeting the electricity system’s growing flexibility needs. 

Stakeholders are generally not in favour of additional support mechanisms that explicitly reward 

flexibility  itself  (whether  it  comes from  a  flexible  generation plant,  DSM,  storage  or  any  other 

technology that may play a role in the future). The combination of revenues from the EOM, from 

balancing and ancillary services markets, and from the proposed CRM are generally thought to be 

high enough to guarantee that a sufficient amount of flexibility will be available in the system 

[ENGIE]. 

For providing flexibility, it is stressed by several stakeholders that flexible generation capacity is not 

limited in the amount of time and possible frequency of activation unlike DSM or storage [EON, 

Febeliec, Fluxys]. However, the latter flexibility resources also have their own advantages and have 

an important role to play [CREG, Dils-Energie, Eandis, Ecopower, unions, environmental groups]. For 

example, DSM may be optimal in terms of costs when flexibility only needs to be provided for a 

limited amount of hours per year. As the experience of the American market PJM has shown, the 

development of demand response has the potential to limit the need for expensive investments in 

new capacity. The optimal balance between flexible generation, DSM and storage may change over 

time, and should be regularly re-assessed. 

Increasing market opportunities and designing a regulatory framework that is favourable to the 

further development of DSM and storage is generally supported by stakeholders. The TSO should 

also translate the identified flexibility needs into products and specifications which market 

participants can then supply. A technology-neutral approach then guarantees that flexibility is 

provided by the most cost-efficient technologies. 

5.   Timing 

Many stakeholders stress a certain sense of urgency with respect to the implementation of a new 

CRM [FEBEG, ENGIE, BDRA, Dils-Energie, EON] because it is expected that designing and 

implementing a CRM can take several years. This is illustrated by the experiences in France and the 

UK. There should also be a considerable lead-time between the first long-term auction and the actual 

delivery period (coinciding with the nuclear phase-out). A clear political signal on the decision to 

implement a new CRM is expected by mid-2016. The first auction is proposed to take place in 2018. A 

last-minute extension of the nuclear phase-out is likely if a CRM is not implemented in time. 

Contrasting this sense of urgency is the response by the CREG, arguing that a cautious and patient 

approach is necessary with regards to the implementation of a new CRM. The regulator emphasizes 

that there is no need for a large amount of new capacity on the medium term. 

6.   Conclusions 

Stakeholders generally welcomed and appreciated the new report by Elia. Some of the used 

assumptions are however challenged. The main point of critique relates to the assumed import 
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capacity in the base case scenario. Although all stakeholders support interconnectivity as a condition 

to improve the functioning of the internal energy market, many are (very) sceptical about both the 

presented total volumes of electricity import by 2027 and the assumed availability of import during 

scarcity moments. The excess capacity currently available in neighbouring countries is generally 

expected to disappear in the future. Given the uncertainty about how this capacity will be replaced, 

some stakeholders argue that the ‘low capacity’ sensitivity by Elia is of high relevance. 

Stakeholders also request Elia to more carefully consider the impact of new technologies and 

especially the potential impact of DSM and storage. Given the time horizon of the Elia report, these 

technologies can have a significant impact on the Belgian electricity market. DSM and storage can 

strongly contribute to meeting system needs in terms of adequacy and flexibility. The diffusion of 

new technologies can however also change the load profile. 

Many stakeholders made use of the opportunity to suggest new sensitivities. It has been suggested 

to alter the timing of the nuclear phase-out, to remove additional biomass capacity or to increase 

intermittent RES capacity in alternative sensitivities. 

Stakeholders are clearly divided on the ability of the EOM to trigger new investments and on the 

need to install a new capacity remuneration mechanism. One group of stakeholders emphasizes that 

the functioning of the EOM needs to be improved and that no CRM is needed. Another group sees a 

new CRM as unavoidable because the EOM will not provide investment signals in the next decade(s). 

For the latter group, a centralized capacity auctioning scheme is thought to be the most appropriate 

option. This type of mechanism guarantees a competitive capacity remuneration and can comply 

with European guidelines on State Aid. Almost all stakeholders recognize that the instrument of a 

strategic reserve is not optimal. For some stakeholders, this instrument has however a role to play as 

long as a new support mechanism is not operational. 

6.   Conclusions 

Stakeholders generally welcomed and appreciated the new report by Elia. Some of the used 

assumptions are however challenged. The main point of critique relates to the assumed import 

capacity in the base case scenario. Although all stakeholders support interconnectivity as a condition 

to improve the functioning of the internal energy market, many are (very) sceptical about both the 

presented total volumes of electricity import by 2027 and the assumed availability of import during 

scarcity moments. The excess capacity currently available in neighbouring countries is generally 

expected to disappear in the future. Given the uncertainty about how this capacity will be replaced, 

some stakeholders argue that the ‘low capacity’ sensitivity by Elia is of high relevance. 

Stakeholders also request Elia to more carefully consider the impact of new technologies and 

especially the potential impact of DSM and storage. Given the time horizon of the Elia report, these 

technologies can have a significant impact on the Belgian electricity market. DSM and storage can 

strongly contribute to meeting system needs in terms of adequacy and flexibility. The diffusion of 

new technologies can however also change the load profile. 

Many stakeholders made use of the opportunity to suggest new sensitivities. It has been suggested 

to alter the timing of the nuclear phase-out, to remove additional biomass capacity or to increase 

intermittent RES capacity in alternative sensitivities. 

Stakeholders are clearly divided on the ability of the EOM to trigger new investments and on the 

need to install a new capacity remuneration mechanism. One group of stakeholders emphasizes that 

the functioning of the EOM needs to be improved and that no CRM is needed. Another group sees a 

new CRM as unavoidable because the EOM will not provide investment signals in the next decade(s). 

For the latter group, a centralized capacity auctioning scheme is thought to be the most appropriate 
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option. This type of mechanism guarantees a competitive capacity remuneration and can comply 

with European guidelines on State Aid. Almost all stakeholders recognize that the instrument of a 

strategic reserve is not optimal. For some stakeholders, this instrument has however a role to play as 

long as a new support mechanism is not operational. 
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ABSTRACT 

The optimal capacity support scheme has to be very ambitious in terms of DSM and storage and should 

attract investments in new and highly efficient CCGTs. The most efficient existing gas-powered plants 

obviously also have a role to play but in the very competitive landscape after 2025 they might face low 

running hours. In the Belgian context with the foreseen phase-out of all nuclear assets in a very short 

period, new assets should be installed in a timely manner in order to avoid a further prolongation of 

the lifetime of nuclear assets. 

Support schemes should preferably be coordinated with neighboring countries in order to prevent a 

distortion of the internal electricity market. Including cross-border participation in national support 

schemes can accelerate regional coordination. 

 

 

 

Based on the Elia report of 20.04.2016 and the broad stakeholder consultation, we present in this 

short paper some key elements to structure the upcoming debate on capacity support mechanisms 

in Belgium. 
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Any debate on the implementation of a new CRM in Belgium should consider the wider European 

context. The European debate on the necessity of a new electricity market design has been ongoing 

for  several years.  The  European  Commission is  increasingly  concerned  about  the  unilateral and 

uncoordinated implementation of national capacity remuneration schemes, as they can distort 

competition in the internal electricity market and undermine long-term goals like the decarbonisation 

of the electricity sector. CRMs should therefore be designed and implemented with great caution. 

In 2013, a Communication on public interventions in the IEM was released67, as well as an extensive 

Staff Working Document68  and a report ordered by DG Energy on the role of CRMs69. New State aid 

guidelines were adopted by the Commission in 201470, which cover a wide range of topics including 

support for renewable energy sources (RES), but also contain a specific section on CRMs for the first 

time. The Commission uses these guidelines to assess the legitimacy of national CRMs on a case-by- 

case basis. In April 2015, the Commission launched an inquiry focussing exclusively on CRMs, in order 

to examine their (in)compatibility with the IEM. The Commission received 124 replies from 

stakeholders across the EU, and gathered a large amount of information about existing and planned 

CRMs. A final report on the results of the sector inquiry will be released in Q4 of 2016, although an 

interim report has already been released71, together with a new Staff Working Document72. 

1.   Support mechanisms and the nuclear phase-out 

The Elia report presented a detailed outlook for the structural block in the base case scenario with 

rather high electricity imports. In the considered time period, Belgium starts from a situation with a 

moderate overcapacity that lasts for several years and no need to keep old generation assets alive. 

Permanently closing down old generation assets can lead to a situation with insufficient generation 

capacity as a structural block of 4 000 MW is needed by 2025 (see Figure 44 of the Elia report). The 

depicted evolution of the structural block closely corresponds to the schedule of the nuclear phase- 

out. Any modification to the phase-out schedule will alter the size of the structural block and hence 

will directly influence the debate on support mechanisms like capacity remuneration schemes (CRMs). 

Not closing down the remaining nuclear capacity by 2025 but prolonging 2 to 3 GW nuclear capacity 

will strongly reduce the size of the structural block in 2027. As long as electricity prices do not recover 

and trigger new investments, an adequate support scheme will be needed to keep part of the existing 

generation capacity in the market or to build new capacity. Alternatively, prolonging the remaining 

nuclear capacity beyond 2025 might become an option to secure adequacy at the domestic level. 

 

 

 

 

                                                             
67

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2013_public_intervention_en_0.pdf 
68

 http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2013_public_intervention_swd01_en.pdf 
69

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130207_generation_adequacy_study.pdf 
70

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN 
71

 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanism_report_en.pdf 
72 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_swd_en.pdf 
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On the other hand, an earlier retirement of the oldest nuclear reactors in 2017 or 2018 will eliminate 

the moderate overcapacity in the next years, resulting in a higher structural block and better market 

outlooks for CCGTs. Several stakeholders have requested an additional sensitivity to explore this 

pathway in more detail [D. Woitrin, Ecopower, EDF, BDRA, Foretech and environmental groups]. 

Hypothetically, the combination of closing the oldest nuclear reactors in 2017 but prolonging the most 

recent reactors beyond 2025 would lead to a rather stable structural block in the base case scenario 

of Elia. As a consequence, the debate on support mechanisms is connected to the role that nuclear 

capacity eventually could play after 2025; weak or unduly delayed capacity support mechanisms could 

increase the likelihood of a longer life-time for nuclear assets. 

2.   ‘Gas before coal’ sensitivity in the Elia report 

Debates on support mechanisms in Belgium often focus on the profitability and running hours of gas- 

powered plants. The Elia report shows that the running hours of gas-powered plants in 2027 increase 

dramatically in the ‘gas before coal’ sensitivity in which specific measures are taken to relocate gas- 

powered plants before coal-powered plants in the European merit-order curve. Several stakeholders 

confirm the importance of the ‘gas-before coal’ sensitivity [environmental groups, BDRA]. In the 

context of the EU ETS, a higher price for CO2 allowances could be the most straightforward and climate- 

consistent approach to support the running hours of gas-powered plants. As Figure 74 of the Elia report 

shows, the prospects for CCGTs in terms of running hours are very attractive in a ‘gas before coal’ 

scenario. Most likely, the high number of running hours will be rewarded by prices equal to marginal 

costs… 
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This sensitivity by Elia confirms again that the need to debate new support mechanisms follows from 

problematic distortions like inadequate CO2  prices in the EU ETS. As CCGTs face similar problems in 

many European countries, a more ambitious action plan to improve the functioning of EU ETS – with 

higher prices – might be a ‘first best’ solution in the debate on support mechanisms for CCGTs. Higher 

CO2  prices alone will not solve adequacy concerns. Eliminating an important environmental market 

failure however brings many benefits. Belgium should strongly support ambitious reforms to reinforce 

the EU ETS. Reforming the EU ETS poses a collective action problem and it remains unlikely that CO2 

prices will strongly increase in the next years. In the next phase of ETS trading after 2020, a higher CO2 

price is more likely but not guaranteed. To convince economic agents of higher CO2 prices in the next 

decade, EU-wide price floors should be installed after 2020. 

3.   Regional CRM 

There are many arguments to prefer a regional capacity support mechanism over a patchwork of 

national support schemes. Most EU Member States however have very different issues to address with 

domestic support schemes. Table 1 below summarizes the local specificities, key issues and main 

objectives of capacity mechanisms in France, Germany and the United Kingdom. Belgium is located in 

between three large countries which all have very different drivers for different types of capacity 

support schemes. France experienced a remarkable growth of peak demand and wants to support 

DSM schemes while Germany mainly faces North-South grid limitations and therefore – temporarily - 

has to support existing capacity in the South. These differences complicate the introduction of a 

regional CRM in the short-term. However, this is not an argument against CWE-coordination on CRMs. 

Belgium has to support CWE-coordination on CRMs but should not wait to define a national strategy 

for the coming years. Including cross-border participation in national capacity support schemes can 

accelerate regional coordination. Moreover, the short-term differences between country-specific 

realities may become less important in the long-term. Irrespective of current national circumstances, 

it is clear that each country faces the same fundamental challenge of adopting a new market design 

that enables a cost-efficient, decarbonized and secure electricity system. 
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Table 1 – Drivers of capacity mechanisms in France, Germany and the UK 

 France Germany United Kingdom 
Local specificities Thermo-sensitivity       

of power demand/ 
Strong growth of peak 
demand (+25% in 10 
years) 

Grid    constraints   
from North to South / 
Nuclear phase-out/ 
Debate on coal and 
lignite phase- out/ 
Strong RES growth 

Large      retirement    
of thermal plants/ 
Limited 
interconnection/ 
Strong RES growth 

Key issues Peak  demand  growth  
/‘Missing money’ 
issues /Low      
profitability of CCGTs 

Capacity   needs   in   
theSouth / Flexibility 
needs / Low      
profitability      of 
CCGTs 

Major            
investments needed 
(capacity gap)/Need for
flexibility 

Main       objectives      
of capacity mechanisms 

Ensure      adequacy / 
Support DSM 

Retain  existing  
capacity in South / 
Availability of flexible 
back-up 

Ensure adequacy / 
Drive investments     in     
new CCGTs /  
Availability  of flexible 
back-up 

Source: based on Fabien Roques (2016). Electricity market design – The role of capacity mechanisms, presentation at the Joint 

Seminar on Capacity Remuneration Mechanisms, Brussels, Benelux, May 11 2016 

 

4.    Size of the structural block 

The size of the needed structural block is a fundamental parameter in the debate on adequate support 

mechanisms. As many stakeholders stated that this debate should not solely be based on the ‘high 

electricity import outlooks’ as presented in the Elia report, the size of the structural block with lower 

import capacities is of high relevance. Many stakeholders requested to perform alternative analyses 

with a less optimistic approach with regards to the availability of import [FEBEG, ENGIE, RWE, EDF, J. 

Compere, BDRA, Dils-Energie, ENEL, EON, Essenscia, Fluxys]. In this section we focus on the year 2027. 

Based on the assumptions of the Elia report – with the exception of the import capacity assumption- 

Table 2  shows that limiting the import capacity to 4 500 MW and 5 500 MW respectively yields a 

structural block of 5 000 MW and 4 500 MW respectively in 2027.  Tables 3 and 4 show the full load 

equivalent operating hours and suggest that under these assumptions even the running hours of the 

first tranches of the structural block are not economically attractive. It is crucial to note that these 

additional sensitivities were performed under the same assumptions that Elia used with regards to the 

availability of import at scarcity moments. Load and corresponding import profiles provided by Elia 

were used to derive the statistical likelihood of import being limited to a certain degree at very high 

levels of Belgian demand. These (very low) probabilities were used in an identical manner for all 

sensitivities run by Ghent University. It is highly likely that the identified structural blocks would be 

significantly larger if higher probabilities were used for the likelihood of import being (severely) 

restricted during scarcity moments. If a high likelihood of strong reductions in the availability of import 

at scarcity moments is assumed (e.g. a 25% chance that available import will be <1000 MW), the impact 

on the required structural block can easily be larger than that of a reduced maximum import capacity 

of ‘only’ 4500 or 5500 MW. 
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Table 2 – LOLE (h) with lower import capacity and higher structural blocks 

 Max import capacity (MW) Structural block (MW) LOLE (h) 

2021 4 500 0 <1 

 5 500 0 <1 

2023 4 500 1 500 1 

 5 500 1 000 1.5 

2027 4 500 5 000 2 

 5 500 4 500 2 

 

Table 3 – FLEOH per tranche of the structural block, 4 500 MW import sensitivity 

2027 - Import 4 500 MW - SB 5 000 MW Full load equivalent operating hours (h) 

Block 1 (500 MW) 3 866 

Block 2 (500 MW) 2 991 

Block 3 (500 MW) 2 188 

Block 4 (500 MW) 1 488 

Block 5 (500 MW) 915 

Block 6 (500 MW) 492 

Block 7 (500 MW) 224 

Block 8 (1500 MW) 136 

 

Table 4 – FLEOH per tranche of the structural block, 5 500 MW import sensitivity 

2027 - Import 5 500 MW - SB 4 500 MW Full load equivalent operating hours (h) 

Block 1 (500 MW) 2 206 

Block 2 (500 MW) 1 504 

Block 3 (500 MW) 929 

Block 4 (500 MW) 502 

Block 5 (500 MW) 231 

Block 6 (500 MW) 94 

Block 7 (500 MW) 39 

Block 8 (1000 MW) 27 
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Several stakeholders even argue that modelling the need for a structural block based on an import 

capacity of 4 500 MW presents an outlook that is too optimistic. We do not want to start a debate on 

the availability of nominal import capacity but modelled the need for a structural block under the very 

conservative assumption that in 2027 only an import capacity of 3 000 MW would be available. We 

then find in Table 5 that with the limited import capacity Belgium needs a structural block of 6 000 

MW in 202773. Table 5 also shows the FLEOH under this extreme scenario. We find that the first tranches 

of the 6 000 MW structural block are economically attractive in terms of running hours. 

Table 5 - LOLE and structural block with a very limited import capacity (3 000 MW) in 2027 

LOLE in 2027 (h) 1.5 
Structural block in 2027 (MW) 6 000 

2027 FLEOH (h) 

 Average Max Min 
Block 1 (500 MW) 6187 6363 6018 
Block 2 (500 MW) 5496 5612 5376 
Block 3 (500 MW) 4701 4842 4592 
Block 4 (500 MW) 3836 4049 3665 
Block 5 (500 MW) 2965 3208 2770 
Block 6 (500 MW) 2166 2388 1986 
Block 7 (500 MW) 1472 1715 1312 
Block 8 (2500 MW) 1755 2464 1259 

 

Our results show that assuming lower import capacities compared to the ‘high import outlook’ of the 

Elia report increases the needed structural block from 4 000 MW to up to 6 000 MW in an extremely 

conservative scenario. Moderate import capacity assumptions – 5 500 and 4 500 MW - yield a 

structural block between 4 500 and 5 000 MW. 

5.   Strategic lock-ins 

Securing adequacy is of crucial importance but is not the only goal of energy policy. The low-carbon 

energy transition should be prepared as well. Some technologies can contribute to medium-term 

adequacy concerns and can boost the energy transition. Other technologies provide only a short-term 

solution to very  near adequacy concerns but have no role to play in the low-carbon electricity 

landscape. Of the various technologies that can contribute to the structural block, especially DSM74 and 

(decentralized) storage technologies could be actively supported under a capacity support scheme. 

The last tranches of the structural block face low FLEOH under moderate import capacity assumptions 

(see Tables 3 and 4): DSM and storage technologies can easily cover a limited number of short 

activations and can therefore lower the need for OCGTs. In the North-American market PJM, capacity 

remuneration schemes have proven to be highly successful in attracting demand response capacity, 

and have thereby greatly reduced the amount of necessary peak generating capacity (Spees et al.,

                                                             
73

 This result is based on the assumptions of the base case scenario (e.g. demand evolution, RES capacity, DSM, 
biomass capacity, …) of the Elia report with the exception of the import capacity. 
74

 The calculation of the structural block in the Elia report already includes the contribution by DSM. A capacity 
support scheme for DSM would trigger additional DSM activities. 
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2013)75. Furthermore, an active demand side could deliver significant benefits to market functioning 

(EC, 2016). Finally, by actively supporting DSM and (decentralized) storage, Belgium could develop 

expertise and leadership in promising sectors. Capacity schemes could be designed to develop strategic 

opportunities while contributing to adequacy concerns. 

Estimates on the potential contribution by DSM and storage yield very different results because of 

many interdependencies (e.g. the market penetration of electric vehicles). The design of a capacity 

scheme with increasing quantitative targets for DSM and storage can help to reveal realistic short-term 

and mid-term potentials. In case the first targets are not met, the support scheme can be adequately 

readjusted. 

We can nevertheless expect that generation technologies will provide the backbone of the structural 

block in 2027. Existing generation assets can be used but new assets should equally be considered. We 

can expect that the future electricity landscape requires (very) challenging flexibility and ramping 

abilities. The most comprehensive technology assessments like the Energy Technology Perspective
76 

series of the International Energy Agency (IEA) conclude that gas will play a pivotal role in the energy 

transition up to 2050.  Even in high-RES outlooks for the next decades, CCGTs and OCGTs will have a 

role to play. It is however unlikely that CCGTs built before 2000 are most suitable to pick up this role. 

When support schemes like capacity auctions are designed to keep existing CCGTs in the market and 

eventually to invest in new CCGTs, the response by economic agents will depend on the offered 

support as well as on market price and FLEOH expectations. In a competitive market environment 

based on a European merit-order curve, running hours partly depend on the economic 

competitiveness of Belgian gas-powered electricity plants. The international variation in gas prices, 

technical efficiencies and local taxes will determine the business case of gas-powered plants in 2027. 

By 2027, our large neighbors will have added new generation capacity to secure adequacy at the 

domestic or CWE level. Germany and especially the UK face massive phase-out challenges and have to 

invest in new CCGTs and other assets. We can expect that our neighbors opt for a two-pronged strategy 

with respect to gas-powered plants, namely to keep their most efficient CCGTs operational in the next 

decade and to facilitate the construction of state-of-the-art new CCGTs in the next decade. In such an 

environment, old CCGTs are expected to face (very) low running hours. Artificially keeping these plants 

into the market will become increasingly expensive. Keeping old assets alive longer might be the least 

expensive solution for a short and transitory problem but it is not necessarily the best option for a 

long-term structural problem. As a consequence, Belgium has to consider a strategy to secure 

dequacy based on assets that will be competitive in the long-term. 

An assessment of the prospective competitiveness of existing gas-powered electricity plants in Belgium 

is a first step to define the optimal capacity support scheme for Belgium. In case 1 500 MW of existing 

capacity is deemed to remain competitive in the next decade(s),  a tender for new capacity by 2023-

2027 should be launched to compose a competitive structural block in 2027 between 4 500 MW and 

5 500 MW. 

                                                             
75

 Spees, K., Newell, S., & Pfeifenberger, J. (2013). Capacity Markets: lessons learned from the first decade. 
Economics of Energy and Environmental Policy, 2(2), 1-26. 
76 http://www.iea.org/etp/etp2015/ 
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6.   Which CRM for Belgium? 

Several capacity mechanisms are currently used and debated in 11 EU Member States77. As capacity 

mechanisms further distort already heavily distorted electricity markets, they can provide solutions to 

one problem but can easily exacerbate other existing problems. Tenders for new capacity, targeted 

capacity mechanisms and strategic reserves may induce a ‘crowding-out’ effect on investments, 

reducing their ability to address a potential capacity shortage. 

A strategic reserve might also affect the market structure if it creates incentives for plants to announce 

closures that would not otherwise have taken place. As a result, the strategic reserve can accelerate 

exit from the market (EC, 2016). For transitional adequacy problems, a strategic reserve could be 

appropriate. Given the nature of the adequacy concerns for Belgium and the moderate overcapacity 

for the next years in the Elia report, a strategic reserve is not the most suitable tool to address the 

prevailing challenges. This was also emphasized in the stakeholder consultation responses of Dils- 

Energie, FEBEG, Foretech and VWEA. 

Based on the conclusions of the Elia report and the responses by the stakeholders, a centralized 

capacity auctioning mechanism should be considered to ensure adequacy. This mechanism should be 

open and attractive for DSM and for storage provides. Eventually, additional support – outside the 

capacity mechanism - could be considered to boost the deployment of DSM and (local) storage. In a 

consistent policy framework to support innovation for the energy transition, additional support for 

DSM and storage will not be perceived as discriminatory. 

After an assessment of the prospective competitiveness of existing CCGTs, an explicit focus on new 

generation capacity is essential. The capacity support mechanism should also enable cross-border 

participation, as the European Commission is likely to be critical of mechanisms that potentially distort 

competition within the internal electricity market. 

7.   Conclusions 

We conclude that the optimal capacity support scheme has to be very ambitious in terms of DSM and 

storage and should attract investments in new and highly efficient CCGTs. These choices are consistent 

with the long-term goals of the energy transition up to 2050.The most efficient existing gas-powered 

plants obviously also have a role to play but in the very competitive landscape after 2025 they might 

face low running hours. In the Belgian context with the foreseen phase-out of all nuclear assets in a 

very short period, new assets should be installed in a timely manner in order to avoid a further 

prolongation of the lifetime of nuclear assets. 

 

Support schemes should preferably be coordinated with neighboring countries in order to prevent a 

distortion of the internal electricity market. Including cross-border participation in national support 

schemes can accelerate regional coordination. 

 

 

                                                             
77 The European Commission typically uses the following classification; tenders for new capacity, strategic reserve, 
interruptibility schemes, targeted capacity payments, central buyers, decentral obligation and market- wide 
capacity payments. See EC (2016). Interim Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms (C(2016)2107 
final, 13.4.2016) 
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