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Inleiding 
Dit verslag is opgemaakt door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie1. 

Het gaat om een monitoringverslag over de bevoorradingszekerheid2 naar aanleiding van de 
prospectieve studie van 20153 en het aanvullende monitoringverslag van december 20174.  

Zodoende zal in voorliggend verslag een overzicht gegeven worden van de opvolging van de 
bevoorradingszekerheid in België sinds de vorige prospectieve studie en van de maatregelen die 
in dat verband genomen zijn. De oefening bestaat in een samenvatting van de laatste zeven SoS5-
studies die laten toe de Belgische situatie op een tijdshorizon van 10 jaar (2030) te evalueren. 

Na een korte herinnering in hoofdstuk 1 van de organisatie van het elektriciteitssysteem in België, 
wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken van de vraag en het 
aanbod, om tot hoofdstuk 3 te komen dat de resultaten van de zeven SoS6-studies samenvat. In 
hoofdstuk 4 wordt daarna gekeken naar de genomen en overwogen maatregelen met betrekking 
tot de bevoorradingszekerheid van ons land7, om te eindigen in hoofdstuk 5 met de conclusies. 

Wettelijke aspect 
Dit document geldt als het verslag zoals voorzien in artikel 4 van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 
3 van de Elektriciteitswet.  

Beide bepalingen vormen momenteel het onderwerp van een herziening. In het Clean Energy 
Package8 heeft de Europese Commissie voorgesteld om artikel 4 van Richtlijn 2009/72/EG te 
schrappen en de monitoring van de bevoorradingszekerheid voortaan te laten doorgaan via de 
geïntegreerde klimaat- en energieplannen zoals bepaald in de nieuwe Governance-Verordening9.  

De procedure voor de opstelling van de prospectieve studie, die vergezeld gaat met verschillende 
medewerkingen, overleg en raadplegingen, heeft tot gevolg dat de termijn tussen de bepaling van 
de hypothesen van de te overwegen scenario’s en de publicatie onnodig lang blijkt te zijn. De 
vaststelling die zonder uitzondering gedeeld wordt door de AD Energie, het Federaal Planbureau, 
de CREG, de Nationale Bank van België, de transmissienetbeheerder (TNB) en bepaalde 
geraadpleegde stakeholders is dat de resultaten van de studie verouderd zijn. Zo is een herziening 

                                                           
1Het Federaal Planbureau heeft het document nagelezen vóór de officiële publicatie ervan. 
2 Dit monitoringverslag geldt als de prospectieve studie elektriciteit (EPE3). 
3 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Monitoringverslag-Elektriciteit-2017.pdf 
4 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Monitoringverslag-Elektriciteit-2017.pdf 
5 Security of Supply 
6 Deze studies zijn het resultaat van verschillende bijdragen, waaronder die van het Federaal Planbureau en 
van de CREG.  
7 Deze maatregelen zijn zoals opgenomen in het “Uitvoeringsplan ter verbetering van de marktwerking”. Ze 
werden besproken binnen het CRM opvolgingscomité dat Elia, de CREG, de AD Energie van de FOD 
Economie en het kabinet van Marghem verenigt.  
8 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-
energy-all-europeans  
9 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de governance 

van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, 

Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 

2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn 

(EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013.  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Monitoringverslag-Elektriciteit-2017.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Monitoringverslag-Elektriciteit-2017.pdf
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van de Elektriciteitswet snel nodig gebleken, teneinde de bevoorradingszekerheid op korte- en 
middellange termijnen te kunnen controleren, zelfs monitoren.  

Een eerste wijziging van de Elektriciteitswet (26 maart 2014 – art. 7bis) liet toe het mechanisme 
van de strategische reserve in te voeren, waar een jaarlijkse evaluatie op korte termijn van de 
bevoorradingszekerheid, via de realisatie van een probabilistische analyse door de TNB en de 
opstelling van een advies van de AD Energie, wordt uitgevoerd. Een latere wijziging van de 
Elektriciteitswet (30 juli 2018 – art. 7bis §4bis) liet toe het kader in te voeren voor de realisatie 
door de TNB iedere tweejaarlijkse periode van een analyse met betrekking tot de noden van het 
Belgische elektriciteitssysteem inzake de toereikendheid en de flexibiliteit van het land voor de 
komende tien jaar. De basishypotheses en -scenario’s alsook de methodologie die gebruikt worden 
voor deze analyse worden bepaald door de TNB in samenwerking met de AD Energie en het 
Federaal Planbureau en in overleg met de CREG.  

De meest recente studie van de TNB die in het kader van art. 7 bis, §4bis “Adequacy and Flexibility 
study for Belgium 2020-2030”10 werd opgesteld en in juni 2019 gepubliceerd, beantwoordt aan 
veel inhoudsvereisten van de prospectieve studie, bepaald in art. 3 van de Elektriciteitswet. Deze 
recente studie bevat immers een schatting van de evolutie van de elektriciteitsvraag en -aanbod 
op middellange en lange termijnen, en identificeert de noden aan nieuwe middelen11 die daaruit 
voortvloeien; deze houdt rekening12 met de richtsnoeren in verband met de keuze van primaire 
bronnen opgenomen in het Energiepact en in de draft van Belgische Nationaal Energie- en 
Klimaatplan door de  productietechnologieën met lage emissie van broeikasgassen te bevorderen; 
deze evalueert de bevoorradingszekerheid op het vlak van elektriciteit en formuleert 
aanbevelingen daarover. 

Gezien de verschillende studies over de bevoorradingszekerheid, is het belang om een nieuwe 
prospectieve studie tegen eind 2019 op te stellen uiterst beperkt gebleken. De vereisten van het 
Clean Energy Package en in het bijzonder de verplichting om een Nationaal Energie- en 
Klimaatplan1314 op te stellen, hebben deze perceptie bevestigd. Daarom werd een nieuwe wijziging 
van de Elektriciteitswet voorbereid in overleg met het Federaal Planbureau, de CREG, de Nationale 
Bank van België en de transmissienetbeheerder om de realisatie van de prospectieve studie zoals 
gekend weg te werken. Deze wijziging kon toch niet op tijd neergelegd worden aangezien er geen 
volwaardige regering is. Bijgevolg moet de AD Energie eind 2019 een prospectieve studie15 
neerleggen. Om redenen van efficiëntie stelt ze nochtans voor om deze studie te integreren in het 
monitoringverslag 2019 dat een samenvatting van de recente studies over de toereikendheid zal 
bevatten, waaronder voornamelijk de meest recente studie van de TNB van juni 2019 zoals 
hierboven vermeld. 

                                                           
10 In het vervolg van de tekst wordt de term “Adequacy and Flexibility” gebruikt om naar deze studie te 
verwijzen. 
11 Identificatie van de hoogte van de nood. 
12 De liberalisering van de elektriciteitsmarkt maakt zo’n normatieve context niet meer mogelijk waar een 
studie de richtsnoeren in verband met de keuze van bronnen bepaalt. Met inachtneming van de klimaat- en 
milieudoelstellingen en van de ambities van de regering, zijn de investeerders vrij in hun investeringen.  
13Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de 
governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 
98/70/EG, Richtlijn 2009/31/ EG, Verordening (EG) nr.  663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 
2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 
2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013, 
art. 3. 
14 https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl 
15 Een “draft” versie werd aan het ministeriële kabinet op 24 december 2019 gecommuniceerd. De finale 
versie zal in de loop van de maand januari 2020 gepubliceerd worden.  
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Volgens de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 
van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de 
plannen en programma's in verband met het milieu16, moeten de auteurs van plannen en van 
programma’s deze aan een milieueffectenbeoordeling onderwerpen. Als deze studie geciteerd is 
als een plan dat aanzienlijke effecten op het milieu kan hebben, maakt deze prospectieve studie 
deel uit van de plannen en programma’s die in de wet opgesomd worden en waarvoor een 
milieueffectenbeoordeling vereist is. 

Voor de uitoefening van het monitoringverslag over de bevoorradingszekerheid van elektriciteit 
van december 201917 werd er een aanvraag tot vrijstelling voor de uitvoering van een 
milieueffectenbeoordeling aan het SEA-Adviescomité voorgelegd. Er werd een gunstig advies 
gegeven. Hierna de conclusies van het SEA-Adviescomité: 

“Om die redenen is het Adviescomité van oordeel dat het eerste streepje van artikel 6, § 1, 1° van de 
SEA-wet zonder voorwerp is geworden en dat dienovereenkomstig de prospectieve studie voorzien in 
artikel 3, § 1, van de wet van 29 april 1999 niet één van de opgelijste plannen of programma’s uitmaakt 
waarvoor de jure een SEA dient te worden uitgevoerd.  

 Om diezelfde redenen is het Adviescomité van oordeel dat de PSE, noch het monitoringsplan worden 
geviseerd door artikel 6, § 1, 3°, van de SEA-wet. De PSE, noch monitoringsplan bepalen immers een 
bindend kader voor enig project en beide instrumenten kunnen daarom geen aanzienlijke effecten op 
het milieu hebben.  

Het Adviescomité is dus van oordeel dat de prospectieve studie met betrekking tot de 
elektriciteitsmarkt is vrijgesteld van verplichting tot het uitvoeren van een SEA aangezien het geen 
geviseerd plan of programma is in de zin van artikel 6, § 1, van de SEA-wet. ” 

1. Overzicht van de energiecontext in België 

1.1. Institutioneel kader  
Het energiebeleid in België is verdeeld over de federale overheid en de drie gewesten. Het 
bewaken van de bevoorradingszekerheid van het land is een federale bevoegdheid.   

De federale staat is verder onder meer bevoegd voor: de cyclus van de nucleaire brandstof, de 
grote infrastructuur op het vlak van productie, opslag en transport van energie (met inbegrip van 
het ontwikkelingsplan van het transmissienet) en de offshore windenergie.   

Op federaal vlak is het energiebeleid ondergebracht bij de Algemene Directie Energie van de FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie. De federale regulator is de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (“CREG”).   

De gewesten zijn onder meer bevoegd voor de distributie en het plaatselijke transport van 
elektriciteit, met inbegrip van de distributietarieven, de distributienetwerken van warmte die op 
afstand wordt geproduceerd, hernieuwbare energiebronnen (behalve offshore windenergie), 
energie-efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling (behalve in het nucleaire domein).  

Tussen de verschillende Belgische niveaus vindt permanent overleg plaats via ENOVER, een 
overleggroep die de samenwerking op het vlak van energie tussen de federale en gewestelijke 
regeringen versterkt en afgevaardigden samenbrengt van de vier energieadministraties en de vier 
kabinetten bevoegd voor energie.   

                                                           
16 De zogenaamde “SEA”-wet. 
17 Waarvan sprake in dit document. 
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Ter ondersteuning van de energietransitie liet een specifieke ENOVER werkgroep de opmaak van 
een interfederaal energiepact toe waarin de verschillende bestuursniveaus een 
gemeenschappelijke visie voor 2030 en 2050 bepalen. Op 31 december 2019 heeft België 
tegelijkertijd haar Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) voor de periode 2021-2030 aan de 
Europese Commissie voorgelegd18. De federale regering, alsook de Vlaamse, Waalse en Brusselse 
regeringen hebben op 18 december 2019 in het overlegcomité het Nationaal Energie- en 
Klimaatplan (NEKP)19 goedgekeurd. In dit plan moet ons land vermelden hoe het tot de 
langetermijndoelstellingen van vermindering van de broeikasgasemissies in het kader van het 
Akkoord van Parijs zal bijdragen.  

België is ook steeds een voorloper geweest op het vlak van regionale samenwerking en 
marktintegratie. Zo is ons land een stichtend lid van o.a. het Pentalateraal Energieforum en het 
North Seas Energy Forum (voorheen “North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative” [NSCOGI]). 
Deze fora beogen via een intense samenwerking op regionaal vlak te komen tot een doorgedreven 
marktintegratie, een gewaarborgde bevoorradingszekerheid en een kosten-efficiënte 
ontwikkeling van netwerkinfrastructuur en de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen. 

1.2. Internationaal beleid 
Op internationaal en Europees niveau werden de laatste jaren belangrijke stappen gezet, die het 
Belgische energiebeleid mede vormgeven en ons elektriciteitssysteem beïnvloeden.  

1.2.1. Het klimaatakkoord van Parijs 

Met het internationaal klimaatakkoord van Parijs, dat in december 2015 werd afgesloten, wordt 
het wereldwijde optreden tegen de gevaren van klimaatverandering versterkt. De ondertekenende 
landen verbinden zich ertoe om de stijging van de gemiddelde wereldwijde temperatuur, in 
vergelijking met de pre-industriële niveaus van de planeet, ruim onder 2°C te houden, en te beogen 
om dit te beperken tot 1,5°C.  

1.2.2. Europese Unie 

Op Europees niveau werd reeds in 2009 overeengekomen om tegen 2050 de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen met 80-95% ten opzichte van het niveau van 1990. Dit is een 
doelstelling die ook door België wordt onderschreven.  

In het kader van haar visie 2030 op energie en klimaat, publiceerde de Europese Commissie in 
2015 het strategische kader voor een veerkrachtige energie-unie, uitgerust met een 
toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering. Het doel van deze strategie is ervoor te zorgen 
dat de consumenten in de Europese Unie toegang hebben tot een veilige, duurzame, 
concurrerende en betaalbare energie, hetgeen een diepgaande verandering in het Europese 
energiesysteem vereist. Het strategisch kader voor deze Energie-unie is gebaseerd op 5 pijlers:  

 Bevoorradingszekerheid, gebaseerd op solidariteit en vertrouwen;  
 Een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt;  
 Energie-efficiëntie die bijdraagt tot matiging van de vraag;  
 Het koolstofarm maken van de energiemix van de EU;  
 Onderzoek en innovatie. 

Europa streeft er bijgevolg naar om een geïntegreerde energiemarkt te creëren teneinde de 
mededinging te stimuleren, de efficiëntie van de markt te vergroten en betaalbare prijzen te bieden 
aan de consumenten, terwijl tegelijkertijd de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van Europa 
wordt verminderd.  

Wat het klimaat betreft, heeft de Europese Commissie het doel gesteld om tegen 2030 de 
broeikasgasemissies in de Europese Unie met minstens 40% te verminderen ten opzichte van 
1990. Wat energie betreft, zijn de Europese doelstellingen als volgt: 

                                                           
18 https://www.cnc-nkc.be/nl/NEKP 
19 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_accord-national-sur-le-plan-energie-climat-pour-la-
belgique?id=10391333 

https://www.cnc-nkc.be/fr/PNEC
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 een toename van de energie-efficiëntie met 32.5% ten opzichte van een projectie voor 
2030 gemaakt in 2007;  

 een aandeel van ten minste 32% van hernieuwbare energie in de bruto finale 
energievraag.  

In december 2019 stelde de Europese Commissie de European Green Deal20 voor die bestaat uit 
een geheel van maatregelen die de burgers en de bedrijven van de EU zouden moeten toelaten 
om van een duurzame ecologische overgang te genieten. Deze maatregelen zullen gepaard gaan 
met een eerste routekaart bestaande uit een reeks sleutelbeleidslijnen, van de ambitieuze reductie 
van emissies tot de investeringen in het onderzoek en de topinnovatie, om de natuurlijke omgeving 
van Europa te beschermen21. 

Anderzijds wil Europa de Energie Unie uitrusten met een geïntegreerd bestuurs- en controleproces 
om ervoor te zorgen dat energiegerelateerde acties bijdragen tot de doelstellingen van de Energie 
Unie. De doelstellingen tegen 2030 moeten worden geïntegreerd in een strategische visie tegen 
2050.  

Zoals vroeger aangehaald moet elke lidstaat een nationaal geïntegreerd Energie-Klimaatplan 2030 
voor de Europese Commissie opstellen. Dit plan werd eind 2019 definitief aangenomen en het 
bepaalt de beoogde doelstellingen, de beleidslijnen en de maatregelen, alsmede een becijferd 
scenario van de impact van deze maatregelen naast een WEM-scenario.   

Bovenstaande doelstellingen hebben niet alleen een impact op de Belgische context, maar geven 
uiteraard ook vorm aan het energiebeleid in de ons omliggende landen.   

1.3. Belgisch beleid 
Twee elementen uit het Belgisch elektriciteitsbeleid die een bijzonder sturende invloed hebben 
uitgeoefend en zullen uitoefenen op de Belgische bevoorradingszekerheid zijn de geplande 
nucleaire uitstap en de toename van hernieuwbare energie onder impuls van de Europese klimaat- 
en energiedoelstellingen.   

De geleidelijke uitstap van het gebruik van kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie is 
geregeld door de wet van 31 januari 2003. Deze wet werd in 2013 en in 2015 gewijzigd om de 
exploitatieduurverlenging met 10 jaar van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 toe te staan.  De kalender 
van de nucleaire uitstap ziet er als volgt uit: 

 

Eenheid Uitstapdatum 

Doel 3 (1006MW) 1 oktober 2022 

Tihange 2 (1008MW) 1 februari 2023 

Doel 1 (433MW) 15 februari 2025 

Doel 4 (1039MW) 1 juli 2025 

Tihange 3 (1038MW) 1 september 2025 

Tihange 1 (962MW) 1 oktober 2025 

Doel 2 (433MW) 1 december 2025 

 

Dit betekent een verlies van productiecapaciteit van bijna 6000 MW op de relatief korte termijn 
van drie jaar. Een aanslepende onzekerheid over de nucleaire uitstap en een slecht 
investeringsklimaat ingevolge lage elektriciteitsprijzen gekoppeld aan een redelijk stabiele vraag 
en een redelijk lage CO2-prijs hebben echter tot het uitstel van de noodzakelijke investeringen in 
nieuwe productiecapaciteit geleid. Het sluiten van een gedragen interfederaal energiepact begin 
2018 heeft toch de kalender van de nucleaire uitstap herbevestigd.   

                                                           
20 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf 
21 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
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De realisatie van de klimaat- en energiedoelstellingen, met een steeds grotere toename van 
hernieuwbare energie, is ook een sterk bepalende factor voor het Belgische elektriciteitssysteem. 
Onder impuls van de internationale en Europese ambities kenden hernieuwbare energiebronnen 
–zowel op transmissie- als distributieniveau- een echte doorbraak en werden ze een steeds 
belangrijker onderdeel van de Belgische energiemix. Dit zou alleen maar toenemen naar de 
toekomst toe. De integratie van hernieuwbare energiebronnen vormt echter eveneens een 
uitdaging voor het bestaande energiesysteem:   

 Grootschalige hernieuwbare productie bevindt zich veelal ver van de grote 
consumptiecentra, waardoor bijkomende infrastructuur noodzakelijk is;  

 Het variabele karakter van bepaalde hernieuwbare energiebronnen vormt een uitdaging 
voor de uitbating van het systeem.  

1.4. Evoluties 
Bij de evaluatie van de bevoorradingszekerheid moet verder nog rekening gehouden worden met 
een aantal evoluties die vandaag en in de toekomst de vraag en het aanbod beïnvloeden:    

 Het Belgische energiesysteem wordt gekenmerkt door een goed uitgebouwde 
netwerkstructuur en een hoog niveau van interconnectie22; 

 Ingrijpende technologische veranderingen, die onder meer de kostprijs van hernieuwbare 

installaties doen dalen, nieuwe oplossingen mogelijk maken om een antwoord te bieden 
op de toenemende nood aan flexibiliteit (opslag, smart meters, enz.) en een verschuiving 
naar een meer decentraal marktmodel bewerkstelligen;   

 Elektrificatie van de transportsector en verwarming/afkoeling, onder impuls van 

elektrische voertuigen en warmtepompen; 

Daarnaast oefenen nog andere factoren, zoals de demografie, de economische situatie, het 
productiepark, de relatieve prijzen, enz. invloed uit op het niveau van het aanbod en de vraag.   

Tot slot is het belangrijk om te onderlijnen dat ook de ons omliggende landen de 
klimaatdoelstellingen moeten behalen, geconfronteerd worden met technologische 
omwentelingen of zich vragen stellen over de mix van hun capaciteit. 

2. Gegevens over de elektriciteitsmarkt in België 

2.1. Vraag 
Onderstaande tabel en grafiek illustreren de evolutie van de totale Belgische elektriciteitsvraag 
tussen 2012 en 2017, alsook de projecties voor de jaren 2018 tot 202323. Deze gegevens komen 
uit de studie van november 2019 “The need for a strategic reserve for winter 2020-2021” van 
Elia24, bdz.60.  

                                                           
22 Bij normale omstandigheden voor de werking van het netwerk en bij gunstige marktvoorwaarden is de 
maximale invoercapaciteit 5.500MW (maximale simultane capaciteit, tenzij in uitzonderlijke wintersituaties). 
Na afronding van de ALEGrO-interconnectie met Duitsland, zal deze capaciteit vanaf eind 2020 6500MW 
bedragen. Deze capaciteit zal tot 7500 MW vanaf 2023 toenemen (Bron: Elia – Studie Adequacy and Flexibility 
for Belgium 2020-2030).  
23 De genormaliseerde vraag maakt het mogelijk om de evolutie van de vraag te tonen, onafhankelijk van de 
invloed van klimaatfactoren op deze vraag.  
24 https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/adequacy/strategische-reserve 

https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/adequacy/strategische-reserve
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Onderstaande grafiek illustreert de historische piekvragen van 2012 tot 2017, alsook de 
vooruitzichten voor de winter 2019-2020 in functie van de weersomstandigheden. Deze gegevens 
komen uit de studie van november 2019 “The need for a strategic reserve for winter 2020-2021” 
van Elia. 
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In 201825 kent de sector “Industrie” het grootste elektriciteitsverbruik, goed voor 46,1% van de 
totale vraag. Commerciële en openbare diensten (inclusief landbouw) waren goed voor 28,2% van 
het totale verbruik. De residentiële sector vertegenwoordigt 21,9%. Sinds 2008 is het verbruik van 
deze laatste twee sectoren relatief constant geweest, met toch een licht dalende trend in de 
residentiële sector. Het elektriciteitsverbruik van de transportsector bedraagt 2% in vergelijking 
met de totale vraag in 2017.  

2.2. Aanbod 

2.2.1. Geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit 

Onderstaande grafiek illustreert de evolutie van 2009 tot 2018 van de geïnstalleerde 
elektriciteitscapaciteiten in België en komt uit de “Key Data” van 2018 die de AD Energie van de 
FOD Economie verzameld heeft26. 

 

 

De geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit in België is van 17,8GW in 2009 tot 22,8GW in 2018 
toegenomen, hetzij een toename van 5GW. Voor dezelfde periode zijn de conventionele 
thermische installaties (brandstoffen) met 1,3 GW gedaald. Bovendien is de productiecapaciteit 
van hernieuwbare elektriciteit, voornamelijk van zonne- en windenergie, aanzienlijk toegenomen.  

De geïnstalleerde capaciteit van deze twee hernieuwbare bronnen vertegenwoordigt 7,2 GW of 
31,8 % van de totale geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit en is groter dan de Belgische nucleaire 
capaciteit (5,9 GW of 26,0 %). De offshore windenergie vertegenwoordigt 45,7% van de totale 
windproductie, terwijl ze enkel 36,4 % van de geïnstalleerde windcapaciteit vertegenwoordigt. Als 
wij de zonnecapaciteit van dichterbij bekijken, merken we op dat ongeveer 65 % van deze 
capaciteit uit kleine fotovoltaïsche zonnepanelen van minder dan 20 kW komt. Deze type 
installatie komt voornamelijk in de residentiële sector voor. 

                                                           
25 Bron: AD Energie - https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=0e22d3ca-1721-
4f98-80a9-df41ab32e72b 
26 De “Key Data 2018” werden nog niet gepubliceerd, de versie van 2017 is beschikbaar op de website van 
de FOD Economie https://economie.fgov.be/nl/publicaties/energy-key-data-maart-2019 

https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=0e22d3ca-1721-4f98-80a9-df41ab32e72b
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=0e22d3ca-1721-4f98-80a9-df41ab32e72b
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/energy-key-data-maart-2019
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De toename van de totale geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit geeft niet noodzakelijk leiding tot 
een toename van de elektriciteitsproductie (intermitterend karakter van hernieuwbare energie, 
pannes en onderhoud).  

2.2.2. Bruto elektriciteitsproductie 

De twee onderstaande figuren die komen uit de “Key Data 2018” en waarvan sprake hierboven, 
tonen de bruto elektriciteitsproductie in 2018 (in TWh en in procent) en de evolutie van de bruto 
elektriciteitsproductie (TWh) van 2009 tot 2018.27  

 

 

                               

                                     

De bruto elektriciteitsproductie in 2018 is met 13,5 % ten opzichte van 2017 gedaald, 
voornamelijk door het feit dat de nucleaire productie lager was dan in 2017 (-32,3%, ofwel -13,6 
TWh). Er wordt een toename van hernieuwbare energie vastgesteld waarvan de 
elektriciteitsproductie met 8,6% toegenomen is, ofwel 1,3 TWh. De grafiek toont eveneens dat 
het gebruik van aardolieproducten en vaste fossiele brandstoffen en afgeleide producten sterk 
gedaald is ten gunste van hernieuwbare energie en afval. 

De volgende figuren, die uit de “Key Data 2018” komen, illustreren de bruto elektriciteitsproductie 
uit hernieuwbare energiebronnen in 2018, alsook de evolutie in TWh van deze productie sinds 
200928.  

 

                                                           
27 De legende van de eerste tabel geldt voor de drie voorgestelde figuren. 
28 De legende van de eerste tabel geldt voor de drie voorgestelde figuren. 
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De productie van hernieuwbare elektriciteit is tijdens de laatste decennia sterk toegenomen. De 
elektriciteitsproductie op basis van zonne-energie stagneerde in de afgelopen jaren (3,9 TWh in 
2018 tegen 3,3 TWh in 2017 en 3,1 TWh in 2016). De productie op basis van vaste biomassa is 
weer begonnen te groeien sinds de daling in 2014 en heeft een nieuwe piek in 2017 bereikt met 
3,8 TWh. 

Windenergie is de grootste hernieuwbare energiebron geworden, gedeeltelijk dankzij de offshore 
windparken. In 2018 hebben de offshore windparken 3,4 TWh hernieuwbare energie opgewekt.  
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2.2.3. Market Response 

Onderstaande figuur komt uit de studie “Adequacy and Flexibility” van Elia29 en illustreert de 
Belgische “Market Response Volume Shedding”30 sinds 2018, alsook de vooruitzichten tot 2030. 
De vraagrespons (shedding) gebeurt meestal wanneer de netgebruikers een deel van hun verbruik 
kunnen verminderen als de prijzen een bepaald niveau bereiken. Het potentieel dat door Elia 
gebruikt wordt komt uit de draft van NEKP. De volumes bestemd voor ondersteunende diensten 
werden toegevoegd en komen uit de studie E-Cube31. 

 

 

Onderstaande figuur komt ook uit de studie “Adequacy and Flexibility” van Elia32 en illustreert de 
“Market Response Volume Shifting”33. Het verplaatsen van de vraag gebeurt wanneer het verbruik 
tot een ander moment van de dag uitgesteld kan worden ingevolge een prijssignaal, bijvoorbeeld. 
Het potentieel uitgedrukt op deze grafiek komt uit de draft van NEKP.  

 

                                                           
29 bdz.49 
30 Capaciteiten van vraagrespons 
31 https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/document-library 
32 bdz.49 
33 Capaciteiten van het verplaatsen van de vraag 
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2.3. Invoer en uitvoer  
Om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen, moet België een beroep doen op de invoer uit de 
buurlanden. Er is een omgekeerd evenredige relatie met de elektriciteitsproductiecijfers, zoals 
gepresenteerd in hoofdstuk 2.2. Jaren met een lage productie (2014 en 2015 bijvoorbeeld) kennen 
een zeer hoge invoer van elektriciteit. Ook in 2018 werd een hoge invoer geregistreerd als gevolg 
van voornamelijk de onbeschikbaarheid van de nucleaire installaties. Eind 2018 werden de 
werkzaamheden aan de Nemo Link® interconnector tussen België en het Verenigd Koninkrijk 
afgerond waardoor stroom tussen beide landen kan uitgewisseld worden. Sinds februari 2019 is 
deze interconnector beschikbaar voor commerciële activiteiten34. Met Nemo (1.000 MW) 
bedraagt de maximale commerciële importcapaciteit nu 5.500 MW. Onderstaande grafiek 
illustreert de oorsprong van de netto-invoer35 van elektriciteit van 2009 tot 2018, alsook de 
evolutie in TWh van de ingevoerde volumes, en komt uit de “Key Data 2018”. 

 

3. Adequacy monitoring van het Belgische systeem 
Dit hoofdstuk stelt de resultaten van de laatste zes studies voor die beantwoorden de vraag van 
de toereikendheid van het Belgische elektriciteitssysteem tegen 2025 en daarna. Aangezien de 
laatste studie van Elia, “Adequacy and Flexibility study for Belgium 2020-2030” de meest recent is, 
wordt deze nader voorgesteld dan de vijf andere studies waarvoor enkel de scenario’s en de 
resultaten besproken worden. Al de studies waarvan sprake in dit hoofdstuk zijn publiek en kunnen 
nader geraadpleegd worden als de lezer dit wenst.  

                                                           
34 De lage invoer in 2018 is het resultaat van de testfase bij de ingebruikname van deze interconnectie. 
35 Er dient erop te worden gewezen dat er onder “oorsprong” verstaan wordt via welk grens elektriciteit 
vervoerd wordt, en niet waar deze opgewekt wordt. De elektriciteit die van Nederland naar België 
doorgevoerd wordt, kan immers in Duitsland opgewekt worden. 
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3.1. Studie van Elia – “Adequacy and Flexibility study for 
Belgium 2020-2030”36 

In het kader van de studie “Adequacy and Flexibility study for Belgium 2020-2030” gepubliceerd 
door Elia op 28 juni 2019, becijfert de transmissienetbeheerder de noden op vlak van 
toereikendheid en van flexibiliteit die in België verwacht worden voor de tijdshorizonnen 2020 
(2,3 GW Offshore), 2023 (-2 GW nucleair), 2025 (-4 GW nucleair), 2028 (ontwikkeling van 
hernieuwbare energie) en 2030 (Europese doelstellingen). Er werden verschillende scenario’s 
ontwikkeld in het kader van deze studie en er wordt een beschrijving van twee ervan (het 
basisscenario en het HiLo37-scenario) gegeven. 

3.1.1. Beschrijving van de scenario’s 

Op het nationale niveau baseren de hypothesen van het centraal scenario zich op de draft van 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 van België, alsook op de visienota van het Belgische 
interfederale Energiepact. Dit scenario gaat samen gepaard met meerdere sensitiviteiten die door 
de stakeholders tijdens de publieksbevragingen werden voorgesteld. Op het Europese niveau 
worden de laatste gegevenssets van ENTSO-E voornamelijk gebruikt voor het basisscenario. 

Voor wat het HiLo-scenario betreft, aanvaardt dit een bijkomende onbeschikbaarheid van 4 Franse 
nucleaire eenheden, zijnde 3,6 GW, en een onbeschikbaarheid van een derde van het Belgische 
nucleaire park tot 2025. Deze aanpak wordt gebruikt in het kader van de uitoefening van de 
Strategische reserve.   

Onderstaande figuur die uit de studie van Elia (bdz. 34) komt, illustreert de verschillende scenario’s: 

 

                                                           
36 https://www.elia.be/nl/publicaties/studies-en-rapporten 
37 High Probability, Low Impact 

https://www.elia.be/nl/publicaties/studies-en-rapporten
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3.1.2. Hypothesen op het Belgische niveau - centraal scenario 

Elektriciteitsvraag 

Onderstaande grafiek, overgenomen van de studie van Elia (bdz. 40), illustreert de evolutie van de 
genormaliseerde vraag in België van 2011 tot 2030. Voor het centraal scenario werden de 
projecties van het WAM-scenario van het draft NEKP weerhouden. De IHS38 en Low39 
sensitiviteiten worden eveneens vermeld. 

 

Onderstaande grafiek, overgenomen van de studie van Elia, illustreert de verdeling van de 
verbruikspieken in functie van de klimaatjaren voor elk scenario. Er dient erop te worden gewezen 
dat deze verbruikspieken weerspiegelen noch het rekening houden met de market response40 noch 
met de opslag.  

 
 

Opslag en Market Response 

Met betrekking tot de opslag houdt het centraal scenario rekening met de bestaande 
pompopslaginstallaties met een toename van het reservoir van COO met 400 GWh vanaf 2021 

                                                           
38 Evolution of the total load based on the projection from ‘IHS Markit’, as used for the evaluation of the need for 
strategic reserves and initially proposed in the public consultation. Bron: Elia 
39 Evolution based on the WAM scenario from the draft NECP for demand growth but with half the electrification 
of heat and transport compared to the ‘CENTRAL’ scenario. Bron: Elia 
40 shedding or shifting 
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en een capaciteit van 87 MW vanaf 2024. Naast deze bestaande capaciteiten en op basis van het 
Energiepact, werden er nieuwe opslagcapaciteiten toegevoegd. 

Voor wat de Market Response betreft houdt het CENTRAAL scenario rekening met de hele 
capaciteit van de bestaande Market Response41. Naast deze bestaande capaciteiten en op basis van 
het Energiepact, werden er nieuwe capaciteiten toegevoegd. 

Onderstaande figuur illustreert wat hierboven werd uiteengezet (Bron: Elia). 

 
 

Hernieuwbare productie 

De capaciteiten van hernieuwbare energie van het CENTRAAL scenario zijn degene die in het 
WAM-scenario van het draft NEKP gereferenceerd zijn. Onderstaande figuren die uit de studie 
van Elia (bdz. 43-44) komen, illustreren deze capaciteiten voor de onshore windenergie, de 
offshore windenergie, alsook de ermee gepaard gaande sensitiviteiten.  

 

 

                                                           
41 The ‘CENTRAL’ scenario considers all existing market response volumes based on the annual historical analysis 

performed in the framework of the strategic reserve volume evaluation, including the volume participating in 

the ancillary services. Bron: ELIA 
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Nucleaire productie 

Het CENTRAAL scenario baseert zich op de wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie42 
en houdt rekening met een onbeschikbaarheid van een derde van het nucleaire productiepark 
zoals waargenomen tijdens de vorige winters43 (zie onderstaande figuur, bron: Elia, bdz. 42).  In 
antwoord op een verzoek van de stakeholders, wordt een sensitiviteit eveneens beschouwd om 
rekening te kunnen houden met een verlenging van 2 GW nucleaire energie na 2025.  

 
 

Productie –  thermische capaciteit  

Het CENTRAAL scenario houdt rekening met al de bestaande capaciteiten (CHP, CCGT, OCGT, 
turbojets,…), op voorwaarde dat de sluiting ervan niet aangekondigd werd. Onderstaande grafiek 
komt uit de studie van Elia, bdz. 52. 

                                                           
42 31 JANUARI 2003. - Wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 
elektriciteitsproductie  
43 Dezelfde hypothese als deze genomen in het kader van de uitoefening van de strategische reserve. 
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Samenvatting 

Onderstaande figuur, die uit de studie van Elia komt (bdz. 54), vat de hypothesen die op het 
Belgische niveau voor het CENTRAAL scenario genomen werden, samen. 

 

3.1.3. Hypothesen op het Europese niveau - centraal scenario 

Zoals hierboven aangehaald vloeien de hypothesen die op het Europese niveau voor het 
basisscenario genomen werden, voornamelijk voort uit de meest recente gegevens van ENTSO-E 
die beschikbaar waren op het moment dat dit verslag opgesteld werd. Er wordt opgemerkt dat 
meer dan 100 GW thermische capaciteit tegen 2030 gedoemd te verdwijnen zijn, dat is 26 GW 
meer dan wat de “Studie over de nood aan Adequacy en aan flexibiliteit in het Belgische 
elektriciteitssysteem” van april 2016 aan kondigde. Daarentegen zou de capaciteit van 
hernieuwbare energie tegen 2030 moeten verdubbelen. Onderstaande grafieken komen uit de 
studie van Elia, bdz. 56-57. 
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3.1.4. Methodologie 

Onderstaande figuur die uit de studie van Elia (bdz. 87) komt, vat de methodologie die door de 
TNB in zijn studie gebruikt is, samen.  

 

De studie van Elia bestaat uit twee delen: een luik “adequacy” en een luik “flexibiliteit”. Een 
elektriciteitssysteem wordt als “adequaat” beschouwd als de capaciteit toereikend is om aan de 
noden (via de productie, de invoer, de opslag, de vraagbeheer, enz.) te beantwoorden. De concept 
van “flexibiliteit” verwijst naar de reactie van het net op de fluctuaties tussen de injectie en de 
afnames die door de toenemende volatiliteit van de productie veroorzaakt wordt44. 

Voor het deel “adequacy” heeft Elia de software “Antares” gebruikt om een probabilistische 
analyse gebaseerd op 34 historische klimaatjaren uit te voeren die tot honderden Monte-Carlo 
jaren hebben geleid. De methodologie die door de TNB gebruikt wordt, wordt in 
overeenstemming gebracht met de methodologie die op het Europese niveau gebruikt wordt in 

                                                           
44 Bron: Elia 
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de studie “Mid Term Adequacy Forecast”. Onderstaande grafiek komt uit de studie van Elia, bdz. 
92. 

 

Onderstaande figuur (bdz. 89 van de studie van Elia) geeft de methodologie weer die door Elia 
gebruikt wordt om de volume van de “Not viable GAP” te bepalen die wordt beschreven als “the 
shortage in capacity that would occur in Belgium resulting from an economic viability check on existing 
and any kind of new capacity (on top of the capacity already assumed by the ‘Energy Pact’)”. Tot nu 
toe werd er nog geen methodologie bepaald op het Europese niveau.   

 

In haar studie heeft Elia een economische leefbaarheidstest ontwikkeld om de rendabiliteit van 
de nieuwe en bestaande capaciteiten te schatten. Volgens de door Elia ontwikkelde methodologie 
wordt een bestaande eenheid beschouwd als economisch leefbaar wanneer de mediaan van de 
inframarginale rente (P50) van de probabilistische analyse de vaste kosten dekt. Een nieuwe 
eenheid zal als economisch leefbaar beschouwd worden als de mediaan van de inframarginale 
rente (P50) van de probabilistische analyse de vaste kosten en de investeringskosten dekt. In haar 
aanpak vergelijkt Elia de inframarginale rente met het minimum van de kosten die door de 
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investeerders (CAPEX45 en FOM46) gedragen zijn. Onderstaande figuur komt uit het verslag van 
de studie van Elia (bdz. 96) en vat de gebruikte methodologie samen. 

 

 

3.1.5. Resultaten 

Onderstaande figuur (bdz. 118) illustreert de “Gap volumes” die voor het CENTRAAL scenario op 
het Belgische niveau en voor al de bestudeerde sensitiviteiten op het Europese niveau 
geïdentificeerd zijn.  

                                                           
45 “Capital Expenditure refers to the investments in a new capacity or the life-time extensionof existing capacity”. 
Bron: Elia 
46 “Fixed Operation and Maintenance (FOM) are costs needed to operate or to make available any generation, 
storage or market response capacity. Those costs are not depending on the output of the unit”. Bron: Elia. 
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In het kader van het HiLo-scenario toont de studie van Elia dat er in 2025 een structurele nood 
aan bijkomende capaciteit van ongeveer 3,9 GW zal zijn. Deze cijfer houdt rekening met 
onzekerheden in de buurlanden waarop België geen invloed heeft, zoals een beperkte 
beschikbaarheid van de productie of van de interconnecties. Onderstaande grafiek komt uit de 
studie van Elia, bdz. 128. 

 

De vervroegde kooluitstap in onze buurlanden zal tot een verhoging van de nood aan capaciteit 
in België leiden tijdens de winters 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025. Vóór de kernuitstap in 
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2025 zal er dus in het HiLo-scenario reeds een nieuwe nood aan capaciteit zijn die 1 GW kan 
overschrijden, wat bijkomende maatregelen zal vereisen47. 

 

 
                                                                                                         Bron: Elia 

 

De studie bevestigt ook de nood aan een structurele tussenkomst (zelfs in het geval van een 
gedeeltelijke verlenging van het nucleaire park) die de nodige investeringssignalen zal creëren om 
de vervangingscapaciteit volledig en tijdig ter beschikking te stellen. 

                                                           
47 Deze maatregelen worden momenteel onderzocht. 
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                  Bron: Elia 

 

Bron: Elia 

 

3.2. Studie van Elia – “Electricity Scenarios for Belgium 
Towards 2050”48 

3.2.1. Beschrijving van de scenario’s 

In het kader van deze studie zijn er drie hoofdscenario's voor de elektriciteitssector opgesteld. 
Laatstgenoemden zijn voornamelijk geïnspireerd op het “draft scenario report” van het Ten Year 
Network Development Plan (TYNDP) 2018, gepubliceerd in oktober 2016.    

                                                           
48 https://www.elia.be/nl/publicaties/studies-en-rapporten 

https://www.elia.be/nl/publicaties/studies-en-rapporten
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Base Case scenario [BC] 

Het "Base Case" scenario weerspiegelt een ontwikkeling van de elektriciteitssector die wordt 
gekenmerkt door de belangrijkste huidige nationale trends en beleidsmaatregelen. Dit scenario 
vertegenwoordigt het minimum dat vereist is om de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2030 
te bereiken. Het weerspiegelt een gematigde ontwikkeling van hernieuwbare energieën in 
Europa, voornamelijk ondersteund door nationale subsidieprogramma's en -beleidsmaatregelen.   

In dit scenario wordt een lage elektrificatie in aanmerking genomen, door de afwezigheid van 
stimulansen voor het transport en verwarmingsinstallaties om over te schakelen op elektriciteit. 
Sommige gebruikers kiezen niettemin voor elektrisch transport, rekening houdend met de 
verwachte kostendaling en met de technologische rijpheid.  

Dit scenario garandeert niet de verwezenlijking van de lange termijn doelstellingen voor 
decarbonisatie binnen de elektriciteitssector en zal afhangen van de ontwikkelingen in andere 
energiesectoren. Gelet op de geringe elektrificatie van de andere sectoren is het zeer 
waarschijnlijk dat er een afwijking van het geplande traject zal optreden, in welk geval een grotere 
kloof zal moet worden overbrugd tussen 2040 en 2050 om de klimaatdoelstellingen van de 
Europese Unie te halen.   

 

“Decentral” scenario [DEC] 

Het "Decentral" scenario wordt gekenmerkt door een energietransitie die vooral ondersteund 
wordt door de "prosumers". De kosten van fotovoltaïsche energie en van batterijen dalen snel. 
Digitalisering en prijssignalen laten toe dat residentiële gebruikers en sommige commerciële en 
industriële gebruikers massaal in dergelijke technologieën kunnen investeren.  

Tegelijkertijd wenden deze "prosumers" zich tot elektrische voertuigen, die thuis kunnen worden 
opgeladen dankzij de energie die door hun fotovoltaïsche installaties wordt geproduceerd. De 
elektrificatie van de verwarmingssector, in combinatie met de verhoogde efficiëntie van 
gebouwen, is eveneens in ontwikkeling.  

Er wordt een kader opgezet om een efficiënter gebruik van de opslagfaciliteiten mogelijk te 
maken door een toename van de digitalisering (slimme meters, prijssignalen, enz.) en om tevens 
een flexibel gebruik van de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en 
verwarmingsapparaten mogelijk te maken.  

In dit scenario maakt digitalisering ook een grotere vrijwillige reductie (Demand Side 
Management) van het volume van de elektriciteitsvraag in de winterperiode mogelijk, wat een 
grotere verlaging van de vraag van industriële en commerciële verbruikers mogelijk maakt.  

 

“Large Scale RES” scenario [RES] 
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Het laatste scenario “Large Scale RES” weerspiegelt een energietransitie die voornamelijk wordt 
ondersteund door Europese beleidslijnen en door de samenwerking tussen de lidstaten om op 
een betere manier gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen in Europa.  

Dit scenario stelt het grootste aandeel van hernieuwbare energie in het elektriciteitsverbruik 
voor, dankzij de grote uitrol van onshore windinstallaties en offshore windinstallaties in de 
Noordzee en van fotovoltaïsche installaties in Zuid-Europa.  

Nieuwe fotovoltaïsche installaties worden ook in België geïnstalleerd, maar in een trager tempo 
dan in het "Decentral" scenario vanwege het betere potentieel in Zuid-Europa. De elektrificatie 
van de transport- en verwarmingssector vordert matig in alle landen, met de installatie van 
flexibiliteitsopties om dit extra verbruik te beheersen. Om de uitstoot van broeikasgassen sneller 
terug te dringen, maken alle Europese landen snel een einde aan hun steenkool- en 
bruinkoolproductie.  

3.2.2. Resultaten 

De studie toont aan dat de toekomstige Belgische elektriciteitsmix hoofdzakelijk zal bestaan uit 
hernieuwbare en thermische energie, met een toename van de grensoverschrijdende 
uitwisselingen (vrij hoge invoer bij een “status quo”-benadering, evenwichtige uitwisselingen bij 
een meer proactieve aanpak).  

 

 

Naar aanleiding van de kernuitstap zullen er in België twee belangrijke productiecapaciteiten 
beschikbaar zijn: de hernieuwbare energiebronnen en de gaseenheden. Gas blijft een 
overheersende brandstof voor de transitie in België.  

De studie vermeldt een nood aan thermische productiecapaciteit beschikbaar in België in 2030 
voor het referentiescenario van 5,9 GW. Er worden lagere noden geïdentificeerd in de RES- (5 
GW) en DEC- (5,6 GW) scenario’s die voornamelijk verbonden zijn aan de toenemende penetratie 
van duurzame energie, de opslag en het vraagbeheer.  

Uitgaande van de totale thermische capaciteit die in de scenario’s nodig is, wordt verondersteld 
dat 2,3 GW van de thermische productie komt uit bestaande eenheden die na 2005 gebouwd 
werden (die geen 25 jaar exploitatie in 2030 bereiken).  

De nood die in het referentiescenario geïdentificeerd is kan eveneens geëxtrapoleerd worden voor 
de periode die onmiddellijk de nucleaire phase-out (in 2025-2026) volgt. Het resultaat is een nood 
aan minstens 3,6 GW nieuwe thermische productiecapaciteit die in België ontwikkeld moet 
worden om de steile daling van de thermische productie te compenseren die voorzien is ten 
gevolge van de verwachte ontmanteling van de oude gaseenheden en de geleidelijke afschaffing 
van kernenergie. Er dient opgemerkt te worden dat de 3,6 GW rekening houdt met de verwachte 
bijdrage van energie-efficiëntie, de flexibiliteit van de vraag, de opslag, de verwachte groei van de 
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intermitterende hernieuwbare bronnen en, zoals vermeld in de hypothesen, al de relevante 
investeringen in het net tot 2025.  

 

3.3. Studie EnergyVille - “Sensitivity scenario’s 
underpinning choices for the Belgian Energy Pact”49 

3.3.1. Beschrijving van de scenario’s 

 

In januari 2017 heeft VITO / EnergyVille de studie “Energy Transition in Belgium – Choices and 
Costs” gepubliceerd. Deze studie bekeek de scenario’s van mogelijke energiemix in België in 2020 
en 2030, alsook de gevolgen ervan op de energieproductie en de kosten voor de Belgische 
industrie. De resultaten van de studie toonden een sterke toename van de productie van 
hernieuwbare elektriciteit tot 2030, wat eveneens toont dat het belangrijk is dat de 
productiecapaciteit van aardgas op het huidige niveau blijft, d.i. ten minste 6.000 MW om de 
meeste volatiele aanbod van hernieuwbare bronnen in evenwicht te brengen. 

In oktober 2017 hebben de Wereldbank (2017) en het IEA (2017) hun vooruitzichten voor de 
aardgasprijzen in Europa met meer dan 20% voor 2030 verminderd ten opzichte van de vorige 
publicaties (IEA, 2015).  

Na deze aankondiging hebben Greenpeace, BBL en IEW aan EnergyVille gevraagd om hun studie 
van 2017 te updaten om rekening te houden met deze aankondigingen met betrekking tot het 
dalen van de aardgasprijs. De voornaamste doelstelling van deze studie bestaat erin de gevolgen 
op de kosten, de capaciteit en de elektriciteitsproductie te schatten volgens de afzonderlijke 
scenario’s voor de energiesector. Dit is bedoeld om de relevante rol van de technologieën van 
nucleaire capaciteit, offshore windenergie en aardgas in ons land beter te beschrijven. 

Er werden twee scenario’s herberekend: de ene houdt rekening met de basisassumpties van een 
volledige nucleaire phase-out tegen 2025 (“UP18” genoemd) en de andere voorziet in een nucleaire 
uitbreiding met 10 jaar (“UP18-Nuc” genoemd). Beide scenario’s werden ontwikkeld op basis van 
hetzelfde modelkader als dat van EnergyVille (2017) en de verkregen resultaten voor UP18 en 
UP18-Nuc worden vergeleken met de resultaten van het basisscenario van de studie 2017, 
EV2017. 

                                                           
49 https://www.energyville.be/sites/energyville/files/downloads/2018/gp_bbl_iew_report_-
_v2018_03_06_final.pdf 
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3.3.2. Resultaten 

De resultaten van deze studie hebben aangetoond dat de meeste elektriciteitscapaciteit van België 
in 2030 en 2040 op lange termijn uit hernieuwbare energie zal komen. De auteurs bevestigen dat 
de nucleaire uitbreiding met 10 jaar een beperkte impact op de uitbreiding van hernieuwbare 
energie heeft. De offshore windenergie zal ongeveer 3 GW bedragen en het fotovoltaïsche 
vermogen zal tot 10,6 GW in 2040 verdubbelen. In termen van productie betekent dit dat 
gemiddeld meer dan 40% van de elektriciteitsbevoorrading (ongeveer 86 TWh in 2030 en 98 TWh 
in 2040 - de netto-invoer inbegrepen) uit hernieuwbare bronnen zou komen. 

Deze sterke toename van het aanbod aan hernieuwbare elektriciteit in de scenario’s UP18 en 
UP18-Nuc wordt eveneens verklaard door de toename van de vraag naar elektriciteit die onder 
andere wordt veroorzaakt door het aantal elektrische voertuigen die na 2030 stijgt en die met 
13% van de totale elektriciteitsvraag in 2040 overeenstemt.  

In deze context leiden de investeringen in de aardgascentrales en in de waterkrachtcentrales de 
productiecapaciteit op basis van aardgas van het scenario UP18 in 2030 tot hetzelfde niveau als in 
EV2017, tot ongeveer 6 GW.   

Bij de evaluatie van het scenario van nucleaire uitbreiding 2 GW (Up18-Nuc) ten opzichte van het 
scenario UP18 wordt vastgesteld dat de aardgascapaciteit het meest getroffen is: de investeringen 
worden uitgesteld en de capaciteitsniveaus blijven onder 4,8 GW in 2030.  

Onderstaande figuur, die uit het verslag van EnergyVille komt, toont deze resultaten.  

 

3.4. Studie van het Federaal Planbureau – “Impact van het 
Pact”50 

3.4.1. Beschrijving van de scenario’s 

Op 22 december 2017 werd het Federaal Planbureau aangezocht door het Kabinet van federaal 
Minister van Energie Mevr. Marghem om een nieuwe studie uit te voeren. De aanleiding van deze 

                                                           
50 https://www.plan.be/admin/uploaded/201802260841090.OPREP201802.pdf 
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opdracht was de vraag naar bijkomende cijfers na het verschijnen van de gemeenschappelijke 
Visienota opgesteld door de vier Ministers van Energie voor de transitie (Interfederaal 
Energiepact). De studie stelt een analyse voor van de impact op bepaalde socio-economische 
indicatoren van vier elektriciteitsscenario’s in 2030. 

Er bestaan twee types scenario’s: de “Referentie”-scenario’s en de “Pact”-scenario’s. De “Pact”-
scenario’s houden rekening met de piekvragen lager dan de piekvragen van de “Referentie”-
scenario’s, een meer intensieve ontwikkeling van de zonneproductie, onshore windenergie, 
batterijen en het vraagbeheer. In elk type scenario (Referentie en Pact) worden twee 
sensitiviteiten bestudeerd: één waarbij rekening wordt gehouden met de nucleaire phase-out zoals 
voorzien in de wet van 2003, gewijzigd in 2015, en een tweede waarbij rekening wordt gehouden 
met een verlenging van een capaciteit van 2085 MW (verlenging van Doel 4 en Tihange 3) na 
2025. Samengevat worden de vier scenario’s afgekort als REF_NoNuke, REF_2G, Pact_NoNuke, 
Pact_2G. Onderstaande tabel vermeldt de hypothesen genomen voor elk scenario in 2030 en komt 
uit de studie van het FPB51. 

 

3.4.2. Resultaten 

De resultaten die uit de studie van het Federaal Planbureau komen, komen overeen met de 
resultaten die door Elia in haar laatste studie van juni 2019 gecommuniceerd werden. Hiervan 
getuigen de volgende tabellen: 

 

3.5. Studie UGent – “Energietrilemma”52 

3.5.1. Beschrijving van de scenario’s 

Deze studie heeft tot doel om te analyseren hoe verschillende combinaties van gascentrales, van 
hernieuwbaar kapitaal, de biomassa al dan niet inbegrepen, van opslagcapaciteiten, van 

                                                           
51 Het Federaal Planbureau 
52 https://biblio.ugent.be/publication/8556955/file/8556956.pdf 

https://biblio.ugent.be/publication/8556955/file/8556956.pdf
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vraagbeheer, van vermindering van de vraag en van invoer van elektriciteit, energiezekerheid 
bieden bij de kernuitstap. 

Er werden vier scenario’s in deze studie onderzocht. De beschrijving van elk scenario wordt hierna 
weergegeven en komt uit de studie “Energietrilemma”. In elk scenario werden enkele van die 
varianten of sensitiviteitsoefeningen geanalyseerd en werd de impact ervan gekwantificeerd (een 
constante of dalende vraag voor het REF-scenario, een constante en stijgende vraag voor het 
RAD-scenario).  

 

Referentie (REF) 

Basisassumpties over de verschillende inputvariabelen, zoals een beperkte toename van de vraag. 
Het aandeel van wind- en zonne-energie blijft aan het huidige tempo verder groeien en er wordt 
geïnvesteerd in bijkomende biomassacentrales. De DSM-capaciteit verdubbelt tussen vandaag en 
2030, en een half miljoen elektrische wagens wordt in beperkte mate aan het net gekoppeld. 

 

Nucleair (NUC) 

Dezelfde conventionele assumpties als in het REF-scenario, met als enige verschil het uitstel van 
de nucleaire phase-out. Ongeveer 4000 MW aan nucleaire capaciteit blijft aanwezig in het 
systeem tot 2030. 

 

Alternatief (ALT) 

Een groenere variant van het referentiescenario. Een hogere groei van hernieuwbare energie 
wordt gecombineerd met één miljoen elektrische wagens, waarvan een groter percentage slim 
aangesloten is. Ook de toename van de import is hoger en de opslagcapaciteit van de 
waterkrachtcentrales wordt verder uitgebreid. Zowel de totale elektriciteitsvraag als piekvraag 
stijgen. 

 

Radicaal (RAD) 

Het allergroenste scenario. Niet alleen is de toename van de wind- en zonne-energie nog sterker 
en zijn er nog meer slim aangesloten elektrische wagens, maar ook de vraag kent een heel ander 
verloop dan het REF- en ALT-scenario. Onder de assumptie van een sterke verbetering op het vlak 
van energie-efficiëntie daalt die tot ze in 2030 12% lager is dan vandaag. Ook hier wordt de 
opslagcapaciteit van de waterkrachtcentrales verhoogd. Er wordt echter geen biomassa 
bijgebouwd. 

3.5.2. Resultaten 

De resultaten tonen aan dat in de meeste scenario’s, er een aanzienlijke nood aan investeringen in 
nieuwe gascentrales ontstaat als gevolg van de nucleaire phase-out. De tabel hierna vat de evolutie 
van de CCGT-, OCGT- en de totale gascapaciteit in verschillende scenario’s samen: 
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De studie toont eveneens aan dat een deel van de gascentrales die noodzakelijk zijn in 2025 het 
risico loopt niet langer nodig te zijn in 2030. Dit steeds lagere aantal draaiuren van de gascentrales 
zal, volgens de auteurs, voor een investeringsparadox zorgen: “Enerzijds is een hoge penetratie van 
intermitterende hernieuwbare energiebronnen onlosmakelijk verbonden met een groeiende nood aan 
flexibele back-up, maar anderzijds zal die back-up hoogstwaarschijnlijk niet rendabel zijn. De reguliere 
marktinkomsten voor de toekomstige gascentrales zullen te laag en onvoorspelbaar zijn om 
investeringen uit te lokken, waardoor aanvullende inkomsten uit andere bronnen noodzakelijk worden. 
Een nieuw capaciteits-mechanisme dat inkomsten garandeert op basis van beschikbaarheid (i.p.v. 
productie) kan een oplossing bieden.” 

Een tweede studie van de Universiteit van Gent, “Energypact Scenarios ; Adequacy and system 
cost” van februari 2018 bevestigt deze resultaten en concludeert als volgt: “The Energypact 
scenarios show that the complete nuclear phase-out by 2025 implies a rather stable need for a gas 
capacity of approximately 7500 MW between 2025 and 2050. An ambitious gas capacity plan up to 
2025 will not only bring energy security but also stability for the decades to come. The scenario with 6 
GW nuclear capacity until 2030 is a temporary gas phase-out scenario. Our results however show that 
the lifetime extension of nuclear capacity does not eliminate but just postpones the need to invest in 
new gas capacity by one or two decades. As Europe aims to decarbonize the power sector by 2050, the 
economics of investing in new gas capacity around 2040 can be challenging. ” 
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3.6. Studie ENTSO-E – « Mid-Term Adequacy Forecast 
2018 »53 

3.6.1. Beschrijving van de scenario’s 

In het kader van deze studie zijn twee scenario’s bestudeerd. Het eerste is het scenario « Base 
Case » dat gebaseerd is op een geharmoniseerde en gecentraliseerde paneuropese databank 
(PEMMDB) die is opgebouwd met de input van alle TNB’s. 

Voor België zijn de hypothesen voor 2020 gelijklopend met die van de studie naar de evaluatie 
van het volume van strategische reserve 2018-2019. Voor 2025 zijn de hypothesen betreffende 
het productiepark en de vraag gelijklopend met het basisscenario van de studie « Electricity 
Scenarios for Belgium towards 2050 ». 

Het tweede scenario is het scenario « Low-carbon sensitivity » waarbij rekening wordt gehouden 
met een analyse « what-if ». Bedoeling hiervan is de impact op de resultaten van 2025 in te 
schatten van een beleid waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een drastische vermindering van 
de koolstofuitstoot en een versnelde vermindering van de thermische capaciteit. In werkelijkheid 
is dit een   « stress test » aangezien voor dit scenario de thermische capaciteit die de markt verlaat 
niet meer vervangen wordt. In totaal betekent dit in vergelijking met het scenario  « Base Case » 
een capaciteitsvermindering met 23,35 GW. Onderstaande figuur geeft een voorstelling van de 
distributie per land van die capaciteit. 

 

 

                                                           
53 https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/ 

https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/


35 

 

3.6.2. Resultaten 

Voor het scenario Base Case en voor het perspectief 2020 werd voor België een gascapaciteit van 
4330 MW in aanmerking genomen. Tegen 2025 werd een gascapaciteit van 6238 MW in 
aanmerking genomen, met inbegrip van de  « new built generation ». De resultaten van de studie 
tonen aan dat het dubbele LOLE-criterium gerespecteerd wordt voor beide perspectieven : 2020 
en 2025. 

Voor het scenario Low-Carbon Sensitivity worden de resultaten van die gevoeligheid vertaald in 
een hoge LOLE-waarde voor België van meer dan 10 uur per jaar. De analyse van dat resultaat 
bevestigt dat de nationale adequacy-criteria in België vervuld zouden zijn met een bijkomende 
nationale productiecapaciteit van meer dan 2 GW in vergelijking met de hypothesen van het 
basisscenario. Die resultaten lopen gelijk met die van de studie "Electricity Scenarios for Belgium 
towards 2050" waarin vermeld werd dat in geval van ontoereikendheid bij de buurlanden de 
behoefte aan productiecapaciteit in België 1 à 2 GW zou bedragen om te beantwoorden aan de 
adequacy-criteria. 

 

3.7. Studie ENTSO-E – « Mid-Term Adequacy Forecast 
2019 »54 

3.7.1. Beschrijving van de scenario’s 

In december 2019 heeft ENTSO-E zijn laatste MAF-studie gepubliceerd. Deze bestudeert de 
tijdsperspectieven 2021 en 2025. Net zoals voor de MAF-studie van 2018 werden twee scenario’s 
geanalyseerd. Het eerste scenario is het scenario « Base Case » dat gebaseerd is op een 
geharmoniseerde en gecentraliseerde paneuropese databank (PEMMDB) die is opgebouwd met 
de input van alle TNB’s en het tweede scenario is het « Low Carbon »-scenario dat slechts tot 2025 
geanalyseerd is. In het scenario « Low Carbon » van 2025 verminderen de volgende landen hun 
thermisch productiepark nog verder : de Republiek Tsjechië, Finland, Estland, Griekenland, 
Denemarken, Italië, Hongarije, Portugal, Roemenië, Ierland, Noord-Ierland en Polen. Die 
vermindering is meestal het gevolg van de verdwijning van steenkoolcentrales en dit om 
economische en/of politieke redenen.  

Voor België zijn de gebruikte hypothesen gelijklopend met die welke gebruikt zijn in de studie  
« Adequacy and Flexibility » van Elia. In die hypothesen worden alle bestaande gaseenheden voor 
beide tijdsperspectieven behouden; met name 5325 MW in 2021 en 7824 MW in 2025. Het 
hernieuwbare potentieel wordt toegelicht in de draft van het NEKP. Het potentieel aan vraag- en 
opslagbeheer is gebaseerd op het Energiepact. Tenslotte wordt met geen enkel nucleaire 
capaciteit rekening gehouden voor het jaar 2025. Voor 2021 bevatten de nucleaire hypothesen 
een veronderstelde onbeschikbaarheid van een derde van het nucleaire park; dit is het resultaat 
van een analyse van de vastgestelde nucleaire onbeschikbaarheid in de loop van de laatste winters. 

3.7.2. Resultaten 

Voor het basisscenario en voor de twee bestudeerde tijdsperspectieven bedraagt de gemiddelde 
LOLE bijna een uur per jaar; dit is minder dan het adequacy-criterium voor België. Voor de MAF-
studie 2019 werd een Flow Based-methodologie ontwikkeld voor het jaar 2021. Aan de hand 
daarvan kon een duidelijkere voorstelling worden gegeven van hetgeen dagelijks geobserveerd 
wordt in de CWE-regio. In het kader van deze Flow Based-aanpak geeft de studie in 2021 een 
LOLE aan van 3 uur. 

Zoals vermeld in de beschrijving van de scenario’s werd voor 2025 rekening gehouden met een 
nieuwe capaciteit van 2,5 GW. Dit potentieel was geïdentificeerd als de nieuwe capaciteit die 
nodig is om te voldoen aan de adequacy-criteria in België in het scenario van de basisstudie  
« Adequacy and Flexibility ». Volgens die hypothesen is voor het scenario « Low Carbon » voor 

                                                           
54 https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/ 

https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/
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België een gemiddelde LOLE berekend van 1,6 u/jaar. Die resultaten bevestigen dat de nieuwe 
capaciteit van 2,5 GW België de mogelijkheid zou moeten bieden te voldoen aan zijn 
betrouwbaarheidscriteria in het scenario "CENTRAL/EU-BASE" dat voor 2025 gebruikt is in de 
studie « Adequacy and Flexibility ».  

3.8. Conclusies  
Op basis van hoger vermelde literatuur waarin een behoefte is vermeld die vergelijkbaar is met die 
welke de TNB aanhaalde in zijn laatste studie van juni 2019, bevestigt de AD Energie dat er in 
2025 wel degelijk een behoefte is aan nieuwe capaciteit. Onderstaande figuur die komt uit de 
studie Adequacy and Flexibility van Elia (blz.126) geeft een samenvatting van de  resultaten van 
de verschillende studies die in dat rapport zijn voorgesteld. 

 

 

 

4. Maatregelen 

4.1. Maatregelen om de piekvraag te dekken in geval van 
gebrek aan aanbod  

Gedurende de laatste jaren is de adequacy verscheidene malen in het gedrang gekomen naar 
aanleiding van de onvoorziene buitengebruikstelling of stillegging van Belgische en Franse 
kernreactoren. Op langere termijn zal de bevoorradingszekerheid onder druk komen te staan ten 
gevolge van de nucleaire uitstap en het gebrek aan investeringen in nieuwe capaciteit. 

Daarom werden de laatste jaren tal van maatregelen genomen om de bevoorradingszekerheid op 
korte en langere termijn te garanderen. Verder in deze afdeling volgt een inventaris van deze 
maatregelen die komt uit het “Implementation plan” voor een betere marktwerking dat in 
november 2019 bij de Europese Commissie is ingediend55. 

                                                           
55 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Implementation-
plan.pdf 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Implementation-plan.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Implementation-plan.pdf
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4.1.1. Groothandelsmarkt 

Prijsgrens 

De dag- en infradagprijzen voor elektriciteit op de groothandelsmarkten zijn enkel begrensd door 
de technische geharmoniseerde prijslimieten die door de NEMO’s worden toegepast. 

Voor eenvormige day-ahead koppeling  (SDAC) worden de geharmoniseerde technische 
prijsgrenzen bepaald tussen een minimumprijs van -500.00 EURO/MWh en een maximumprijs van 
+ 3,000.00 EURO/MWh. Beslissing nr 04/2017 van ACER van 14 november 2017 bepaalt het 
volgende : "The Harmonised Maximum Clearing Price Limit shall be increased by an increment of 
1000 €/MWh in the event the hourly Clearing Price in an individual or multiple Bidding Zones has 
exceeded a value of 60 percent of the Maximum Clearing Price Limit in at least one market time 
unit."  

Voor de eenvormige intraday-koppeling (SIDC) worden de geharmoniseerde technische 
prijsgrenzen bepaald tussen -9,999.99 EURO/MWh en +9,999.99 EURO/MWh. Beslissing 
nr  05/2017 van ACER van 14 november 2017 bepaalt dat in het geval dat de maximale 
geharmoniseerde evenwichtsprijs voor de SDAC boven de maximale geharmoniseerde 
evenwichtsprijs voor de SIDC stijgt, de maximale geharmoniseerde evenwichtsprijs voor de SIDC 
verhoogd moet worden om gelijk te zijn aan de maximale geharmoniseerde evenwichtsprijs voor 
de SDAC. 

 

Aanbiedingen op de groothandelsmarkt 

De producenten zijn weinig beperkt in hun vrijheid bij de bepaling van de prijs van hun 
aanbiedingen op de groothandelsmarkt. Behalve het feit dat de aanbiedingen van de producenten 
moeten stroken met hoger genoemde prijsgrenzen, zouden ze moeten voldoen aan de REMIT-
verplichtingen (artikel 2.2(a) en 2.3(a) en artikel 5). Om een leefbare markt te hebben, zijn niet- 
concurrerende veilingen verboden. Bovendien moeten de producenten die een aanbieding op de 
groothandelsmarkten willen lanceren, beantwoorden aan de toelatingscriteria van de NEMO’s in 
de relevante markten. 

 

Productiereserves vrijgemaakt door de TNB 

In de Belgische wetgeving bepaalt geen enkele wet noch bepaling dat de TNB de 
productiereserves op de markt moet vrijgeven wanneer de marktprijs boven een bepaald niveau 
klimt. In België kunnen de door de TNB gecontracteerde strategische reserves echter verkocht 
worden wanneer de marktprijzen de geharmoniseerde technische prijsgrens bereiken (momenteel 
3,000.00 EUR/MWh). In de werkingsregels van de strategische reserves heet dit de « economische 
trigger ». Aangezien deze regel tegenstrijdig lijkt met  de bepalingen van het  Clean Energy Package 
zullen de werkingsregels voor de strategische reserves worden aangepast en wordt de  
economische trigger opgegeven. 

 

Verbetering van de marktkoppeling gebaseerd op de CWE-stromen 

De day-aheadkoppeling gebaseerd op de CWE-stromen wordt sinds haar invoering in 2015 
geleidelijk aan verbeterd. Zo werd de « minRAM 20% » - regel ingevoerd in april 2018. Die regel 
garandeert dat voor alle kritieke elementen die in aanmerking worden genomen bij de berekening 
van de capaciteit, ten minste 20% ter beschikking moet worden gesteld voor grensoverschrijdende 
uitwisseling binnen de CWE-regio. Vanaf 2020 zou steeds meer capaciteit  beschikbaar moeten 
worden dank zij de invoering van de regels van de nieuwe electriciteitsverordening ( de « 70%-
regel » aangepast op nationaal niveau in functie van het actieplan en van de afwijking die voor elk 
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land van toepassing is). Tegen 2025 zou ten minste 70% van de capaciteit beschikbaar moeten zijn 
voor grensoverschrijdende uitwisselingen56. 

 

Toepassing van de methodologieën gebaseerd op de stromen in de kernregio’s 

en de van de bijbehorende methodologieën 

Begin dit jaar heeft ACER een beslissing genomen in verband met de berekeningsmethodologieën 
voor de day-ahead en intraday-capaciteit. Die methodologieën zouden tegen 1 december 2020 
moeten worden toegepast. Zij omvatten kleine maar belangrijke verschillen in de huidige aanpak 
in de CWE-zone omdat zij in het bijzonder een oplossing bieden voor het probleem van de 
ongegronde discriminatie die veroorzaakt wordt door de ‘loop flows’ die een groot deel van de  
thermische capaciteit van de lijnen wegnemen alvorens die voor grensoverschrijdende 
uitwisselingen aan te bieden. De ontwikkeling en de implementatie van de redispatching-
methodologieën zou tot bijkomende verbeteringen moeten leiden met betrekking tot de capaciteit 
die op de markt wordt aangeboden. 

 

Integratie van HVDC interconnectoren in de marktkoppeling 

De huidige en toekomstige HVDC-connectoren zullen een betere toegang tot de day-ahead- en 
intraday-markten mogelijk maken. 

 

Elia (samen met National Grid en Nemo Link Limited) is van plan op korte termijn op Nemo Link 
een product van expliciete intraday-capaciteit te lanceren op de grens BE-GB. Van zodra de Brexit 
duidelijk zal zijn en in het bijzonder de kwestie of Groot-Brittannië in de interne energiemarkt zal 
blijven (IEM), zullen er stappen worden ondernomen om Nemo Link te integreren in de eenvormige 
intraday-koppeling  (SIDC, voorheen « XBID ») samen met de andere interconnectoren van het 
Kanaal. De impliciete day-ahead-toewijziging op Nemo Link (die momenteel gebeurt via de 
eenvormige day-ahead-koppeling) zal vervangen worden door een expliciet 
toewijzingsmechanisme via JAO ingeval GB de IEM zou verlaten. 

Alegro zal in de bestaande CWE-processen geïntegreerd worden via de zogeheten « Evolved Flow-
Based »-aanpak. Bedoeling is een intraday-product beschikbaar te maken op Alegro kort nadat de 
day-ahead-toewijziging op de interconnector operationeel is. Dat betekent dat Alegro via de 
impliciet koppeling een toegang zal openen tot de contante day-ahead- en intraday-markt in 
Duitsland. 

4.1.2. Balanceringsmarkten 

Het huidig milieu dat snel verandert onder invloed van de ontwikkeling van hernieuwbare 
energieën, een steeds grotere decentralisering, steeds talrijkere nieuwe actoren en de 
regionalisering van de elektriciteitssector, impliceert dat de marktspelers vandaag de dag 
geconfronteerd worden met zowel uitdagingen als opportuniteiten in termen van 
flexibiliteitsbehoeften en -bronnen. 

In deze tijden van grote verandering is de doelstelling van de balanceringsmarkten voor België 
dubbel : 

 

 

                                                           
56 In oktober 2019, heeft de CREG van Elia een vraag gekregen tot goedkeuring van een afwijking van de 
verplichting die voorzien is in artikel 16, achtste lid van verordening (EU) 2019/943 om ten minste 70% van 
de transmissiecapaciteit ter beschikking te stellen van grensoverschrijdende uitwisselingen. Na raadpleging 
van de andere reguleringsinstanties en Belgische betrokken partijen heeft de CREG beslist de aanvraag van 
Elia goed te keuren. Meer informatie is terug te vinden op de website van de CREG : 
https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2014 

 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2014
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 Enerzijds is het de bedoeling de residuele onbalans van het net te beperken die door de 
TNB moet opgelost worden volgens het principe volgens hetwelk alle gekende 
onbalansen eerst moeten worden opgelost door de clearingverantwoordelijken (BRP),   en 
vervolgens zouden de BRP blootgesteld moeten worden aan gepaste financiële stimuli om 
daartoe over te gaan. Bovendien is de TNB wettelijk verplicht (zoals bepaald in de 
verordening « System Operation Guideline ») over voldoende reserves te beschikken om 
99% te dekken van de onbalansen  en van het dimensioneringsincident. Via passende 
stimuli aan de BRP tracht de Belgische TNB ook de nodige (toekomstige) reservemarge zo 
laag mogelijk te houden ; 

 Anderzijds wordt er geprobeerd de overblijvende behoeften efficiënt te dekken door de 
(nieuw) beschikbare flexibiliteitsbronnen zo optimaal mogelijk in te zetten. Hiertoe zijn in 
België tal van initiatieven genomen om te komen tot balanceringsmarkten en open, niet-
discriminerende technologisch neutrale regels die goed werken. De doelstelling die door 
de Belgische TNB (i.e. Elia) in  nauwe samenwerking met de regulator (i.e. CREG) en de 
markt wordt nagestreefd, is te evolueren naar een productbegrip waaraan alle 
technologieën op alle spanningsniveaus die door de onafhankelijke aanbieders van 
balanceringsdiensten worden aangeboden (BSP) kunnen deelnemen en op gelijke voet 
kunnen concurreren. 
 

In de eerste plaats met betrekking tot de eerste doelstelling om de residuele onbalans van het net 

te beperken : 

 In 2012 werd een balanceringsmechanisme tegen vast tarief met bijkomende prijsstimuli 
ingevoerd. 

 In 2012 en later heeft Elia, aangespoord door de CREG, aanzienlijke inspanningen 
geleverd om de balanceringspublicaties te verbeteren : 

o Vooruitzichten  zonne- en windenergie, met inbegrip van meting in real time ; 
o Publicatie in real time van de onbalans van het net en van de geactiveerde 

volumes ; 
o Publicatie in real time van de aanvoer ; 
o Publicatie in real time van de balanceringsalarmen ; 
o Publicatie van het onbalanstarief in bijna real time na de periode van de 

betreffende onbalansregeling. 
 In 2018 werd het plafond van de balanceringsmarkt verhoogd tot een dynamische 

plafondprijs van  13.500 €/MWh, een waarde die een stuk hoger ligt dan de huidige 
maximale intraday balanceringsprijs. 

Tot op heden werd de doelstelling om de residuele onbalans van het net te beperken met succes 

bereikt. Onderstaande grafiek toont dat de gemiddelde onbalans van het net sinds 2012 gestegen 

is en nadien stabiel is gebleven ondanks een sterke toename van intermitterende hernieuwbare 

energiebronnen op het net. Er is bijgevolg sinds 2012 geen relevante stijging geweest van de 

reservebehoeften. In zijn bijdrage aan de nota van de van de AD Energie57 heeft de BFP verwezen 

naar de German Paradox en vermeld dat  « further to the study of Hirth et al. (2015) and Ocker and 

Ehrhart (2017), the volume of reserve requirements decreases in systems in which intermittent 

renewable energy is being upscaled58 (called the ‘German paradox’). This was confirmed by a 

representative from RTE during the IAEE conference in Ljubljana (August 2019).” 

                                                           
57 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Mecanisme-remuneration-capacite-Note-E2-
02-10-2019.pdf 
58 Due to a.o. better forecasting techniques of vRES generation, (inter)national cooperation and adaptations 
to the market design (i.e. intraday trading). 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Mecanisme-remuneration-capacite-Note-E2-02-10-2019.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Mecanisme-remuneration-capacite-Note-E2-02-10-2019.pdf
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Tijdens de komende maanden en jaren worden tal van andere ontwikkelingen verwacht om de 

balanceringsmarkt verder te verbeteren en zo bij te dragen tot een of twee voornoemde  algemene 

doelstellingen met betrekking tot het market design voor balancering in België. 

Verbeterde balanceringspublicaties 

Er zijn twee ontwikkelingen voorzien met betrekking tot de balanceringspublicaties. Ten eerste 
werd vanaf 1 september 2019, naast de huidige publicatie om het kwartier, een schatting van het 
balanceringstarief in real time gepubliceerd op de website van Elia, om in overeenstemming te zijn 
met de reeds bestaande publicatie in real time van het onbalansvolume en van het NRV (Net 
Regulating Volume) van de Belgische controlezone. Ten tweede moest Elia eind 2019 op basis van 
een speciaal ontwikkeld IT-instrument aan de BRP individueel de toewijzing meedelen van het in 
real time geschat volume voor de DNB (distributienetbeheerder), dat een van de componenten is  
die uiteindelijk de onbalans van de BRP bepalen.  Het doel van die ontwikkeling is aan de BRP 
reeds een beter overzicht te bezorgen van hun individuele balanceringsportefeuille in real time, 
hetgeen hen zou moeten helpen om elke onbalans snel te beheren. 

 

Herziening van de alfa-component 

In België zijn de onbalanstarieven gebaseerd op de geactiveerde bijsturingsbiedingen binnen een 
gegeven kwartier en zij impliceren een bijkomende component in geval van grote structurele 
onbalansen. Deze “alfa-component” is aan zet wanneer de onbalansen 140MW bedragen (dit 
betekent min of meer het volume van de reserve voor herstelling van de automatisch 
gecontracteerde frequentie). Over het algemeen is de alfa-component een ontradende stimulans 
die vervat zit in het proces voor onbalansregeling om te garanderen dat de BRP hun evenwicht 
behouden en , in het bijzonder, grote structurele onbalansen te vermijden die anders zouden leiden 
tot een toekomstige stijging van de reservebehoeften. 

De berekening en de toepassing van de alfa-component zullen tegen 2020 evolueren, na 
raadpleging van de betrokken partijen via de Werkgroep Balancing van de TNB. De noodzaak tot 
herziening is het gevolg van de (voorziene) stijging van de geïnstalleerde hernieuwbare 
productiecapaciteit (meer bepaald offshore windenergie) die leidt tot een toegenomen risico op 
substantiële en permanente onbalansen van het net binnen de controlezone van Elia. 

Twee wijzigingen zijn voorzien : 

 Ten eerste zal de berekening van de alfa-component veranderen zodat aan de BRP 
sterkere stimuli zullen gegeven worden tijdens grote structurele onbalansen ; 

 Ten tweede zal de herziene alfa-component symmetrisch op alle onbalansen van de BRP 
worden toegepast zodat de alfa-componenten niet alleen de BRP straffen die tegen het 
net ingaan maar ook de BRP belonen die het net helpen dat als dusdanig zal evolueren 
naar een balanceringsmechanisme dat volledig volgens een vast tarief werkt. 
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Verdere uitbouw van een ondersteunende dienst die gekoppeld is aan de  

frequentie « Product Roadmaps » 

Ten einde de resterende behoeften efficiënt te dekken en de (nieuw) beschikbare 
flexibiliteitsbronnen optimaal te gebruiken werden er voor de periode 2016-2020 « product 
roadmaps » gedefinieerd voor alle ondersteunende frequentiegekoppelde diensten die in België 
wordt gebruikt. De finale doelstelling van elke roadmap impliceert meer bepaald :  

 zoveel mogelijk geharmoniseerde eenheidsproducten ; 
 een open deelname voor alle technologieën, alle actoren, alle spanningsniveaus ; 
 een dagelijkse bevoorrading. 

 

Productevoluties vinden geleidelijk aan plaats en in rechtstreekse interactie met de markt om de 
liquiditeit van de markt te allen tijde te vrijwaren en tegelijkertijd andere noodzakelijke 
ontwikkelingen mogelijk te maken. Hiertoe worden de marktpartijen geraadpleegd over de 
« product roadmaps » via de Werkgroep Balancing, en alle documentatie is openbaar en 
beschikbaar op de website van de TNB.59  

 

Energietransfer 

Na analyse van de hindernissen voor actieve deelname van de vraag op de markten in 2016 werd 
besloten dat een groot obstakel voor die deelname het gebrek aan een wettelijk kader is 
waarbinnen de energietransfer georganiseerd wordt. 

Om dit te verhelpen werd in 2017 een nieuw marktmodel goedgekeurd onder de naam 
“energietransfer” (wet van 13 juli 2017 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt) dat de consument de mogelijkheid moet bieden zelf of via 
een tussenpersoon van zijn keuze, ongeacht zijn energieleverancier, zijn flexibiliteit te valoriseren 
en daarbij elk negatief aspect met betrekking tot laatstgenoemde dan wel met betrekking tot de 
BRP60 van de betrokken consument te vermijden. Dit nieuw wettelijk kader voorziet in de 
geleidelijke invoering van de energietransfer naar segmenten van de FRR-markten en naar de day-
ahead en de intraday-markten. Dit model wordt toegepast op alle soorten contracten tussen de 
eindconsument en zijn leverancier. 

Vervolgens is de energietransfer sinds 2018 op de markten van de MFRR geïntroduceerd. Met de 
energietransfer werden alternatieve modellen zoals de « opt-out » (flexibiliteit van de 
dienstverleningsleverancier, elektriciteitsleveranciers van de eindafnemer en hun BRP  hebben 
hun eigen akkoord) en recentelijk het model « pass through » (enkel geldig voor bepaalde 
contracten) voorgesteld en geïntroduceerd door de TNB na publieksbevraging en goedkeuring van 
de regulator. 

De planning van de operationele uitbouw van die transfer van energiemodel en alternatieve 
modellen in de andere marktsegmenten luidt als volgt : 

 Strategische reserve  : 01/11/2019 : energietransfer en opt out ; 1/11/2020 : pass–
through ; 

 Markten voor secundaire controle (aFRR) : 2019 : opt-out en pass through modellen, en 
herevaluatie van de behoefte aan een transfer van energiemodel ; 

 Day-ahead en intraday-markten : studie lopend in 2019 en uitrol ten vroegste in 2020. De 
uitrol van de energietransfer op de twee laatste markten hangt af van het gunstig verloop 
van de studies die lopend zijn naar de technische en economische haalbaarheid. 

Het recht dat aan de eindafnemer wordt toegekend, is op zich een manier om de deelname aan 
die verschillende markten aan te moedigen aangezien hij zo beter kan onderhandelen over zijn 
deelname en dit voor hem  kan leiden tot een grotere opbrengst. 

                                                           
59 https://www.elia.be/fr/users-group/groupe-de-travail-balancing  
60 Elke balanceringsverantwoordelijke (BRP) is verantwoordelijk voor een portefeuille van toegangspunten 
en moet alle redelijke maatregelen voorzien en nemen om het evenwicht te handhaven tussen de injecties, 
de afname en de commerciële uitwisselingen binnen zijn portefeuille . Bron: Elia 

https://www.elia.be/fr/users-group/groupe-de-travail-balancing#15
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De ToE wordt nog niet toegepast op de laagspanningsconsumenten (meer bepaald omdat 
momenteel een meetinstrument van 15’ noodzakelijk is). 

 

Deelname aan balanceringsprojecten van de EU 

Als Belgische TNB speelt Elia een actieve rol in de Europese balanceringsprojecten (bij voorbeeld  
IGCC61, PICASSO en MARI62) om een kader te creëren voor de implementering van de 
balanceringverrekening, en de verrekening van de aFRR en de mFRR, die ontwikkeld zijn 
overeenkomstig de verordening over de balancering (EBGL).  

 

Harmonisering van de gewestelijke onbalansregeling 

Op gewestelijk vlak wordt momenteel werk gemaakt van de onbalansregeling met als doel tussen 
alle TNB die vertegenwoordigd zijn in ENTSO-E te komen tot een gemeenschappelijk akkoord 
over  de onbalansverrekening, de belangrijkste componenten die gebruikt moeten worden bij de 
berekening van de onbalansprijzen en het gebruik van de vaste onbalansprijs. Desalniettemin is er 
voorzien dat de huidige vorm van de Belgische onbalansregeling dezelfde zal zijn als die van de 
finale akkoorden met betrekking tot het gewestelijk harmoniseringsproces. 

 

IO Energy 

In het veranderend energielandschap (stijgende uitrol van hernieuwbare energieën, 
gedecentraliseerde productie en elektrificatie van het energieverbruik zoals elektrische voertuigen 
en warmtepompen) wensen consumenten op alle niveaus van het net (en zij worden daartoe ook 
aangespoord) een actievere rol te spelen in de werking van het elektriciteitsnet. Om dergelijke 
evolutie een kans te geven en het beheersbaar en efficiënt te maken is het van essentieel belang 
een numerieke architectuur te ontwikkelen die in staat is een directere link te garanderen tussen 
het consumentengedrag en de werking van het elektriciteitsnet in zijn geheel. 

In deze context hebben de Belgische netbeheerders een collectief innoverend initiatief gelanceerd 
dat open staat voor iedereen en de naam « Internet of Energy » (IO.Energy)  draagt. Dit initiatief 
streeft ernaar samen met de consumenten en de marktspelers die « numerieke architectuur » uit 
te bouwen die nodig is voor een beheersbaar en efficiënt beheer van de energietransitie door : 

 aan elke geïnteresseerde speler een platformprototype te bezorgen voor de uitwisseling 
van informatie in quasi real time, dat verder permanent zal evolueren in functie van de 
behoeften van de consumenten en de dienstenleveranciers ; 

 door bijbehorende applicaties en alternatieve market designs uit te vinden, te ontwerpen, 
te testen en te ontwikkelen die de toekomstige energiediensten kunnen ondersteunen. 

Als dusdanig streeft IO.Energy ernaar de marktspelers of elke andere geïnteresseerde partij 
(energie-actoren, universiteiten, spelers uit andere sectoren, regulatoren, enz.) samen te brengen 
om samen nieuwe, voor de consument waardevolle voorstellen te bestuderen, kennis te delen en 
samen te innoveren om prototypes van intelligente applicaties en alternatieve market designs te 
ontwikkelen die voor die diensten nodig zullen zijn. 

Dit initiatief werd begin 2019 in België opgestart. Meer dan 60 commerciële partners uit 
verschillende sectoren en meer dan 30 partners uit instellingen hebben zich geregistreerd; zo 
ontstond een vrij compact en gevarieerd ecosysteem van partners. Meer details over het 
IO.Energy initiatief zijn te vinden op https://www.ioenergy.eu, en een volledige lijst van de huidige 
deelnemers kan geraadpleegd worden op https://www.ioenergy.eu/members/. 

                                                           
61 https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/imbalance-netting/ 
62 https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/picasso/ & https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/mari/  

https://www.ioenergy.eu/members/
https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/imbalance-netting/
https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/picasso/
https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/mari/
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4.1.3. Actieve deelname van de vraag 

België is een van de pioniers bij de opmaak van een passend reglementair kader voor de actieve 
deelname van de vraag. Reeds in 2013-2014 werd België door de Smart Energy Demand Coalition 
(SEDC), de beroepsvereniging van agregatoren, beschouwd als een van de drie markten in Europa 
waar het market design en de omgeving de actieve deelname van de vraag de mogelijkheid hebben 
geboden om commercieel leefbaar te zijn (cf. Page 3 du rapport Mapping Demand Response in 
Europe Today63). Nadien, in 2018, identificeert het smartEn Map: European Balancing Markets Edition 
report64 België als een van de drie landen die het beste resultaat hebben behaald in termen van 
geavanceerde marktbalancering voor de actieve deelname van de vraag en de gedistribueerde 
energiebronnen, waar belangrijke investeringen worden gedaan in marktoplossingen die door 
verschillende technologieën worden aangereikt. 

 

Slimme tellers 

De wettelijke kaders werden herzien in functie van de verschillende regionale contexten om te 
komen tot een geleidelijke en doelgerichte uitrol van slimme tellers. Hierdoor zouden de 
gebruikers van het net over een beter overzicht van hun energieverbruik (per uur) moeten 
beschikken zodat zij kunnen bepalen op welke manier zij hun energieverbruik kunnen 
verminderen. De slimme tellers zullen de gezinnen en de bedrijven ook helpen om hun 
energieverbruik te verplaatsen van piekperioden naar perioden waarin er een productieoverschot 
is, zonder enig nadeel of verlies van productiviteit. Dank zij de slimme tellers zouden de 
leveranciers aan hun consumenten “slimme” contracten moeten kunnen aanbieden, bij voorbeeld 
om dynamische prijssignalen te impliceren die gelinkt zijn aan de spotprijs op de 
groothandelsmarkt. 

De uitrol van  slimme tellers zal geleidelijk gebeuren en de timing van hun implementering zal in 
de drie regio’s verschillend zijn. 

 

4.1.4. Gereglementeerde prijzen 

De sociale tarieven bestaan sinds 2007 in hun huidige vorm65. De begunstigden zijn de kwetsbare 
gezinnen. Zij bestrijken 10% van de residentiële afnemers (minder dan 5% van de totale vraag). 
Het tarief is gebaseerd op het laagste commercieel tarief in de zone met het laagste nettarief. 
Evolutie van de marktprijzen is dus mogelijk. Op basis van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 
ontvangen de leveranciers een vergoeding voor de levering van energie tegen het sociaal tarief 
aan beschermde afnemers. De consumenten kunnen de leverancier van hun keuze zelf kiezen 
maar het tarief blijft hetzelfde. Om dit systeem te financieren moeten elke consument een taks 
betalen. 

4.1.5. Interconnecties en capaciteit van het intern net 

Zoals vermeld in het Nationaal Energie en Klimaat Plan (blz 18/136) beschikt België vandaag al 
over een van de hoogste interconnectiepercentages van Europa en vervult ons land dus reeds zijn 
doelstellingen die bepaald zijn in punt (d) van artikel 4 van Verordening (EU) 2018/1999. Volgens 
de huidige planning  zal België begin 2020 immers reeds een percentage elektrische interconnectie 
hebben van ±21% en zal dat percentage, dank zij de reeds geplande projecten ( zie federaal 
ontwikkelingsplan 2020-2030 ) tegen 2030 +/-30% bedragen .  

Het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 werd recentelijk door de Belgische overheid 
goedgekeurd. Bladzijde 138 « - 4.2.1 Overzicht projecten ter ontwikkeling van de interconnecties 
» geeft een overzicht van de interconnectieprojecten gepland voor de periode 2020-2030. 
Bovendien zijn er tevens versterkingen van het Belgisch intern net gepland om zich zo goed 
mogelijk te kunnen aanpassen aan een steeds groter aandeel van de hernieuwbare energie 

                                                           
63 https://www.smarten.eu/wp-content/uploads/2014/04/SEDC-Mapping_DR_In_Europe-2014-04112.pdf 
64 http://www.smarten.eu/wp-content/uploads/2018/11/the_smarten_map_2018.pdf 
65 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007033058&table_name=wet 
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(offshore et onshore), aan nieuwe productie-eenheden en aan interne stromen die het gevolg zijn 
van internationale elektriciteitsuitwisseling. 

Het federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 is het resultaat van een proces waarbij tal van actoren 
betrokken zijn : de transmissienetbeheerder, de AD Energie van de FOD Economie, de federale 
regulator (CREG), het Federaal Planbureau, de minister belast met Energie, de minister belast met 
het marien milieu, de gewestregeringen en de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling. Tussen 15 
oktober en 15 december 2018 heeft een publieksbevraging plaatsgevonden. Die gaf aanleiding 
tot allerhande reacties vanwege de betrokken partijen. Tenslotte loopt het federaal 
ontwikkelingsplan natuurlijk gelijk met de laatste regionale en Europese ontwikkelingsplannen. De 
scenario’s zijn in het bijzonder aangepast aan het Ten Year Network Development Plan (TYNDP) 
2018  van ENTSO-E. Ook voor het TYNDP heeft een Europese publieksbevraging plaatsgevonden.  

Behalve de interconnectieplannen geeft het plan eveneens een overzicht van alle interne 
projecten die gelinkt zijn aan hoogspanning. Die projecten zijn nodig om een deel van de huidige 
infrastructuur te vervangen of om het hoofd te bieden aan nieuwe en komende behoeften (bij 
voorbeeld de versterking van het intern net naar aanleiding van de toename van de 
productiecapaciteit van offshore windenergie, de lokale economische ontwikkelingsmotoren, 
enz…). Twee beroemde projecten inzake het intern net zijn de projecten « Ventilus » en « Boucle 
du Hainaut ». Beiden zijn gepland voor de periode 2026-2028. 

« Ventilus » is de geplande verbinding tussen Stevin en Avelgem, een essentiële connectie om de 
Stevin-verbinding  (Stevin-Horta) te vervolledigen die momenteel de enige  380 kV-verbinding is 
die tot aan de kust reikt. Deze nieuwe 380 kV-corridor met een capaciteit van 6 GW is onder meer 
essentieel om de bijkomende offshore windenergieproductie te verbinden (de in 2020 
geïnstalleerde 2.3 GW zullen ongeveer 4 GW bedragen in 2030).  

Het project « Boucle du Hainaut » plant de essentiële connectie tussen Avelgem en het centrum 
van België om de verbinding Avelgem-Mercator te vervolledigen die momenteel de enige 
bestaande verbinding is tussen het westen en het centrum van België. Er komt eveneens een 
nieuwe 380 kV-corridor met een capaciteit van 6 GW. Die nieuwe verbinding is essentieel om de 
interne congesties te vermijden die zich immers zouden kunnen voordoen wanner er tegelijkertijd  
grote hoeveelheden elektriciteit worden ingevoerd uit Frankrijk ( na de versterking van de as 
Avelin-Avelgem) en uit Groot-Brittannië (Nemo Link, 1 GW), in combinatie met  een grotere 
productie aan offshore windenergie. Dergelijke situaties zullen zich vaker voordoen na de 
nucleaire uitstap in 2025 in België en de toename van het aandeel hernieuwbare energie in 
Frankrijk en Groot-Brittannië. De capaciteit van deze nieuwe as creëert mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van het potentieel aan hernieuwbare energie in de Noordzee en in de kuststreek.  

Tenslotte zijn in België de investeringen betreffende een lager spanningsniveau (≤ 70kV) een 
gewestelijke bevoegdheid en worden zij dus opgelijst in de gewestelijke investeringsplannen.  Zij 
bieden ook een vooruitzicht op kortere termijn (3 tot 7 jaar). Zij zijn kunnen allemaal openbaar 
worden geraadpleegd en moeten reglementair en/of politiek worden gevalideerd. 

 

4.1.6. Zelfproductie, energieopslag en energie-efficiëntie  

Zelfproductie 

Er zijn tal van maatregelen gepland om hernieuwbare energie en zelfproductie te promoten. 
Aangezien dit een gewestelijk materie is, verschillen de maatregelen van gewest tot gewest. Zij 
zijn samengevat in het « Implementatieplan voor een betere marktwerking »66. 

 

Energieopslag 

De uitrol van energieopslag wordt op verschillende gezagsniveaus aangemoedigd. De federale 
regering beheert het energietransitiefonds dat elk jaar een oproeping lanceert voor R&D-projecten 

                                                           
66 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Implementation-
plan.pdf 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Implementation-plan.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Implementation-plan.pdf
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die gelinkt zijn aan domeinen die vallen onder de bevoegdheid van de federale Regering 
(kernenergie, transmissienetten, energieopslag, offshore energie, enz…). 

Op gewestelijk niveau biedt VLAIO in Vlaanderen reeds subsidies aan voor R&D-projecten, met 
inbegrip van steun voor ontwikkelingsprojecten in een ver gevorderd stadium van het 
innovatieproces (pilootfase). Het energieonderzoek is eveneens een centraal element in de 
energieverbintenissen van Wallonië en van de gewestelijke expertise. Technologieën voor 
energieopslag zijn een van de belangrijkste domeinen van het onderzoek : opslag (dag- en 
seizoenopslag), met inbegrip van batterijen (en de recyclage ervan) en de elektrische 
noodbevoorrading; fase-overgangsmateriaal; persluchtopslag; accumulatoren; hybride batterijen 
(lithium, redox-flow, enz.) en instrumenten voor opslagbeheer. 

In september 2016 heeft de Belgische Eerste Minister, Charles Michel, een voorstel gelanceerd 
voor een nieuw nationaal investeringspact met de privésector om een gezond investeringsklimaat 
en een duurzame en inclusieve groei  te creëren tussen vandaag en 2030 door middel van privé-
publieke partnerschappen. Het rapport werd gepubliceerd op 11 september 2018. Zes 
“strategische” sectoren werden geïdentificeerd; energie was een daarvan. In het investeringspact 
stond dat de uitrol van installaties voor de opslag van warmte en elektriciteit een van de 
noodzakelijke investeringen was om de energietransitie mogelijk te maken. Die 
energiegerelateerde projecten vertegenwoordigen een totale investering van 60 miljard euro 
tussen vandaag en 2030 (tegenover 150 miljard euro voor de zes strategische sectoren). In het 
algemeen zal de privésector ongeveer 55% van de financiering in kapitaal aanleveren. Een deel 
van die financiering  zal bestemd zijn voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. 

 
In maart 2018 heeft de Creg een besluit 67 aangenomen tot wijziging van de tariefmethodologie 
tijdens de periode 2016-2019 voor het transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten 
met een transmissiefunctie. Die wijzigingen hadden betrekking op de invoering van een 
regelgevend kader voor het Modular Offshore Grid en de opslag van elektriciteit. Kort samengevat 
wordt artikel 4 van hetzelfde besluit aangevuld met een paragraaf 8 die luidt als volgt : “de 
installaties voor de opslag van elektriciteit aangesloten op het transmissienet of op de netten met een 
transmissiefunctie waarvan de oorspronkelijke indienststelling na 1 juli 2018 plaatsvindt genieten van 
een vrijstelling van de transmissietarieven, met uitzondering van de aansluitingstarieven, tijdens een 
periode van 10 jaar na de oorspronkelijke indienststelling ervan. De installaties voor de opslag van 
elektriciteit aangesloten op het transmissienet of op de netten met een transmissiefunctie waarvan 
zowel de geïnstalleerde capaciteit als de opgeslagen energie als gevolg van uitbreidingswerken meer dan 
7,5 % hoger zijn dan het niveau vastgesteld op 1 juli 2018 genieten van een vrijstelling van 80 % van de 
transmissietarieven, met uitzondering van de aansluitingstarieven, en dit tijdens een periode van vijf jaar 
na de herindienststelling na het einde van de uitbreidingswerkzaamheden. De impact van deze 
ondersteuningsmaatregel wat betreft de kosten en de inkomsten zal door de CREG gemonitord worden 
om overwinsten of onvoldoende ondersteuning te voorkomen”. Deze nieuwe bepaling heeft tot doel 
de ontwikkeling van elektriciteitsopslag te stimuleren ten einde het hoofd te kunnen bieden aan 
de toenemende integratie van de eenheden voor de productie van intermitterende hernieuwbare 
energie. 

 

Energie-efficiëntie 

Op het vlak van energie-efficiëntie zullen de transmissie- en distributienetbeheerders ernaar 
streven het bestaande net zo goed mogelijk te benutten door er smartgrid-eigenschappen en -
oplossingen aan toe te voegen (bij voorbeeld dynamic line rating, geleiders met hoge prestatie). 

Naast de tellers die aan de gebruikers zullen geleverd worden en die ontworpen zijn om het net 
zo efficiënt mogelijk te benutten en te beheren, zal de energie-infrastructuur evolueren om de 
energietransitie mogelijk te maken. In het kader daarvan zullen de bestaande netten onderling 
samenwerken en steeds meer van elkaar afhankelijk worden wat de facto  een samenwerking 
tussen operatoren impliceert. 

                                                           
67 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/B1718NL.pdf 
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Voor meer details over de maatregelen beschreven in 4.1.1. au 4.1.6. wordt de lezer verzocht het 
« Uitvoeringsplan ter verbetering van de marktwerking » te raadplegen.  

4.1.7. Strategische reserve 

De bevoorradingszekerheid garanderen blijkt tijdens de winter moeilijker dan tijdens de zomer. 
Wanneer het koud is en er meer licht nodig is, is de vraag naar elektriciteit immers groter en neemt 
ook het risico op schaarste toe, vooral tijdens de gebruikelijke verbruikspieken68. Om op die 

situatie vooruit te lopen werd in 2014 een mechanisme van strategische reserve opgestart69. De 

strategische reserve is «een mechanisme dat aan de Belgische netbeheerder van het 
elektriciteitstransport de mogelijkheid geeft om de elektriciteitscapaciteit te activeren indien er op korte 
termijn een niet te verwaarlozen elektriciteitsschaarste is vastgesteld» 70. 

Het nodige volume wordt bepaald door de Minister van Energie op basis van een probabilistische 
analyse van de transmissienetbeheerder en na advies van de AD Energie. In 2014 heeft de Minister 
voor het eerst een strategische reserve van  800 MW per jaar opgelegd voor een periode van drie 
jaar vanaf 1 november 2014 (uiteindelijk werden aanbiedingen ontvangen voor een totaal volume 
van 750 MW). Naar aanleiding van de onverwachte stillegging van de nucleaire eenheden Doel 3 
en Tihange 2 werd een bijkomende capaciteit van 400 MW opgelegd voor een periode van een 
jaar, eveneens vanaf 1 november 2014. Voor de winterperiode 2015-2016 heeft de Minister van 
Energie een bijkomend volume van 2.750 MW besteld voor een periode van een jaar (met 
uitzondering van 300 tot 500 MW van de productie die voor twee jaar moest worden vastgelegd), 
vanaf 1 november 2015. Voor de winter 2016-2017 werd geen enkele bijkomende reserve 
aangelegd maar er waren nog 750 MW beschikbaar (ingevolge de contracten van 2014 voor drie 
jaar). In 2017 werd nog 725 MW vastgelegd voor de winter 2017-2018. In 2018 en 2019 heeft 
de Minister beslist geen strategische reserve aan te leggen voor de winterperioden 2018-2019 en 
2019-2020. 

Op 15 november 2019 heeft Elia zijn probabilistisch analyseverslag bezorgd aan de Minister van 
Energie en aan de Algemene Directie Energie. In dat verslag gaf Elia de aanbeveling een beslissing 
te nemen op basis van de resultaten van het scenario waarin rekening werd gehouden met weinig 
waarschijnlijke gebeurtenissen met grote impact op de Belgische adequacy. Aangezien dat 
scenario een capaciteitmarge van 100 MW vertoonde, was er geen bijkomend volume vereist om 
te voldoen aan de wettelijke criteria om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te garanderen 
tijdens de winter 2020/2021.  Op 13 december 2019 heeft de AD Energie van de FOD Economie 
haar analyse bezorgd aan de Minister. Om een advies te kunnen formuleren betreffende de 
bepaling van de behoefte aan strategische reserve voor de winterperiode  2020-2021 heeft de 
AD Energie gebruik gemaakt van de software Supergrid uit het Crystal-gamma, dat ontwikkeld is 
door de firma Artelys. Dank zij dit instrument kon de AD Energie van de FOD Economie de 
resultaten valideren die door Elia waren meegedeeld en heeft zij de Minister voorgesteld aan Elia, 
in januari 2020, niet de opdracht te geven een strategische reserve aan te leggen voor de 
winterperiode  2020-2021. 

                                                           
68 Tussen 17u en 20u 
69 De strategische reserve wordt geregeld door  de wet van 26 maart 2014 en de wet van 30 juli 2018 tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt  

(« Elektriciteitswet »). 
70 
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/elektriciteitsschaarste/strategische-
reserve 

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/elektriciteitsschaarste/strategische-reserve
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/elektriciteitsschaarste/strategische-reserve
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4.2. Toekomstige maatregelen en initatieven 

4.2.1. Federaal ontwikkelingsplan voor het transmissienet 2020-
2030 

De bevoorradingszekerheid is niet alleen een kwestie van productiecapaciteit of vraag naar 
elektriciteit. Het net is een essentieel element. De energietransitie vergt een nieuwe configuratie 
van het net en een aangepast beheer van dat systeem alsook meer Europese samenwerking. 
Hiertoe, en in overeenstemming met het Ten-Year Network Development Plan van ENTSO-E legt 
Elia om de vier jaar een Federaal Ontwikkelingsplan71 voor dat een periode van 10 jaar bestrijkt. 

Dat plan waarover een publieksbevraging plaatsvindt, biedt een gedetailleerde raming van de 
behoefte aan transmissiecapaciteit en presenteert een bijhorend investeringsprogramma dat de 
transmissienetbeheerder de mogelijkheid zal bieden aan die behoeften tegemoet te komen. In haar 
laatste voorstel wenst Elia het net voor zeer hoge spanning (380kV72)  te ontwikkelen  via 
versterking van het Belgisch elektriciteitsnet, integratie van de bijkomende offshore productie 
gepland in 2028 en de verdere ontwikkeling van haar interconnecties. Ook het hoogspanningsnet 
73 (220kV, 150kV et 110kV) zal bijkomend versterkt en uitgebreid worden om de 

bevoorradingszekerheid te garanderen via verdere integratie van hernieuwbare productie. 

4.2.2. Ontwikkeling van een CRM 

Een CRM of Capacity Remuneration Mechanism is een mechanisme dat ernaar streeft een 
bijkomende capaciteitmarkt voor de energiemarkt te creëren dat de bevoorradingszekerheid kan 
garanderen. Concreet zegt de Commissie het volgende :  « Capaciteitsmechanismen bieden extra 
inkomsten voor capaciteitsaanbieders door betalingen voor het beschikbaar stellen van elektrische 
capaciteit. »  

 

Voorgeschiedenis 

In april 2016 vormde de publicatie van de Elia-studie « Studie over de nood aan ’adequacy’ en aan 
flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem » de eerste fase  in de uitrol van een CRM op 
Belgisch niveau. Deze studie die in december 2015 besteld was door de Minister van Energie, 
Marie Christine Marghem, had tot doel de nood aan flexibele middelen te bepalen die de criteria 
inzake bevoorradingszekerheid tussen 2017 en 2027 kunnen garanderen. Na publicatie van de 
resultaten heeft de AD Energie, in opdracht van de Minister, een bevraging georganiseerd bij de 
marktspelers. Op basis van de resultaten van de studie van Elia en van de informatie die ontvangen 
is naar aanleiding van de bevraging, heeft de AD Energie van de FOD Economie in juni 2016 haar 
aanbevelingen voor de Minister geformuleerd. Die aanbevelingen waren de volgende 74 : 

 het verder verbeteren van de Energy Only Market;  
 de strategische reserve als overgangsmaatregel behouden en verbeteren; 
 voorbereidingswerken opstarten voor de eventuele invoering van een CRM (Capacity 

Renumeration Mechanism); 
 de Elia studie van april 2016 verder uitwerken, een welfare analyse uitvoeren en de 

nood aan adequacy en flexibiliteit herhaaldelijk blijven evalueren. 

 
 
 

                                                           
71 De laatste editie dateert van februari 2019, https://planfederaldedeveloppementelia.be/wp-
content/uploads/2018/10/PlanFederal_NL-doublepages.pdf 
72 kV : kilovolt 
73 Sont raccordés à ce réseau les grands consommateurs industriels et les unités de production centralisée de 
taille moyenne. 
74 Source : Site du SPF Economie 
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Naar aanleiding van deze aanbevelingen heeft het Federaal Planbueau op verzoek van de AD 
Energie in februari 2017 een kostenbatenanalyse voorgelegd van de verscheidene scenario’s die 
compatibel zijn met de ‘adequacy’ van het Belgische elektriciteitssysteem tegen 2027. 

In de loop van 2018 heeft de AD Energie een beroep gedaan op PwC om te bepalen welk 
capaciteitsvergoedingsmechanisme het meest geschikt was en om het wettelijk kader daarvoor 
voor te bereiden. 

In april 2019 heeft het federaal Parlement de wet goedgekeurd waarbij in België een 
capaciteitsvergoedingsmechnaisme75 werd ingesteld van het type « betrouwbaarheidsopties ». Die 
federale wet over het CRM beoogt een eerste veiling Y-4 in oktober 2021 met een eerste 
capaciteitlevering vanaf november 2025. Deze wet bepaalt het governancekader van de 
ontwerpparameters van het CRM, met inbegrip van een uitgebreide procedure voor bevraging van 
de marktspelers, van de FOD Economie, van de regulator en van de transmissienetbeheerder. 

In een tweede fase worden verschillende toepassingsbepalingen voor dat capaciteitsmechanisme 
uitgewerkt door middel van de secundaire wetgeving, zoals koninklijke besluiten, ministeriële 
besluiten en marktregels en -contracten die door de regulator worden goedgekeurd. Deze gehele 
secundaire wetgeving vindt haar wettelijke basis in hoger genoemde federale wet en zal in 2020 
voltooid worden. 

Op 18 december 2019  heeft de AD Energie van de FOD Economie, in opdracht van de Minister, 
in verband met het capaciteitsvergoedingsmechanisme een kennisgeving ingediend bij de DG 
COMP van de Europese Commissie. Dat mechanisme zal pas in werking treden na goedkeuring 
door de Europese Commissie. 

 

Doelstellingen van het CRM 

De belangrijkste doelstelling van het voorgestelde CRM is het algemeen belang te dienen, met 
name de adequacy van de energiebronnen op competitieve en duurzame wijze te garanderen. Het 
CRM zoals het in de wetgeving van de Belgische Staat voorzien is, streeft naar een adequacy op 
lange termijn vanaf november 2025. 

Ondanks een aantal verbeteringen die zijn doorgevoerd om de efficiëntie van de marktwerking te 
optimaliseren (zie afdeling 4.1) stellen wij immers vast dat de investeringssignalen die naar de 
marktspelers zijn uitgestuurd, niet volstaan om te voldoen aan het dubbele LOLE-criterium dat 
momenteel wordt opgelegd door de Elektriciteitswet (zie hoofdstuk3). 

Net zoals andere landen die een CRM hebben goedgekeurd zal ook de Belgische Staat in 2025 
geconfronteerd worden met een adeqacy-probleem dat grotendeels het resultaat zal zijn van de 
nucleaire uitstap die gepland is tussen 2022 en 2025, samen met de  ontmanteling van de 
thermische productiecapaciteit in België en in de buurlanden. De laatste studie van de Belgische 
netbeheerder « Adequacy and Flexibility » (voor de periode 2020-2030) die in juni 2019 
gepubliceerd is, heeft immers een systematische nood aan nieuwe capaciteit van ten minste 3,9 
GW geïdentificeerd in het scenario " High Impact Low Probability " (HiLo). In vergelijking met de 
studie van november 201776 betekent dit een stijging met 3,6 GW tot 3,9 GW die hoofdzakelijk 
verklaard wordt door de snellere progressieve eliminatie van steenkool in de buurlanden (vooral 
Duitsland maar ook Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk), hetgeen vertaald 
wordt in minder invoermogelijkheden voor België. 

 

De principes van het CRM 

Van zodra het CRM is geïmplementeerd, zal het moeten beantwoorden aan een aantal criteria die 
zelf ook bepaald zijn door het CEP77. Het CRM zal een tijdelijke oplossing zijn (maximum 10 jaar) 
die geen marktverstoring zal teweeg brengen en de uitwisselingen niet zal beperken.  Het CRM 

                                                           
75 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=19-05-
16&numac=2019012267 
76 BESET Base Case 
77 Clean Energy Package 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=19-05-16&numac=2019012267
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=19-05-16&numac=2019012267
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zal dusdanig gekalibreerd zijn dat het niet meer capaciteit zal voorzien dan nodig om het adequacy-
probleem op te lossen. De selectie van de leveranciers zal transparant, niet discriminerend en in 
de geest van een open markt plaatsvinden. Het CRM zal ervoor zorgen dat er capaciteit 
beschikbaar is op het ogenblik waarop het systeem die het hardst nodig heeft (expected system 
stress) en zal voorzien in strafmaatregelen wanneer de leveranciers hun verbintenissen niet 
nakomen. De leveranciers moeten vooraf verwittigd worden van de technische  voorwaarden 
waaraan de  capaciteit moet voldoen om aan het mechanisme te kunnen deelnemen en zij zullen 
ten volle worden geïnformeerd over de selectieprocedure. Het CRM zal een technologisch 
neutrale oplossing zijn dat alle relevante technologieën de mogelijkheid biedt eraan deel te nemen 
(DSM, opslag, …).  

Alle informatie betreffende de uitrol van het CRM is beschikbaar op de website van de FOD 
Economie78. 
  

                                                           
78 https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/capaciteitsremuneratiemechanis 
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5. Conclusies 
Hoewel België, dat structureel afhankelijk van de invoer is, de ambitie heeft hernieuwbare energie, 
de flexibiliteit van de vraag, de opslag en de interconnecties verder te ontwikkelen, wordt haar 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit sinds enige tijd bedreigd en zal vanaf 2025 nog meer 
bedreigd worden, zoals wordt bevestigd door de verschillende studies die in Hoofdstuk 3 
geanalyseerd zijn.  

Reeds in 2014 is de rendabiliteit van de Belgische elektriciteitscentrales, in het bijzonder de 
gascentrales, onzeker geworden ten aanzien van de marktevoluties (met name de elektriciteits- en 
gasprijzen). Teneinde de bevoorradingszekerheid te bewaren is het zo nodig gebleken om in een 
mechanisme te voorzien dat geactiveerd kon worden in het geval dat er een niet verwaarloosbaar 
risico in bepaalde omstandigheden op korte termijn geïdentificeerd wordt, en dat productie-
eenheden tegelijkertijd stopgezet en/of stilgelegd worden als gevolg van marktomstandigheden 
die door de investeerders als onvoldoende gunstig worden beschouwd. Zo heeft de wet van 26 
maart 2014 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmark de mogelijkheid ingevoegd voor de Minister bevoegd voor Energie om de 
transmissienetbeheerder de opdracht te geven voor een bepaalde periode een zogeheten 
“strategische” reserve aan te leggen die geactiveerd kan worden bij risico op 
elektriciteitsschaarste. De toepassing van dat mechanisme van de strategische reserve dat door 
de Europese Commissie tot de winter 2021-2022 wordt toegestaan, laat echter niet toe om het 
gebrek aan langetermijnprijssignalen op de markt met het oog op investeringen te verhelpen79. 

Naast het mechanisme van de strategische reserve heeft de AD Energie via dit verslag al de 
maatregelen voorgesteld die in het verleden reeds geïmplementeerd werden en de maatregelen 
die op middellange termijn bereikt zullen moeten worden om de werking van de “energy only 
market” en bijgevolg de bevoorradingszekerheid van elektriciteit op het Belgische grondgebied te 
verbeteren. Ondanks deze maatregelen ziet de AD Energie dat de enige “energy only market” de 
investeringen in de nodige capaciteiten niet zal kunnen aantrekken om de bevoorradingszekerheid 
van België te kunnen garanderen. 

Hiertoe heeft de AD Energie van de FOD Economie in oktober 2019, met de bijdrage van het FPB 
en op verzoek van de Minister, een nota gepubliceerd die de nood aan nieuwe capaciteiten tegen 
2025 bevestigt80. In deze nota onderlijnt de AD Energie dat de implementatie van een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme zoals beschreven in de Elektriciteitswet van april 2019, 
dringend wordt. De kennisgeving van het mechanisme bij de DG COMP van de Europese 
Commissie werd op 18 december 2019 ingediend om de organisatie van een tender Y-4 in 2021 
en van een tender Y-1 in 2024 mogelijk te maken81.  
  

                                                           
79 Studie van de CREG (F)150604-CDC-1422 van 4 juni 2015, bdz. 8/213 
80 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Mecanisme-remuneration-capacite-Note-E2-
02-10-2019.pdf 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/capaciteitsremuneratiemechanis 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Mecanisme-remuneration-capacite-Note-E2-02-10-2019.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Mecanisme-remuneration-capacite-Note-E2-02-10-2019.pdf
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