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1.  Inleiding en beperkingen 
 
De eerste minister en de minister van Energie hebben van de regering tijdens het 
begrotingsconclaaf van oktober 2022,1 , de opdracht gekregen om bij verschillende actoren de 
nodige studies en rapporten op te vragen om de risico's voor de continuïteit van de 
energievoorziening tegen 2030 te analyseren. 
 
Deze nota, die werd opgesteld door het AD Energie van de FOD Economie2 , Elia en Fluxys3 , 
beantwoordt dus aan het verzoek van 28 oktober 2022 van voornoemde ministers, waarvan de 
inhoud is opgenomen in bijlage4 . Het kabinet van de minister van Energie heeft ook de 
subhoofdstukken opgesteld die betrekking hebben op de inhoud van de verlening van de uitbating 
van de nucleaire eenheden Doel 4 en Tihange 3. 
 
Aangezien deze nota wordt verwacht begin  december 2022, is zij hoofdzakelijk van kwalitatieve 
aard gezien de uiterst korte termijnen. Het uitvoeren van simulaties en effectbeoordelingen is  een 
uiterst ingewikkelde taak, die de modellering van meerdere hypothesen vereist.  
 
De voorbereidende werkzaamheden voor de in artikel 7 bis, lid 4 bis, van de Wet betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt bedoelde studie inzake de adequaatheid en flexibiliteit, die 
in juni 2023 zal worden gepubliceerd, zijn reeds aan de gang en zijn grotendeels gebaseerd op de 
dataset die is ingediend voor de ERAA 20225 . Over de scenario's en gevoeligheden wordt 
momenteel een openbare raadpleging gehouden met de marktdeelnemers (de raadpleging eindigt 
eind november 2022). In de komende maanden zal Elia een zeer grote hoeveelheid nationale en 
internationale gegevens verzamelen, hypotheses definiëren en complexe simulaties uitvoeren om 
tot zo relevant mogelijke resultaten te komen. Dit bij wet bepaalde proces wordt uitgevoerd in 
samenwerking met de FOD Economie, het Planbureau en in overleg met de CREG. Gelet op de 
hoeveelheid werk die nog moet worden verricht in verband met de komende publicatie van deze 
nieuwe tweejaarlijkse studie, was het eenvoudigweg niet mogelijk een beroep te doen op de 
lopende en toekomstige werkzaamheden in verband met de voorbereiding van de studie 
Adequacy & Flexibility 2023 om te voldoen aan het verzoek om begin december 2022 een bijdrage 
te leveren. 
 
Bijgevolg bouwt deze nota voort op bestaande werkzaamheden en vormt zij een 
deskundigenadvies over de uitdagingen voor België in de komende jaren op basis van de huidige 
kennis.  
 

 
1 Besluit van het conclaaf: [...] In het kader van het tweejaarlijks verslag over de toereikendheid 
en flexibiliteit, met het oog op de duurzaamheid van het mechanisme voor capaciteitsvergoeding 
(CRM) en rekening houdend met de huidige situatie inzake energievoorziening (de Franse 
nucleaire vloot, de energie-uitdagingen in Duitsland en de oorlog in Oekraïne), vraagt de regering 
aan de eerste minister en de minister van Energie in overleg met Elia en de CREG en in overleg 
met de marktoperatoren en het FANC in het kader van zijn opdracht, met inachtneming van de 
veiligheids- en beveiligingsvoorwaarden, alle bijkomende opties te ontwikkelen (waaronder 
hernieuwbare energie, flexibiliteit, kernenergie en fossiele energie) om - indien nodig - de 
bevoorradingszekerheid van ons land tot 2030 te versterken. [...] 
 
2 Voornamelijk compiler status, voor elektriciteit, van de ontvangen inputs. Voor gas zijn echter studies 
uitgevoerd door DG Energie.   
3 Elke medewerker aan deze nota is verantwoordelijk voor de inhoud van het gedeelte dat hij of zij heeft 
geschreven.  
4 Wekelijkse vergaderingen in aanwezigheid van het kabinet van de minister van Energie hebben gelijke tred 
gehouden met de voortgang van de redactie. 
5 De ERAA 2022-studie wordt verwacht op 6 december 2022. 
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Voorts moet het resultaat van deze oefening worden beoordeeld in een huidige context die op 
Europees niveau bijzonder veranderlijk, instabiel en onzeker is, in afwachting van de resultaten 
van de studie die in juni 2023 zal worden gepubliceerd. 
 
Hoofdstuk 2 van deze nota gaat over elektriciteit, hoofdstuk 3 over aardgas.  Hoofdstuk 4  is het 
besluit.   
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2. Elektriciteit 

2.1. Preambule over de stand van de 
bevoorradingszekerheid  

  

De door Elia in juni 2021 gepubliceerde Adequacy and Flexibility Study6 geeft indicaties over de 
bevoorradingszekerheid voor de komende winters tot het eerste jaar van capaciteitslevering 
door het CRM. De resultaten worden altijd uitgedrukt in termen van 100% beschikbare 
capaciteit. Een marge wordt uitgedrukt in negatieve waarden en een behoefte in positieve 
waarden.  
 
Figuur 5-7 van bovengenoemde studie geeft een samenvatting van de resultaten voor de 
verschillende gesimuleerde scenario's en gevoeligheden. De berekende behoefte houdt 
rekening met alle bestaande capaciteit (tenzij een formele sluitingsdatum bekend is) en met 
geplande nieuwe capaciteit zoals hernieuwbare energie, opslag of vraagzijdebeheer, die 
overeenkomstig de uitgesproken beleidsambities zou worden ontwikkeld. Deze aannames zijn 
gedetailleerd in de studie van juni 2021 en zijn gebaseerd op plannen die ten tijde van de studie 
bekend waren (met name het meest recente klimaat-energieplan), maar houden geen rekening 
met ontwikkelingen die sinds de publicatie hebben plaatsgevonden. Voorts is de behoefte 
berekend in een geïnterconnecteerd systeem, hetgeen betekent dat ook de invoercapaciteit in 
detail in aanmerking is genomen. Het door Elia gebruikte model simuleert, overeenkomstig de 
Europese regels, heel Europa op uurbasis. De werkelijke bijdrage van de andere landen wordt in 
detail in aanmerking genomen en geëvalueerd voor elk uur van het jaar en over tal van 
klimaatjaren. 

 

 
Figuur 1 Gevolgen van de gevoeligheden voor het tekort in het EU-basisscenario vóór 2025 

 
6 horizon 2022-2032 
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Bron: Toereikendheid- en flexibiliteitsstudie 2022-2032, juni 2021, Elia 

 

Vanaf de winter van 2025 wordt de CRM7 van artikel 7undecies van de elektriciteitswet van 
kracht. Dit is een strategisch instrument dat door de autoriteiten wordt ingezet om het vereiste 
niveau van bevoorradingsbevoorradingszekerheid voor België te garanderen door capaciteit op 
voorhand te contracteren op het moment dat deze naar verwachting beschikbaar zal zijn. 

Het CRM beoogt houders van elektriciteitscapaciteit te compenseren voor het deel van hun 
investeringen en relevante kosten dat niet wordt gecompenseerd door hun inkomsten op de 
bestaande markten, ook wel "missing money" genoemd. Deze compensatie moet ervoor zorgen 
dat bestaande en toekomstige capaciteit op de markt beschikbaar is om problemen met de 
bevoorradingszekerheid te voorkomen.  

Het eerste jaar van effectieve levering van het CRM is gepland voor november 2025. Voor een 
bepaalde leveringsperiode zijn twee veilingen gepland. De eerste veiling vindt vier jaar op 
voorhand plaats met een clearing in oktober ("Y-4 veiling"), waardoor alle technologieën de 
mogelijkheid krijgen om activa te behouden of erin te investeren, nieuwe elektriciteitscentrales 
of andere opwekkings-, vraagbeheer- of opslagfaciliteiten te bouwen en deze vast te leggen met 
een capaciteitscontract. Een andere veiling voor dezelfde leveringsperiode wordt één jaar op 
voorhand, in oktober, georganiseerd ("Y-1 veiling"). Hetzelfde jaarlijkse proces wordt 
gehandhaafd voor de leveringsperiodes na 2025. 

Het CRM maakt het dus mogelijk om contractueel en vooraf te garanderen dat capaciteit 
beschikbaar zal zijn wanneer het land die nodig heeft om zijn bevoorradingszekerheid te 
garanderen. 

 

2.2. Winter 22/23 

2.2.1. Status van de SoS  
 

In juni 2021 heeft Elia aangegeven dat voor de eerste winterperiode die in deze studie is 
beoordeeld, de resultaten van het "EU-BASE"-scenario leiden tot een marge van 2200 MW. In 
dit scenario wordt ervan uitgegaan dat de Franse en Belgische nucleaire beschikbaarheid 
overeenstemt met de REMIT-gegevens (zoals gepubliceerd in maart 2021) en dat de Belgische 
nucleaire vloot een onbeschikbaarheid van één eenheid heeft (bovenop de REMIT-prognose). Er 
is rekening gehouden met het feit dat Doel 3 in oktober 2022 (net voor de winterperiode) 
definitief is stilgelegd en dat Tihange 2 in dezelfde winterperiode, in februari 2023, zal worden 
stilgelegd.  
 
Met een lagere beschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot in vergelijking met de REMIT-
gegevens (zoals gepubliceerd in maart 2021) - wat sinds 2015 elke winter is gebeurd - zou de 
marge dalen tot 1400 MW of 400 MW in het geval dat (respectievelijk) 2 of 4 extra Franse 
eenheden gedurende de hele winterperiode niet beschikbaar zouden zijn. 
 

 
7 
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/elektriciteit/capaciteitsmechanisme
n/capaciteitsremuneratiemechanis 
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Het is belangrijk op te merken dat deze resultaten geen rekening hielden met recente 
ontwikkelingen en vooral met de vele gevolgen en maatregelen die na de Russische inval in 
Oekraïne zijn genomen.  
Daarom moet ook worden verwezen naar de "Winter outlook 2022-2023 early insights"8 die 
ENTSO-E op 20 oktober 2022 heeft gepubliceerd en waarin een voorlopige beoordeling wordt 
gegeven van de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit voor het komende winterseizoen in 
heel Europa, in afwachting van het eindverslag dat naar verwachting op 1 december 2022 zal 
worden gepubliceerd. Volgens deze eerste resultaten zal België voor de winter van 2022-2023 
geen bevoorradingszekerheidsproblemen hebben. Daarnaast is een "worst case"-scenario 
bestudeerd als onderdeel van het eindverslag en op 28 november 2022 gepresenteerd in de 
ECG. Dit extreme scenario bevestigt ook de afwezigheid van risico's voor België (details zie 
hoofdstuk 2.2.2.). De belangrijkste boodschappen van de " Winter outlook 2022-2023 early 
insights " waren de volgende:  
 

• Loss of Load Expectation (Irish system, France, Southern Norway, Malta and Cyprus) raises 
to higher levels than last winters. Situation is critical but manageable with operational 
measures.  

• Minimum gas needs for electricity adequacy equals about one third of total European 
usable gas storage.  

• French nuclear unavailability has high local impact. No spill-over effect to Belgium or 
Germany.  

• Further fuel constraints (coal) in Germany and Poland would have a local impact on 
adequacy.  

• If 10% demand reduction objective is met, adequacy risks become negligible and critical 
gas dependency reduces by 30%.  

• Even a 5% peak shaving can mitigate most risks in continental Europe, with a remaining 
risk in France.  

 

 
Figuur 2 Toereikendheid (gedurende de winter) ENTSO-E - Wintervooruitzichten 

 

 
8 Seizoensgebonden (entsoe.eu) 

https://www.entsoe.eu/outlooks/seasonal/
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2.2.2. Geïdentificeerde risico's en kansen 
 
Risico van onbeschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot (AD Energie) 

 

Beschrijving 

Door de geografische ligging van België en de ingrijpende veranderingen in het Europese 
elektriciteitssysteem is ons land de laatste jaren in tijden van schaarste sterker afhankelijk 
geworden van de invoer van elektriciteit. Wanneer zich in België tekorten voordoen, zijn deze 
gekoppeld aan ten minste één buurland en bijna systematisch aan Frankrijk, zoals blijkt uit 
onderstaande figuur. Elke gebeurtenis in het buitenland kan grote gevolgen hebben voor de 
toereikendheid van het land.  

 

Figuur 3 Gelijktijdige schaarstegebeurtenissen: correlatie tussen België en de buurlanden (EU BASE-scenario) 

Bron: Toereikendheid- en flexibiliteitsstudie 2021, Elia 

Gezien de verouderende vloot is het aantal noodzakelijke onderhoudsbeurten hoog, vooral 
omdat er wordt gewerkt aan een verlenging van de levensduur van deze installaties tot na 40 
jaar. Als gevolg van de Covid-19 gezondheidscrisis werden vertragingen in het 
onderhoudsschema vastgesteld. Vervolgens doken in sommige centrales corrosieproblemen op, 
waardoor het opnieuw opstarten verder werd vertraagd en sommige centrales zelfs werden 
stilgelegd. Door de recente sociale onrust in Frankrijk zijn de vertragingen in het onderhoud nog 
groter geworden:9 (geschatte vertraging van twee weken ten opzichte van de prognose van de 
Franse netbeheerder voor september 2022).  

 
9 TEN-informatie van november 2022 
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Impact 

De bijkomende onbeschikbaarheid van de Franse kerncentrales heeft belangrijke gevolgen voor 
de bevoorradingszekerheid in België. Zoals blijkt uit figuur 5-7 van de Adequacy & Flexibility-
studie van juni 2021, is er een aanzienlijk verschil tussen het scenario waarin kerncentrales 
beschikbaar zijn volgens het REMIT-transparantieplatform en het scenario waarin meerdere 
extra kerncentrales niet beschikbaar zijn. 

 

Waarschijnlijkheid 

Het basisscenario op basis van de gegevens van het REMIT-platform is zeer vaak optimistisch10 . 
Dit is te wijten aan het feit dat geen rekening is gehouden met waarschijnlijke 
probleemgevalstatistieken en leidt tot een overschatting van de beschikbaarheid van de Franse 
nucleaire vloot.  

Volgens REMIT-gegevens van 18 november 2022 zal de capaciteit van de Franse nucleaire vloot 
begin januari 49 GW bedragen, terwijl de prognoses van de Franse netbeheerder uitgaan van 40 
GW. Tot dusver zijn laatstgenoemde prognoses correct gebleken, terwijl de REMIT-gegevens de 
beschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot voortdurend overschatten. Als de prognoses van 
RTE blijven kloppen, zouden we in januari 2023 tot 15 nucleaire eenheden minder kunnen 
hebben dan in het EU-BASE scenario van Ad & Flex 21. 

Niettemin hebben zich, zoals hierboven in de SoS-status is uiteengezet, in Europa recente 
ontwikkelingen voorgedaan. Voor deze winter wordt het effect van een inkrimping van de 
Franse nucleaire vloot dan ook beter ingeschat aan de hand van de door ENTSO-E opgestelde 
Winter Outlook 2022-2023. Er is met name een "ramp"-scenario bestudeerd dat rekening houdt 
met een daling van de beschikbaarheid van kernenergie in verschillende landen, waaronder 
Frankrijk11 , een daling van de elektriciteitsproductie met steenkool en bruinkool in Duitsland en 
Polen en ten slotte een verbruik dat geen rekening houdt met de vermindering met 5% tijdens 
de piekuren. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, is er voor België, ondanks deze combinatie 
van ongunstige factoren, volgens de ENTSO-E-studie geen risico naar toereikendheid.  

 
10 RTE geeft in haar bijgewerkte prognoseanalyse van november 2022 voor de winter van 2022-2023 toe 
dat haar prognose "leidt tot een beschikbaarheid die veel lager is dan die welke voortvloeit uit de door EDF op het 
REMIT-platform gepubliceerde data voor herinbedrijfname, die geen statistische behandeling van waarschijnlijke 
onvoorziene omstandigheden omvatten en derhalve een zeer vaak optimistische visie vormen".  
11 ENTSO-E gaat in dit scenario uit van een daling van 5GW ten opzichte van de prognose van RTE in 
september. Deze gevoeligheid blijft pessimistischer dan de bijgewerkte prognose van RTE van november 
2022.  
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Figuur 4 Gecombineerde gevoeligheid - Toereikendheidstoestand in Europa 

  

Bovendien wordt de beschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot regelmatig gecontroleerd: 

• Sinds september wordt maandelijks een analyse uitgevoerd door de Franse 
netbeheerder, die de toereikendheid van het elektriciteitsnet en de beschikbaarheid 
van de nucleaire vloot onderzoekt. RTE heeft onlangs de vertragingen bevestigd, 
waarvan de gevolgen zouden moeten worden gecompenseerd door een vermindering 
van de vraag.  
 

• Er vinden maandelijks bilaterale uitwisselingen plaats tussen AD Energie en haar Franse 
tegenhanger12 . Tijdens deze uitwisselingen wordt het onderwerp van de Franse 
kernenergie intensief besproken. Een lichte daling van de Franse nucleaire capaciteit is 
bevestigd, maar deze blijft binnen de waarden die in het model van september zijn 
vastgesteld, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Frankrijk handhaaft dit. De meest 
gespannen periodes zullen de maand december 2022 zijn, wanneer verhoogde 
waakzaamheid vereist is, en begin januari 2023, wanneer de waarschijnlijkheid van een 
beroep op de Ecowatt-regeling13 (zie onderstaande definitie) groot zal zijn en zal 
afhangen van de weersomstandigheden.  

 

 
12 De notulen worden systematisch ter informatie toegezonden aan het kabinet van de minister van Energie.  
13 https://www.monecowatt.fr/ 
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Figuur 5 Verwachte beschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot in de komende winter (gemiddelde over de gehele 
week), op 15 november 2022 

Bron: Power system outlook voor herfst-winter 2022-2023, door RTE. 

 

Figuur 6 Ecowatt tool – indicator systeemtoestand in termen van verbruik op het elektriciteitsnet 

Bron: uittreksel uit het “rapport de sobriété français “, oktober 2022 

 
Kansen in verband met beleidsveranderingen in het buitenland inzake grensoverschrijdende 
handel (AD Energie)  
 
 
De volgende maatregelen voor de winter van 22/23 zijn voor onze buurlanden vastgesteld via 
de Electricty Coordination Group14 in het kader van de maatregelen die na de oorlog in Oekraïne 
moeten worden genomen om de elektriciteitsvoorziening veilig te stellen15 : 
 

 
14 Update van 21/11/22 
15 Maatregelen waarmee dus geen rekening wordt gehouden in de Ad & Flex van juni 2021. 
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• Duitsland:  
 

o een wet bepaalt dat de vraag naar gas van elektriciteitscentrales wordt 
beschermd, evenals de vraag van huishoudens;  

o Het nationale parlement heeft een wijziging van de wet (die sinds medio juli 
2022 van kracht is) goedgekeurd die een tijdelijke kolenreserve voor de 
komende twee jaar invoert en de regering de bevoegdheid geeft om deze 
kolencentrales terug te laten keren op de markt. Er is een potentieel van 10 
GW, maar in dit stadium is er geen zekerheid over de totale capaciteit die weer 
op gang zal worden gebracht. De activering van deze reserve is gebaseerd op de 
activering van het gasalarmniveau16 ; 

o Er wordt gewerkt aan de beoordeling van opties voor de overschakeling op een 
andere brandstof voor gaspiekcentrales; 

o een grote publiekscampagne wordt gevoerd om mensen aan te moedigen 
energie te besparen; 

o Met een derde wijziging van de wet op de energiezekerheid (EnSiG 3.0) zullen 
verdere maatregelen worden uitgevoerd17 , waaronder extra 
elektriciteitsproductie in biogasinstallaties en maatregelen om het gebruik van 
elektriciteitsnetten te vergroten en de transmissiecapaciteit te verbeteren. 

 
• Frankrijk : 

 

o werkzaamheden voor energiebesparing (mogelijke maatregelen voor 
energiebesparing en vraagbeheersing, in openbare gebouwen, kantoren en 
werkorganisatie en commerciële ruimtes). Het doel is het energieverbruik 
binnen 2 jaar met 10% te verminderen; 

o Versterking van subsidies en steunregelingen voor energiebesparingsprojecten 
en koolstofarme projecten; 

o In het parlement is een wet aangenomen die het opeisen van gasgestookte 
centrales mogelijk maakt met het oog op de continuïteit van de 
elektriciteitsvoorziening; 

o Opheffing van het emissieplafond voor kolengestookte elektriciteitscentrales, 
om meer elektriciteit uit kolen te produceren. Met ingang van oktober. 
Koolstofemissies van elektriciteitscentrales zullen worden gecompenseerd, 
bovenop de compensatie waarin het ETS voorziet. 

o Er wordt gewerkt aan een actualisering van het mechanisme voor de manuele 
afschakeling van elektriciteitsbelasting. 

 
• Nederland: 

 
 

o Gasgestookte centrales van meer dan 100 MW hebben voorrang bij een 
gastekort; 

o Opheffing van de beperking op steenkoolproductie tot 2024 (3,2 GW aan 
steenkool mocht slechts voor maximaal 35% worden gebruikt, centrales zullen 
nu meer elektriciteit kunnen opwekken). 

 
16 Op 21/11 is reeds een elektriciteitscentrale van 690 MW teruggekeerd op de markt. 

 
17 nog te bevestigen termijn 
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o De in maart gelanceerde spaarcampagne wordt verlengd tot in het najaar. 
 

• Verenigd Koninkrijk: 
 

o 2 GW aan kolencentrales wordt verlengd tot maart 2023 en er zijn 
rantsoeneringsmaatregelen gepland18 . 
 

In verband met mogelijke uitwisselingen tijdens momenten van spanning in het Europese 
elektriciteitssysteem wordt opgemerkt dat voor de winter van 22/23 en daarna reeds een 
systeem van marktkoppeling is opgezet. Dit systeem van marktkoppeling maakt het mogelijk dat 
wanneer een land een tekort heeft, er bij voorrang elektriciteit wordt geleverd door landen die 
geen tekort hebben. De "Local Matching"-regel houdt in dat een land dat plaatselijk 
onevenwichtig is, wordt verplicht zijn onevenwichtigheid niet te vergroten en dus in het 
algemeen importeur te zijn.  

 
Het volgende voorbeeld illustreert deze situatie: 

 

Figuur 7 Voorbeeld van lokale aanpassing - België en Frankrijk 

Wanneer zich in België tekorten voordoen, houden deze vaak verband met ten minste één 
buurland en bijna altijd met Frankrijk. In dit specifieke geval, waarin verschillende landen een 
tekort hebben, voert het operationele algoritme van de marktkoppeling "deoptimiserings"-
regels in die het mogelijk maken de verdeling van het tekort tussen de marktgebieden zodanig 
te bepalen dat een zekere billijkheid wordt gewaarborgd; dit is de regel "verdeling van de 
besparingen". Concreet betekent dit dat de in de verschillende landen waargenomen DENS met 
een zo dicht mogelijke verhouding moeten worden verminderd, zonder dat de wanbetaling in 
een van de landen volledig wordt opgeheven. Het volgende voorbeeld illustreert deze situatie: 
 

 
18 informatie uit de evaluatienota van Elia van november 2022 winter 23/24 strategische reservebehoefte 
(bijlage 3). 
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Figuur 8 Voorbeeld ter illustratie van de regel "delen van inperking 

Bron: ANTARES 

 

Impact en waarschijnlijkheid 

België staat nooit alleen in een tekortsituatie (zie figuur 5-19 in Ad & Flex 21). In 2022 doen de 
meeste gelijktijdige tekorten zich voor op momenten dat alleen België en Frankrijk schaarste 
ondervinden.  

De volgende figuur van Ad & Flex 21 voorspelt de volgende evolutie van gelijktijdige 
schaarstemomenten tussen België en zijn buurlanden.  

 

 

Figuur 9 Evolutie van gelijktijdige schaarstemomenten tussen België en zijn buurlanden 

Het effect van de wijzigingen in de bovengenoemde maatregelen voor de winters 23/24 en 
24/25 zal moeten worden beoordeeld in het kader van Ad & Flex 23, wanneer een aantal 
hypothesen zal zijn gestabiliseerd.  
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Kansen in verband met het effect van de hoge prijzen en de daaruit voortvloeiende regelgeving 
op de inspanningen om de vraag te verminderen (AD Energie)  

 

Beschrijving 

Voor de winter 22/23 bepaalt Verordening 2022/1854 het volgende: 

(7). De huidige verstoringen van de gasvoorziening, de verminderde beschikbaarheid van 
bepaalde elektriciteitscentrales en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de gas- en 
elektriciteitsprijzen vormen een ernstige moeilijkheid voor de levering van gas- en 
elektriciteitsproducten in de zin van artikel 122, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). Er bestaat een ernstig risico dat de situatie in het 
winterseizoen 2022-23 verder zal verslechteren in geval van verdere verstoringen van de 
gasvoorziening en een koud winterseizoen, waardoor de vraag naar gas en elektriciteit 
toeneemt. Een dergelijke verdere verslechtering zou kunnen leiden tot meer opwaartse 
druk op de prijzen van gas en andere energiegrondstoffen, met gevolgen voor de 
elektriciteitsprijzen. 

[...] (8) Zonder snelle aanpak kan deze crisis ernstige negatieve gevolgen hebben voor de 
inflatie, voor de liquiditeit van marktdeelnemers en voor de economie als geheel. [...] 

[...](16).De lidstaten moeten er daarom naar streven het totale bruto-
elektriciteitsverbruik van alle consumenten te verminderen, met inbegrip van 
consumenten die nog niet zijn uitgerust met slimme metersystemen of apparaten die 
hen in staat stellen hun verbruik gedurende specifieke uren van de dag te monitoren. [...] 

Artikel 3 van deze verordening voorziet in een vrijwillige vermindering van het bruto 
elektriciteitsverbruik. Artikel 4, dat bindend is, bepaalt het volgende: 

1. Elke lidstaat bepaalt de piekuren; in totaal moeten minstens 10 % van alle uren van 
de periode tussen 1 december 2022 en 31 maart 2023 als piekuren worden aangemerkt.  

2. Elke lidstaat vermindert zijn bruto-elektriciteitsverbruik tijdens de vastgestelde 
piekuren. Er moet tijdens de vastgestelde piekuren een gemiddelde vermindering van 
ten minste 5 % per uur worden bereikt. Het reductiestreefcijfer wordt berekend als het 
verschil tussen het werkelijke bruto-elektriciteitsverbruik voor de vastgestelde piekuren 
en het door de transmissiesysteembeheerders, in voorkomend geval in samenwerking 
met de regulerende instantie, voorspelde bruto-elektriciteitsverbruik, zonder rekening te 
houden met het effect van de maatregelen die zijn genomen om het in dit artikel 
vastgestelde streefcijfer te bereiken. De prognoses van transmissiesysteembeheerders 
kunnen historische gegevens over de referentieperiode omvatten. 

3. De lidstaten kunnen besluiten naar een ander percentage piekuren te streven dan het 
in lid 1 vastgestelde percentage, mits ten minste 3 % van de piekuren wordt bestreken 
en mits de tijdens die piekuren bespaarde energie ten minste gelijk is aan de energie die 
zou zijn bespaard met de in de leden 1 en 2 vastgestelde parameters. 

Elia reageert op zijn nieuwe taak door de volgende elementen in overweging te nemen: 

• De piekuren zijn van 16:00 tot 19:59 uur (behalve in het weekend en tijdens de 
kerstvakantie), 
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• Voor elke wintermaand wordt de gemiddelde genormaliseerde belasting van het Elia-
net (exclusief zeer abnormale temperaturen) tijdens deze piekuren berekend. 

• 2016 - 2021 (inclusief 2020) wordt de referentie; de doelstelling is dan 95% van deze 
referentie. 
 

Impact 

De volgende resultaten zijn door Elia aan AD Energie19 verstrekt en geven aan dat België in 
september en oktober 2022 aan de verbruiksreductie (+/- 7%) voldoet. Deze vermindering is ten 
opzichte van de laatste 5 jaar met inbegrip van 2020, het jaar van de covid-19-pandemie, volgens 
de verplichting van de Europese Commissie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 Gemiddelde genormaliseerde totale belasting tijdens piekuren 

Hoewel voor de vermindering van de vraag regionale bevoegdheden zijn, zijn de elementen die 
het federale niveau in staat hebben gesteld het verbruik te verminderen uiteraard het hoge 
prijsniveau, maar ook de lancering van campagnes: 

- Ik heb een impact (van april tot midden mei 2022) in reactie op de Russisch-Oekraïense 
oorlog verwijzend naar de regionale autoriteiten 

- Energywatchers, federale website gelanceerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu 

Evenals het plan om het energieverbruik in de openbare gebouwen van de federale 
administratie en de monumenten te verminderen20 op voorstel van de minister van Openbaar 
Bestuur Petra De Sutter en de staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen  Mathieu 
Michel. 

Deze verbruiksgegevens moeten uiterlijk op 31/01/2023 aan de Commissie worden 
meegedeeld. De analyse van de verslagen van de lidstaten door de Commissie zal het mogelijk 
maken het in de Winter outlook 22/23 in aanmerking genomen scenario voor de vermindering 
van de vraag (-5%) al dan niet te bevestigen. 

 
19 22/11/2022 
20 Plan ter vermindering van het energieverbruik in de federale overheidsdiensten 

https://www.ikhebimpact.be/
https://www.energywatchers.be/fr
https://bosa.belgium.be/nl/news/energiebesparingsplan-federale-overheidsgebouwen
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Aan Vlaamse zijde zijn de volgende maatregelen ter vermindering van het verbruik genomen, 
die aan CONCERE/ENOVER21 zijn meegedeeld en waarover in december 2022 aan de Commissie 
verslag zal worden uitgebracht22 : 

o Goedkeuring van het plan Flexibiliteit 202523  (lancering op 28/10/2022), 
o Verhoging van de premie voor warmtepompboilers (lancering 1/07/2022), 
Wie in Vlaanderen een warmtepompboiler installeert, kan een premie van 450 euro krijgen. 
Het bedrag wordt verdubbeld tot 900 euro voor installaties met een eindafrekening na 1 juli 
2022. Een warmtepomp verbruikt veel minder energie om warm water te produceren dan 
een gas- of elektrische weerstandsketel. 

o Vermindering van het elektriciteitsverbruik (geldig van 30/09/2022 - 31/03/2023).  
o De straatverlichting wordt tussen 23.00 en 6.00 uur 's ochtends uitgeschakeld, 

tenzij dit niet dienstig is voor de veiligheid.  
o De buitenverlichting van gebouwen, erfgoed en monumenten is volledig 

uitgeschakeld.  
o Fonteinen in openbare ruimtes worden uitgeschakeld  
o In de gebouwen van de entiteiten van het Vlaams Gewest :  

• de binnenverlichting wordt na sluiting volledig uitgeschakeld (behalve om 
veiligheidsredenen), 

• Verlichte reclames worden na sluiting van de gebouwen uitgeschakeld, 
• serverruimtes worden niet gekoeld onder 26°C, 
• Ruimtekoeling in gebouwen wordt pas gebruikt vanaf een 

binnentemperatuur van 27°C.   
 

o Verhoging van de renovatiepremies voor huiseigenaren vanaf 2022 (deze maatregelen 
verminderen het elektriciteitsverbruik van huishoudens die elektrische 
verwarmingstoestellen gebruiken). 
 

o Verhoging van de premies voor elektriciteitsgebruikers met het exclusieve nachttarief 
(geldigheidsduur van de maatregel 2021-31/12/2025), 

 

o Hogere doelstellingen voor zonne- en windenergie : 
In maart 2022 verhoogde Vlaanderen de jaarlijkse ambitie voor zonne-energie van 300 
naar 450 megawatt per jaar. De doelstelling voor de plaatsing van windturbines op het 
land wordt verhoogd van 100 tot 150 megawatt per jaar. Dit maakt deel uit van een 
reeks maatregelen om de stijgende energierekening van de Vlamingen als gevolg van de 
Russische oorlog in Oekraïne te verzachten. 

 

Wat Brussel betreft, zijn de volgende maatregelen ter vermindering van de vraag naar 
elektriciteit op 29/11 per e-mail aan ENOVER meegedeeld: 

 
21 Post van 29/11/2022 
22 In dit stadium beschikt het Vlaamse Gewest niet over een voorafgaande evaluatie van de geraamde impact 
van de vermindering van het elektriciteitsverbruik als gevolg van de nieuwe maatregelen. 
23 https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/635A45301EA6B745D23CC9F2) 
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Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Baisse de la climatisation dans les bureaux des bâtiments publics en vigueur électricité

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Reprogrammation horraire sur les boilers d'eau chaude sanitaire en vigueur électricité et gaz

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Suppression de l’approvisionnement en eau chaude pour les 
lavabos des toilettes, ou autres usages non essentiels 

en vigueur électricité et gaz

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Limitation de l’éclairage intérieur aux plages horaires où le 
bâtiment est réellement occupé

en vigueur électricité

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Extinction systématique de l’éclairage intérieur et extérieur des 
bâtiments publics de 19h à 6h du matin sauf raison de service

en vigueur électricité

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Installation de lampes LED en vigueur électricité

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Identification des circuits électriques sur lesquels sont branchés 
des appareils qui ont une consommation lorsqu’ils sont en veille. 
Placement de dispositifs qui vont couper l’alimentation électrique 
de ces circuits lorsque les locaux sont inoccupés, par exemple en 
lien avec l’éclairage de ces locaux, avec une programmation horaire 
ou un détecteur de présence

en vigueur électricité

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Sensibilisation du personnel à l’utilisation rationnelle de l’énergie 
par des communication et/ou réunion d’information aux gestes 
simples 

en vigueur électricité et gaz

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Extinction des éclairages des monuments quand il fait jour et de 
23h à 6h du matin en concertation avec les Bourgmestres 
concernés

en vigueur électricité

Adaptation de l'éclairage public Augmentation du dimming sur les luminaires télécontrôlés : 
réduire de 20% sur les éclairages à 100% et réduire de 10% sur les 
autres plages

en vigueur électricité

Adaptation de l'éclairage public Limitation des heures de fonctionnement des illuminations de fin 
d’année de 17h à 23h du 8/12/2022 au 08/01/2023 à l’exception 
de l’éclairage des Plaisirs d’Hiver et des festivités ou marchés de 
Noël particuliers

en vigueur électricité

Regroupement des infos, outils et 
services mis en place par la Région 

Upgrade du site web à destination des entreprises: 
https://1819.brussels/blog/faq-crise-energetique 

en vigueur électricité et gaz

Campagne d'adhésion à destination des 
entreprises et des pouvoirs publics (mi-
décembre 2022)

Campagne de communication et site web 'Switches down - 
Brussels Up' permettant aux entreprises privées et publiques de 
visibiliser leur participation à l'effort de réduction de la demande 
d'énergie (baisse du thermostat; fermeture des portes; 
rationalisation de l'éclairage...)

en cours 
d'élaboration 

électricité et gaz

Projet d’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale déterminant 
notamment des mesures temporaires de 
réduction de la demande en gaz et en 
électricité (début 2023)

Extinction des publicités lumineuses et les enseignes lumineuses 
au moins entre 23h et 6h

en cours 
d'élaboration 

électricité

Projet d’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale déterminant 
notamment des mesures temporaires de 
réduction de la demande en gaz et en 
électricité (début 2023)

Extinction de l’éclairage intérieur des commerces de détail et des 
bureaux au moins de 23h à 6h

en cours 
d'élaboration 

électricité

Projet d’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale déterminant 
notamment des mesures temporaires de 
réduction de la demande en gaz et en 
électricité (début 2023)

Fermeture obligatoire des portes de tout bâtiment , chauffé ou 
refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de 
climatisation 

en cours 
d'élaboration 

électricité et gaz

Projet d’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale déterminant 
notamment des mesures temporaires de 
réduction de la demande en gaz et en 
électricité (début 2023)

Interdiction de l'utilisation de systèmes de chauffage ou de 
climatisation consommant de l’électricité ou du gaz  et 
fonctionnant à l’extérieur d’un bâtiment

en cours 
d'élaboration 

électricité et gaz

Projet d’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale déterminant 
notamment des mesures temporaires de 
réduction de la demande en gaz et en 
électricité (début 2023)

Obligation de disposer d'un système de fermeture pour les 
meubles frigorifiques dans les commerces de détail d'alimentation 
d'une surface de vente nette supérieure ou égale à quatre cents 
mètres carrés (à partir du 1er mars 2023)

en cours 
d'élaboration 

électricité

Renforcement du soutien financier pour 
les économies d'énergie 

Augmentation du budget des primes Renolution (+18 M d'EUR en 
2023)

en vigueur électricité et gaz

Renforcement du soutien financier pour 
les économies d'énergie 

Mise en place d’un crédit Energy&Reno pour les PME en vigueur électricité et gaz

Renforcement du soutien financier pour 
les économies d'énergie 

Mise en place de primes pour PME afin de réduire la 
consommation de leurs équipements (frigos, fours, etc.)

en cours 
d'élaboration 

électricité et gaz

Renforcement du soutien financier pour 
les économies d'énergie 

Mise en place d'un fond de transition économique (10M d'EUR) 
pour aider les entreprises à investir dans l’efficacité énergétique

en vigueur électricité et gaz
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Ten slotte zijn in Wallonië de volgende maatregelen24 genomen om het elektriciteitsverbruik te 
verminderen, zonder dat het effect ervan vooraf is bepaald. 

- Uitschakeling van de verlichting op de autosnelwegen tussen 22u en 5u (wordt 
toegepast vanaf oktober 2022): deze maatregel wil bijdragen tot de Waalse bijdrage aan 
de vermindering van het energieverbruik, maar ook de elektriciteitsrekening van de 
overheid helpen drukken. Deze maatregel betreft 20.000 lichtpunten op de 
middenbermen. 

- versterking van de algemene middelen van ecopacks en renopacks (vanaf oktober 
2022): deze regelingen maken het voor huishoudens gemakkelijker om 
energiebesparende werkzaamheden uit te voeren dankzij renteloze leningen. 
Tegelijkertijd zijn structurele wijzigingen van het rechtskader goedgekeurd, waaronder 
de invoering van vereenvoudigde premies om het uitvoeren van 
dakrenovatiewerkzaamheden of werkzaamheden ter waarde van minder dan 3 000 
euro te vergemakkelijken, door huishoudens vrij te stellen van het uitvoeren van een 
energie-audit om in aanmerking te komen voor regionale premies. 
Verhoging van de premie voor energie-audits voor huisvestingspremies. 

- Inschakeling van de telefoonlijn 1718: dit gratis nummer van het Waals Gewest 
beantwoordt alle vragen over de energiesituatie en de falende hulp. 

- Steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen: Er bestaan verschillende regelingen: 
Easy'green voor KMO's en WalEnergie voor grote ondernemingen. Alle verzoeken van 
bedrijven in verband met de crisis worden gecentraliseerd via 1890. Aanvragen 
betreffende de vermindering van een energie-impact zullen via een versnelde 
procedure worden behandeld (isolatie, fotovoltaïsche cellen, enz.). 

- Investeringssteun voor milieu en duurzame energie, meer investeringen in 
energiebesparing. 

- Vermindering van het energieverbruik in openbare gebouwen (oktober 2022): twee 
circulaires werden naar alle Waalse besturen en lokale overheden gestuurd om hen te 
vragen hun energieverbruik zoveel mogelijk te verminderen via maatregelen zoals een 
beperking van de verwarming tot 19°C, een maximum van 27°C voor de airconditioning, 
het uitschakelen van de lichten van middernacht tot 6 uur 's morgens, het beperken van 
het volume van het drukwerk, enz. 

- Vermindering van de wegverlichting op het lokale netwerk, rekening houdend met 
veiligheidsoverwegingen. 

- Installatie van fotovoltaïsche panelen op openbare gebouwen en waar mogelijk langs 
snelwegen. 

- Communicatiecampagne: Op de website Je diminue ma facture (wallonie.be) zijn de 
bestaande instrumenten en diensten voor burgers en bedrijven gegroepeerd en 
zichtbaarder gemaakt. Het Gewest heeft een campagne opgezet om bedrijven aan te 
moedigen energiebesparende maatregelen te nemen. 

 

2.2.3. Oplossingen (AD Energie) 
 

Elke maand brengen Fluxys en Elia aan de Minister van Energie verslag uit over de toestand van 
de bevoorradingszekerheid. Een kopie van het meest recente verslag (bijlage 2) is bijgevoegd. 
Het blijft belangrijk de ontwikkelingen in de situatie te volgen. 

 
24 Mededeling op 30/11 per e-mail aan CONCERE. 
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Daarnaast worden wekelijks verslagen over de elektriciteitssituatie en dagelijks verslagen over 
de gassituatie aan de minister van Energie gezonden. 

Er hebben ook bewustmakingscampagnes plaatsgevonden die reeds hen effect hebben  wat 
betreft de vermindering van de vraag in de huidige context van hoge prijzen (zie hierboven).  
Hoewel het in dit stadium niet mogelijk is een cijfer te geven voor de genomen maatregelen, 
hebben ook de gefedereerde entiteiten maatregelen genomen om de vraag te verminderen.  

Daarnaast waren er maatregelen voorzien in het winterplan van juli 2022, die hebben geleid 
tot ontwikkelings-/uitvoeringsacties om de SoS te waarborgen: 

 
19. Wij hebben alle generatoren gevraagd te zorgen voor een maximale 
beschikbaarheid in de winter25 en hebben verzocht om alle voor de winter geplande 
onderhoudswerkzaamheden aan deze installaties uit te stellen tot het voorjaar van 
2023. Ook deze winter zal Elia ervoor zorgen dat we op een optimaal netwerk kunnen 
rekenen.  

 
21. Om de situatie in Frankrijk op de voet te volgen, is tussen België en Frankrijk een 
bilaterale werkgroep opgericht om de beschikbaarheid van de Franse kerncentrales te 
controleren en zo nodig proactief en anticiperend verzachtende maatregelen te nemen. 
Wij werken samen met de Franse autoriteiten om zo spoedig mogelijk stabiele cijfers 
over de beschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot te verkrijgen. Maandelijks wordt 
een voortgangsverslag ingediend.  
 
Elia houdt steeds reservecapaciteit aan om het evenwicht op het net te garanderen. Een 
deel van deze productie (250 MW) wordt in het buitenland gecontracteerd. Om een 
maximale onafhankelijkheid te garanderen, zal Elia gevraagd worden om tijdelijk geen 
gebruik te maken van buitenlandse capaciteit om deze reserves op te bouwen. Concreet 
betekent dit dat de flexibele nationale capaciteit zou worden gebruikt voor 250 MW 
extra capaciteit26 . Met name leveranciers van vraagbeheersing, opslag en 
noodaggregaten zullen worden opgeroepen om deel te nemen aan de veiling voor 
deze ondersteunende diensten....  

 

 
25 Enquête bij de producenten door DG Energie in de zomer van 2022.  
De volgende eenheden houden een geplande stillegging volgens REMIT tijdens de komende winterperiode: 
Coo 5 (geplande terugkeer op 16/12/2022), T-Power van 15 tot 20/1/2023 (422 MW), Doel 2 (van 
18/3/2023 tot 19/4/2023) voor 445MW.  
Indaver: 10 dagen in januari 2023 (-15MW)  
* SLECO 1 17 dagen in februari 2023 (- 12MW)  
* SLECO 2 van 16/11/2022 tot 27/11/2022 (-12MW)  
26 Presentatie van de voorgestelde maatregel aan de belanghebbenden in WG Balancing op 15/09/2022 
door Elia en de follow-up daarvan op 27/10/2022. Van 20/9/2022 tot 11/10/2022 is een raadpleging over 
de wijziging van de "LFC Means"-regels gehouden. Deze wijziging betreft het feit dat het volume van de te 
contracteren mFRR's met 250MW kan worden verhoogd in blokken van uren waarvoor Elia vooraf een 
formele aanwijzing van de naburige transmissienetbeheerders heeft ontvangen dat er een risico van 
mismatch op hun net bestaat. Deze aanpak verdient de voorkeur boven een aanpak waarbij voor elke dag 
van de winterperiode een dergelijk volume wordt gecontracteerd, teneinde de uitvoering van deze maatregel 
te beperken tot de dagen waarop zich een bewezen stress voordoet. Deze aanpak maakt het mogelijk zowel 
een hoog niveau van netwerkbeveiliging te garanderen als de kosten van deze maatregel te beperken. 



24 

 

2.3. Winter 23/24 

2.3.1. Staat van de SoS (Elia) 
 

In juni 2021 gaf Elia aan dat in vergelijking met de vorige winter de marge van het "EU-BASE"-
scenario met 500 MW afneemt, tot 1700 MW (tegenover 2200MW de vorige winter). Deze 
daling kan worden verklaard door de verminderde beschikbaarheid van kernenergie in Frankrijk 
(inclusief de sluiting van 1GW kernenergie in België die aan het eind van de winter 2022-23 zal 
plaatsvinden).  
 
Bovendien zijn in België verscheidene sluitingen of productiestops gepland, hetgeen ook de 
lagere marge in dit scenario verklaart. Met name de Rodenhuize-installatie zal aan het eind van 
de winter van 2022-23 stoppen met de productie van elektriciteit uit biomassa (vanwege het 
einde van de geplande subsidies) en zal worden gebruikt als back-up voor de naburige 
Knippegroen-eenheid27 die hoogovengas verbrandt28. Deze eenheid wordt derhalve geacht niet 
bij te dragen tot de bevoorradingszekerheid. Bovendien wordt verwacht dat de eenheid van 
Vilvoorde vóór de winter van 2023-24 weer overschakelt op de OCGT-modus, waardoor 
capaciteit verloren gaat die gekoppeld is aan de stoomturbine29 van deze eenheid. Deze 
informatie is gebaseerd op officiële informatie in REMIT. 

Een soortgelijke trend wordt waargenomen voor de gesimuleerde gevoeligheden betreffende 
de beschikbaarheid van Franse kernenergie: wanneer 4 eenheden als niet beschikbaar worden 
beschouwd (wat overeenkomt met het "EU-SAFE"-scenario), wordt een marge/behoefte van 0 
MW bereikt.  

 

Op 15 november 2022 heeft Elia overeenkomstig artikel 7bis van de elektriciteitswet zijn analyse 
van de toestand van de bevoorradingszekerheid van het land voor de komende winterperiode 
ingediend (bijlage 3).  

Er dient op gewezen te worden dat de huidige context een grote mate van onzekerheid met zich 
meebrengt, die gevolgen heeft voor de te maken veronderstellingen, vooral omdat het niet altijd 
mogelijk is voldoende stabiele informatie te verkrijgen om een effectbeoordeling te maken. 
Daarnaast kunnen andere beleidsmaatregelen leiden tot belangrijke veranderingen die van 
invloed kunnen zijn op de toereikendheid van de behoeften van het land. Aangezien België voor 
een deel van zijn toereikende behoeften afhankelijk is van invoer, is het ook belangrijk de 
veranderingen in het buitenland te volgen.  

Gezien de huidige context heeft Elia zich ertoe verbonden in zijn volgende Adequacy and 
Flexibility Study in juni 2023 een analyse voor de winter 2023-24 op te nemen (hoewel in het 
verleden de volgende winter niet in de analyse werd opgenomen). Elia zal dus beter in staat zijn 
om op dat moment een gedetailleerde analyse van de situatie te geven, maar meent met de 
huidige kennis van de situatie dat voor de winter 2023-24 geen GAP-volumes worden 
verwacht, ook al blijven er onzekerheden bestaan.  

 

 
27 315 MW 
28 Nord Pool - REMIT UMM (nordpoolgroup.com) 
29 121 MW voor stoomturbine 

https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/73aa666e-c3ff-4224-a1e5-6ad751abf122/1
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2.3.2. Geïdentificeerde risico's en kansen  
 

Risico's in verband met de onbeschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot (AD Energie op basis 
van input van Elia) 
 

De onderstaande figuur vergelijkt het aantal niet-beschikbare nucleaire eenheden in Frankrijk in 
de winter 23/24 op basis van de in maart 2021 verzamelde gegevens voor Ad & Flex 21 met de 
in september 2022 beschikbare gegevens op REMIT. Het verschil tussen de twee curves kwam 
overeen met het volume van 2 extra onbeschikbare nucleaire eenheden in de grafiek die Elia 
voorstelde in zijn strategische reserve nota van november 2022.  

Sindsdien heeft Elia deze analyse bijgewerkt en is de (blauwe) curve met REMIT-gegevens van 
eind november toegevoegd.  We zien een lichte verbetering van de beschikbaarheid van Franse 
kernenergie ten opzichte van de gegevens van september 2022, met name voor de maand 
januari 2024.  

Uit ervaring heeft Elia echter geconstateerd dat deze onbeschikbaarheid dicht bij de termijn 
toeneemt (bijlage 3). De situatie blijft dus in overeenstemming met de analyse die Elia in 
november heeft gemaakt en het te beschouwen scenario zou er een zijn waarbij 4 extra 
nucleaire eenheden niet beschikbaar zouden zijn. Dit scenario leidt tot een behoefte van 0MW 
volgens de Ad&Flex-studie van 2021, ceteris paribus.  

 

 

 

Figuur 11 Vergelijking van REMIT-gegevens van maart 2021 en november 2022 voor de winter 2023-2024 
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Risico's in verband met beleidswijzigingen in het buitenland inzake grensoverschrijdende handel 
(AD Energie)  
 

In zijn analyse over de beoordeling van de behoefte aan een strategisch reservevolume voor 
winter 23/24 identificeert Elia ook de volgende bijkomende elementen bij onze buren die een 
impact kunnen hebben op de invoer in ons land: 

 
• Duitsland: 

o een stijging van de vraag naar elektriciteit door de overschakeling van 
verwarming op elektriciteit, 

o risico voor de gasvoorziening, wat problemen kan opleveren voor de 
elektriciteitsproductie en de exportmogelijkheden van Duitsland kan beperken. 
 

• Nederland: 
o een stijging van de vraag naar elektriciteit als gevolg van de hoge aardgasprijzen. 

 
• Verenigd Koninkrijk: 

o een wijziging in de koppelingsregels na de BREXIT. De handelscapaciteit tussen 
het Verenigd Koninkrijk en BE is in Ad & Flex 21 waarschijnlijk optimistisch, in 
die zin dat de handelscapaciteit in situaties van gelijktijdige tekorten wordt 
overschat. Bovendien wordt in een recente uitspraak van het Europees Hof de 
wijze waarop de grensoverschrijdende capaciteit voor de handel op de markt 
wordt berekend, ter discussie gesteld. Dit besluit kan gevolgen hebben voor de 
exportcapaciteit van de buurlanden en voor de toereikendheid in België. 

 

Risico's in verband met het effect van hoge prijzen (AD Energie) 
 

Bij wijze van noodmaatregel voorziet artikel 7 van Verordening 2022/1854 in de toepassing van 
een plafond voor marktinkomsten voor elektriciteitsproducenten. Het wetsontwerp tot 
invoering van maximumprijzen is op 23 november 2022 door de Raad van Ministers 
aangenomen en voorziet in de invoeging van een artikel 22ter en 22quater in de 
elektriciteitswet, dat tot doel heeft een heffing ten gunste van de Staat in te stellen op de 
meeropbrengsten. De volgende toepassingsperiode is voorzien:  

[...] periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023. Het plafond wordt vastgesteld 
op EUR 130/MWh. Voor producenten die afhankelijk van de elektriciteitsprijs variabele 
steun ontvangen, wordt het plafond bepaald aan de hand van de volgende formule LCOE 
+ 50 EUR of het algemene plafond. Voor producenten in de sectoren biomassa/biogas en 
gemeentelijke afvalverbranding is het plafond vastgesteld op 180 euro. 

Volgens Eurelectric, die haar bezorgdheid uit in een brief aan Simson van 22 november 202230 , 
zouden er risico's voor het investeringsklimaat kunnen ontstaan. 

De bezorgdheid over het investeringsklimaat komt ook tot uiting op de termijnmarkten, waar 
de volatiliteit en de prijzen sinds de invasie van Oekraïne explosief zijn gestegen. Zoals blijkt uit 

 
30 https://www.eurelectric.org/publications/letter-on-the-implementation-of-the-cap-on-market-revenues/ 
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onderstaande grafiek van de termijnprijzen in Duitsland en Frankrijk31 werd eind augustus 2022 
een extreem hoge piek bereikt na de verrassende aankondiging van het onderhoud van 
Nordstream 1.  

 

Figuur 12 Termijnprijzen op de Franse en Duitse elektriciteitsmarkt 

 

Deze prijspiek ging evenzeer over toekomstige prijzen volgend jaar als over prijzen over twee 
jaar. Deze reactie illustreert de grote opwinding van de markt en weerspiegelt een onzeker 
klimaat voor beleggers op middellange termijn. Deze onzekerheid is ook aanwezig in de 
gemiddelde prijs, die op middellange termijn extreem hoog blijft. Deze hoge prijzen kunnen een 
risicopremie inhouden in verband met deze onzekerheid op de markten, die nadelig kan zijn 
voor investeringen in de energiesector.  

 
Kansen in verband met de ontwikkeling van de opslagcapaciteit (Elia) 
 
De opslagontwikkelingen in België kunnen worden onderverdeeld in 4 categorieën, die samen 
leiden tot een positief effect op de kloof die in de studie over de toereikendheid en flexibiliteit 
van 2021 is vastgesteld:   

- Grote batterijen. Veel projecten worden momenteel overwogen voor de lange termijn, maar 
de beste raming voor projecten die vóór de winter van 2023-24 in opdracht worden gegeven, 

 
31 De prijzen in België zijn zeer vergelijkbaar met die van onze buren, gezien de sterke koppeling van de 
markten 
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zal naar verwachting overeenkomen met of iets boven de waarde waarvan in de meest recente 
Adequacy & Flexibility-studie is uitgegaan;   

- Kleinschalige batterijen. Gezien de huidige subsidieregeling voor binnenlandse batterijen in 
Vlaanderen wordt verwacht dat het aantal geïnstalleerde kleinschalige batterijen meer dan 
150 MW hoger zal liggen dan aangenomen in de laatste Adequacy & Flexibility-studie voor 
2023;   

- De veronderstelde capaciteit voor de aansluiting van voertuigen op het net (13 MW in de 
Adequacy & Flexibility-studie voor 2023) zou zonder voertuigen en tweerichtingsvergoedingen 
niet worden gehaald;  

- Pompopslag. De verhoging van het Coo-reservoir (en de geleidelijke verhoging van de 
turbinecapaciteit: één Coo-eenheid moet reeds vóór eind 2023 worden gerenoveerd om een 
hogere capaciteit te bereiken) werd beschouwd als een bepalende factor in het besluit om de 
pomp(opslag)capaciteit te verhogen. 

 

Kansen in verband met beleidsveranderingen in het buitenland inzake grensoverschrijdende 
handel (AD Energie)  

In zijn analyse over de beoordeling van de behoefte aan een strategisch reservevolume voor de 
winter 23/24 identificeert Elia de volgende aanvullende elementen bij de maatregelen die voor 
de winter 22/23 bij onze buren zijn genomen en die een positieve invloed kunnen hebben op de 
invoer/uitvoer van ons land: 
 

• Frankrijk : 
o de verlenging van de kolencentrale van Cordemais (1200 MW) tot 202632 . 

 
• Duitsland:  

o de uitbreiding van steenkool/bruinkoolcentrales in de winter van 23-24, indien 
nodig. 

 

Kansen in verband met het effect van hoge prijzen (AD Energie op basis van de input van Elia)  
 

Aan de vraagzijde zullen hoge prijzen waarschijnlijk een positief effect hebben op de behoefte 
aan capaciteit. Op basis van een update van de vraagprognose die in augustus 2022 door 
Climact33 werd uitgevoerd, stelt Elia een daling van het verbruik vast met 3,8 TWh ten opzichte 
van de vraagprognose volgens Ad & Flex 21 voor de winter van 23/24. In zijn analyse van 14 
november 2022 verdeelt Elia deze 3,8 TWh gelijkmatig over het jaar en voorziet het dus een 
vermindering van 400 MW op de piek.  

 

 

 
32 https://www.usinenouvelle.com/article/l-extinction-de-la-centrale-a-charbon-de-cordemais-un-grand-
vide-en-bord-de-loire.N1174887 
33 actualisering waarin de laatste economische prognoses van het FPB van juni 2022 zijn verwerkt en waarin 
rekening is gehouden met het effect van de huidige hoge prijzen 
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2.3.3. Oplossingen (AD Energie)  
 

Zoals in de winter van 22/23 zal het nuttig zijn de besprekingen met Frankrijk voort te zetten om 
tijdig op de hoogte te zijn van bijkomende moeilijkheden voor de Franse nucleaire vloot. Ook 
het volgen van het beleid in andere landen zal van primair belang zijn.  

De gedetailleerde studie van de winter van 2023-24, die Elia in juni 2023 in zijn volgende 
adequaatheids- en flexibiliteitsstudie zal opnemen, zal ook worden gebruikt om te bepalen of er 
bijkomende acties moeten worden ondernomen om de bevoorradingszekerheid op korte 
termijn te garanderen, aangezien de analyse van november 2022 van het strategische 
reservevolume van de TNB in dit stadium concludeert dat er geen behoefte aan is, met name 
als gevolg van wijzigingen in de belastingbeperkende parameters. 

 

2.4. Winter 24/25 

2.4.1. Staat van de SoS (Elia)  
 

In juni 2021 gaf Elia aan dat de gekende plannen die rekening houden met een sluiting van grote 
hoeveelheden capaciteit in heel Europa vóór of tijdens de winter van 2024-25 verklaarden 
waarom de importmarge waarop België kon rekenen afnam. Het effect is beperkt in het "EU-
BASE"-scenario omdat België nog steeds kan rekenen op invoermarges. Elia is echter van mening 
dat dit scenario niet het meest representatieve is, aangezien het de beschikbaarheid van de 
Franse nucleaire vloot overschat.  

Daarom is het van essentieel belang het effect te bestuderen van de "FR-NUC"-gevoeligheden, 
die de gevolgen van een verminderde beschikbaarheid van deze nucleaire productie-eenheden 
laten zien. De verslechtering van de situatie in Frankrijk leidt tot een grotere capaciteitsbehoefte 
in België.  

Het lijkt ons representatiever om rekening te houden met het "EU-SAFE"-scenario, waarin 
rekening wordt gehouden met aannames die het mogelijk maken om naast de REMIT-prognoses 
een situatie te benaderen waarin 4 nucleaire eenheden als niet beschikbaar worden beschouwd. 

In dit "EU-SAFE"-scenario zien we een gat van 500 MW. Vermeldenswaard is dat dit "EU-SAFE"-
scenario al meerdere jaren door de Belgische staat wordt gebruikt om na te gaan of een 
strategisch reservevolume nodig is. Het is ook gebruikt bij de kalibratie van de Y-4 veiling voor 
het leveringsjaar 2027-2028.  

2.4.2. Geïdentificeerde risico's en kansen 
 

Risico's in verband met de onbeschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot (AD Energie) 

 
Voor de winter van 2024-2025 lijkt het moeilijk om het exacte aantal Franse kernreactoren dat 
niet beschikbaar zal zijn, nauwkeurig in te schatten. Zelfs voor de komende maanden zijn 
probabilistische modellen nodig om de onbeschikbaarheid correct in te schatten. Verschillende 
factoren maken het echter noodzakelijk de op het REMIT-platform beschikbare gegevens met 
de nodige omzichtigheid te benaderen. Sommige van deze factoren zijn ook opgenomen in het 
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"Bilan Prévisionnel 2021", het Franse equivalent van onze Ad&Flex. Het is duidelijk dat zelfs 
Frankrijk van mening is dat vele elementen de beschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot 
negatief kunnen beïnvloeden. Deze omvatten: 

- de werkzaamheden om de levensduur van de reactoren te verlengen, die langer duren 
dan oorspronkelijk gepland; 

- De vierde tienjaarlijkse controles, die tot 2031 zal duren, en de controle op de duur van 
de onderbrekingen die met deze controles verband houden. 

- niet-geplande of uitgestelde stilleggingen, een verschijnsel dat in voorgaande winters is 
waargenomen; 

- de achterstand in onderhoud die door de Covid-19 gezondheidscrisis is ontstaan; 
- de corrosieproblemen waarmee sommige Franse reactoren te kampen hebben en die 

hun heringebruikname vertragen. 
 

Al deze factoren brengen ons ertoe uiterst voorzichtig om te gaan met de gegevens die EDF 
beschikbaar stelt op het REMIT-transparantieplatform. Het lijkt inderdaad voorzichtiger om het 
scenario voor de winter 2024-2025 te beschouwen waarin een bijkomende onbeschikbaarheid 
van 4 nucleaire eenheden, zoals gedefinieerd in het EU-SAFE-scenario van Elia in zijn Ad&Flex 
2021-studie, wordt geïntegreerd.  

Kansen in verband met beleidsveranderingen in het buitenland (AD Energie) 
 

In oktober 2022 heeft Frankrijk zijn soberheidsplan34 gepubliceerd, dat gebaseerd is op 15 
kernmaatregelen waarmee het zijn energieverbruik tegen 2024 met 10% kan verminderen. De 
volgende figuur uit dit plan toont de besparingsmogelijkheden (gas en elektriciteit) die er deel 
van uitmaken.  

 

Figuur 13 Door Frankrijk in zijn soberheidsplan gepresenteerd besparingspotentieel 

 
34 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp-plan-sobriete.pdf 
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Met name op het elektriciteitsnet heeft het plan tot doel de verbruikspieken, die zich op koude 
dagen tussen 8.00 en 13.00 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur voordoen, af te vlakken. 

 

2.4.3. Oplossingen (Elia) 
 

Rekening houdend met de toenmalige aannames, bleek uit de toereikendheids- en 
flexibiliteitsstudie voor 2021 een tekort van maximaal 500MW. In het kader van het Winterplan, 
en om te kunnen reageren indien de behoefte wordt bevestigd door de studie inzake 
toereikendheid en flexibiliteit van juni 2023, heeft de regering Elia gevraagd de voorbereidende 
stappen te nemen voor de organisatie van een specifieke veiling, voor het leveringsjaar 2024-
2025, teneinde de nieuwe capaciteiten aan te trekken die nodig zijn om de 
bevoorradingszekerheid te garanderen. De regering wenst dat daarbij bijzondere aandacht 
wordt besteed aan het effect op de koolstofuitstoot. De daadwerkelijke start van de veiling is 
afhankelijk van de bevestiging van de behoefte door de studie inzake toereikendheid en 
flexibiliteit voor 2023.  

Hoewel zowel de Low Carbon Tender (LCT) als het CRM capaciteitsmechanismen zijn, verschilt 
het toepassingsgebied van de LCT van dat van het CRM wat betreft reikwijdte en doel. Terwijl 
het CRM de mogelijkheid biedt om, volgens een gedefinieerd prekwalificatieproces, alle 
bestaande en niet-bestaande technologieën te vergoeden, richt de LCT zich alleen op nieuwe 
capaciteit.  

De LCT is alleen gericht op nieuwe capaciteit om te voorzien in een mogelijke behoefte, die door 
de Belgische autoriteiten zou moeten worden bevestigd op basis van de gegevens van de Elia-
studie. 

Alleen nieuwe capaciteit zal aan deze aanbesteding kunnen deelnemen, met dien verstande dat 
dit mechanisme gericht zal zijn op technologieën met een lage koolstofvoetafdruk, zoals 
batterijen/energieopslag en vraagzijdebeheer. Elia heeft een openbare raadpleging 
georganiseerd en over het ontwerp wordt nog nagedacht.  

Het opzetten van een dergelijk mechanisme is een echte uitdaging, gezien de tijd die nog rest 
voor de deadline en de fasen die nog moeten worden doorlopen. Het succes van deze veiling, 
d.w.z. het vermogen om op termijn de nieuwe capaciteit te ontwikkelen die nodig is om in de 
behoefte te voorzien, hangt met name af van de snelheid waarmee het juridisch kader van het 
mechanisme en de elementen die het "ontwerp" ervan vormen, door de autoriteiten met de 
marktdeelnemers kunnen worden bekrachtigd en de snelheid waarmee de goedkeuring van de 
Europese Commissie kan worden verkregen. 
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Figuur 14 LCT-uitvoeringsschema 

2.5. Winter 25/26 
 

2.5.1. Staat van de SoS (Elia)  
 

De eerste CRM Y-4 veiling vond plaats in oktober 2021 voor een capaciteitsleveringsperiode met 
betrekking tot de winter van 2025-2026. Deze zal worden aangevuld met een tweede Y-1 veiling 
in 2024 voor dezelfde periode van capaciteitslevering.  

De totale hoeveelheid capaciteit (in afgeleide MW - hierna MWd) die in de veiling van 2021 is 
geselecteerd, bedraagt 4.456,75 MWd, verdeeld over 40 geselecteerde eenheden.  

Onder deze eenheden werden 2 nieuwe gasgestookte centrales en nieuwe batterijprojecten 
geselecteerd voor een totale capaciteit van 1658 MWd. Deze contracten voor 8 en 15 jaar 
verminderen het volume waarvoor bij de volgende veilingen contracten moeten worden 
gesloten. 

Met het oog op de Y-1-veiling zal de deelname van de marktdeelnemers van cruciaal belang zijn 
om voldoende nieuwe capaciteit te genereren en het verwachte niveau van 
bevoorradingszekerheid te bereiken. Uitgaande van hetzelfde referentiescenario en 
vergelijkbare geraamde verbruiksniveaus zou de Y-1-veiling het immers mogelijk moeten 
maken in België ongeveer 1500 MW aan nieuwe extra capaciteit te contracteren.  

In die zin zijn er verschillende risico's waarmee rekening moet worden gehouden.  

Ten eerste wordt in het door de regering gekozen CRM-referentiescenario voor het leveringsjaar 
2025 - 2026 uitgegaan van een onbeschikbaarheid van twee Franse nucleaire eenheden die 
verder gaat dan wat officieel door de Franse exploitant is aangekondigd (het zogenaamde FR-
NUC2-scenario). Op basis van historische beschikbaarheidsstatistieken adviseerde Elia een 
scenario te kiezen dat dicht aanleunt bij een situatie waarin rekening wordt gehouden met de 
onbeschikbaarheid van vier bijkomende eenheden (het zogenaamde FR-NUC4-scenario). 
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Sinds de regering het basisscenario heeft gekozen, is de internationale context aanzienlijk 
veranderd (zie details in de volgende risicoparagraaf).  

 
De gevolgen van de internationale situatie (verminderde beschikbaarheid van Franse 
kernenergie, gevolgen van de oorlog in Oekraïne) verhogen de behoefte van ongeveer 1,5 GW 
voor de veiling Y-1, zoals vorig jaar geraamd in het kader van de ijking van de CRM voor de 
winter van 2025-2026, tot een behoefte die vandaag wordt geraamd tussen 2,2 en 2,5 GW. 
Voorts begrijpen wij uit contacten met marktdeelnemers dat spanningen in de leveringsketens 
niet kunnen worden uitgesloten, hetgeen zou kunnen leiden tot een verlenging van de 
doorlooptijd voor nieuwe projecten/nieuwe capaciteitsontwikkeling.  
 
Deze twee nieuwe elementen in vergelijking met vorig jaar (toename van de dekkingsbehoefte 
en potentiële spanning aan de aanbodzijde) maken het resultaat van de veiling Y-1 onzeker.  
 
Elia heeft natuurlijk slechts een gedeeltelijk zicht op het volume van de biedingen die aan een 
veiling zouden kunnen deelnemen, maar het lijkt ons dat het weliswaar geloofwaardig was om 
1,5GW nieuwe capaciteit te ontwikkelen in de Y-1 veiling, maar dat de onzekerheden van de 
laatste maanden het potentieel zouden kunnen verminderen en de liquiditeit van de veiling 
zouden kunnen beperken tot 1,3GW.  

Bijgevolg zou de potentieel ontbrekende capaciteit in de Y-1 veiling tussen 900MW en 
1.200MW bedragen. Deze reeks gaat uit van een zeer beperkte uitstap uit bestaande 
opwekkingsinstallaties die hun sluiting nog niet hebben aangekondigd. In dit verband moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de geïnstalleerde capaciteit van 
warmtekrachtkoppelingseenheden.  

 

2.5.2. Risico's en kansen geïdentificeerd 
 

Risico's in verband met de onbeschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot (Elia) 
 

De beschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot is verslechterd en zal naar verwachting in de 
nabije toekomst niet verbeteren (zie analyses van vorige winters). De toenemende onzekerheid 
over de mate van beschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot in de toekomst heeft reeds 
geleid tot de selectie door de federale regering van een scenario met de "FR-NUC4"-gevoeligheid 
voor het leveringsjaar 2027-2028. Zeer waarschijnlijk zal een soortgelijke keuze worden gemaakt 
voor de tweede veiling voor het leveringsjaar 2025-2026. Dit zou volgens onze raming leiden 
tot een toename van het te dekken volume in België met ongeveer 500 MW.  

 

Risico's in verband met de vertraging van de materiaalleveringsketens  
 

Het snelle economische herstel van de COVID-crisis en de oorlog in Oekraïne wegen op de 
bevoorradingsketens. Ondanks de bereidheid van de markt is het niet zeker dat voldoende 
projecten daadwerkelijk fysiek aanwezig kunnen zijn voor de winter van 2025 - 2026. Een 
evaluatie van de bestaande projectportefeuille wijst op een risico van een tekort van ongeveer 
200 MW, vergeleken met de 1500MW die aanvankelijk in de Y-1 veiling zou moeten worden 
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gevonden. De voortgang van de projecten wordt periodiek gecontroleerd. De feitelijke beslissing 
om deel te nemen aan een veiling blijft echter een keuze van de projectontwikkelaar met het 
oog op zijn risico-batenverhouding.  

 
1) Risico-evaluatie op hoog niveau van grootschalige leveringen van batterijen (Elia)  
 

De eerste moeilijkheid houdt verband met de leveringsketen. Het blijkt dat de batterijmarkt 
bijzonder krap is en dat de spelers zich daarom in een vroeg stadium van grondstoffen van 
leveranciers moeten verzekeren. Dit onderwerp wordt ook uitgewerkt in de zeer recente versie 
van de World Energy Outlook 2022 (WOE 2022 blz. 77; 174 en 175), waarin wordt voorzien dat 
in het volgende verslag over de vooruitzichten inzake energietechnologie, dat in 2023 zal 
verschijnen, aandacht aan deze kwestie zal worden besteed.  

Voorts wordt de doorlooptijd voor batterijprojecten geraamd op 12-18 maanden na de 
aankondiging van het contract ("NTP"), waarbij deze installatietijd 3 maanden inbedrijfstelling 
omvat. Er wordt op gewezen dat dit NTP over het algemeen niet wordt gegeven zonder een 
definitief positief besluit over de vergunning. 

Wat deze installatietijd betreft, hebben de gecontacteerde marktspelers die zich kunnen 
verbinden tot hun time-to-market enig comfort geboden bij hun raamovereenkomst met een 
integrator/leverancier die actief is op de Europese markt. Het lijkt van essentieel belang dat deze 
kaderovereenkomsten nu van kracht zijn om in de leveringsperiode 2025-2026 op de markt 
aanwezig te kunnen zijn. Elia schat deze volumes op 600MWd, waarvan het grootste deel 
volgens onze informatie voldoende gedekt zou zijn door dit type contract.  

Aangezien het gaat om eenheden waarvoor meerjarige CRM-contracten nodig zijn, lijkt het voor 
de betrokken spelers van belang dat zij in hun investeringscase rekening kunnen houden met de 
kosten die reeds vóór de selectie van de veiling zijn gemaakt, hetgeen hun NTP om de beoogde 
leveringsperiode te bereiken mogelijk kan versnellen.  

Er wordt op gewezen dat de gecontacteerde en bij batterijprojecten betrokken 
marktdeelnemers ook melding maakten van andere potentiële risico's voor de levering van 
kritieke technische elementen voor hun locaties dan de vertraging in de levering van 
batterijpakketten (onder meer step-up transformatoren). 

 

2) Risico-effectbeoordeling op hoog niveau van de bronnen van bij de vervaardiging van 
windturbines gebruikte materialen (AD Energie) 
 

Beschrijving 

Windturbines vereisen een verscheidenheid aan mineralen en metalen, waarvan de aanvoer 
kritiek is gezien de huidige geopolitieke situatie en de stijgende grondstoffenprijzen35 . 

 
35 Critical minerals threaten a decades-long trend of cost declines for clean energy technologies – Analysis - 
IEA 

https://www.iea.org/commentaries/critical-minerals-threaten-a-decades-long-trend-of-cost-declines-for-clean-energy-technologies
https://www.iea.org/commentaries/critical-minerals-threaten-a-decades-long-trend-of-cost-declines-for-clean-energy-technologies
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Er zijn verschillende soorten windturbines36 , de mineraalintensiteit verschilt naar gelang van 
het type turbine, zoals blijkt uit onderstaande grafiek en tabel .37 

 

Figuur 15Windturbine mineraalintensiteit volgens turbinetype uit het IEA-rapport (DFIG=dubbel gevoede 
inductiegenerator, PMSG=permanente magneet synchrone generator, EESG=elektrisch bekrachtigde synchrone 

generator, Direct drive of DD=direct drive, Gearbox of GB=versnellingsbak). 

Windturbines op land zijn voornamelijk DFIG, die volgens het IEA meer dan 70% van de 
wereldmarkt vertegenwoordigen, terwijl PMSG-windturbines met directe aandrijving ongeveer 
60% van de wereldmarkt vertegenwoordigen. De koperintensiteit van offshore-projecten kan 
meer dan tweemaal zo groot zijn als die van onshore-projecten, d.w.z. meer dan 6 ton koper per 
MW vermogen in vergelijking met bijna 3 ton per MW voor onshore-projecten. 

Op Europees niveau heeft de EC in september 2020 een actieplan voor kritieke grondstoffen 
gelanceerd om een duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen voor heel Europa te 
garanderen38 . De European Raw Materials Alliance (ERMA) is opgericht om de aanvoer van 
kritieke grondstoffen te diversifiëren en zo de veerkracht van Europa te versterken en 
strategische autonomie te openen, wat heeft geleid tot verschillende projecten in Groenland, 
Finland en Polen. 

De Europese Commissie heeft ook een verslag gepubliceerd39 over de vraag naar grondstoffen 
voor windturbines en fotovoltaïsche panelen in het kader van de energietransitie in 202040 . Uit 
het verslag blijkt dat alleen al voor de plaatsing van windturbines in de EU in 2030 en 2050 het 
grootste deel van het momenteel wereldwijd beschikbare neodymium, dysprosium en terbium 
nodig zou zijn in het HDS-scenario41 en in 2050 voor praseodymium (figuur 16 hieronder). Het 
rapport concludeert dat in de toekomst een aanzienlijke druk op het aanbod van dysprosium, 
terbium, neodymium en praseodymium wordt verwacht. 

 

 

 
36 The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions (windows.net) 
37 rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf (eitrawmaterials.eu)  
38 TA MEF (europa.eu)  
39 rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf (eitrawmaterials.eu) 
40 Zij gaan uit van een levensduur van 25 jaar voor onshore-windturbines en 30 jaar voor offshore-
windturbines. 
41 HDS: een scenario waarin de vraag tegen 2050 11-12 keer toeneemt voor constructiematerialen en 
14-15 keer voor technologische materialen. 

 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0468_EN.pdf
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf
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Figuur 16 Vergelijking tussen vraag en aanbod van materialen voor windturbines in 2030 en 2050 

KULeuven heeft deze kwestie ook bestudeerd in een in april 2022 gepubliceerd rapport42 , 
getiteld "Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge". 
Volgens hen is de belangrijkste vraag bij de levering van kritieke zeldzame metalen of China zijn 
monopolie op de toeleveringsketen zal handhaven. Gezien zijn machtspositie heeft China 
controle over de prijzen en dus over de vooruitzichten voor het aanbod van kritieke zeldzame 
metalen. 

Op Belgisch niveau heeft OVAM43 van het Vlaamse Gewest in februari 2020 een rapport 
gepubliceerd 4445 over de kritische materialen die nodig zijn voor de Vlaamse energietransitie. 
Voor elk element worden de totale cumulatieve vraag tegen 2030, de toepassing ervan, de 
jaarlijkse vraag naar nieuwe en vervangende capaciteit, en het recyclingpotentieel alsmede de 
thans beschikbare reserves gekwantificeerd. Voor de kritieke zeldzame metalen worden echter 
alleen globale ramingen gegeven. 

1. Dysprosium: zeldzaam kritisch metaal dat hoofdzakelijk in China wordt geproduceerd 
en uitsluitend relevant is voor windturbines. 7,41 tot 7,63 ton zou nodig zijn tegen 2030 
voor de Vlaamse energietransitie, aangezien een deel van de windturbines reeds tegen 
2030 zal moeten worden vervangen, kan 0,18 ton van dit dysprosium na recycling 
opnieuw worden gebruikt indien de juiste inzamelings- en recyclingtechnieken worden 
toegepast. In het verslag wordt geconcludeerd dat meer waakzaamheid geboden is ten 
aanzien van de invoer van dysprosium, gezien de afhankelijkheid van China. 

2. Neodymium: een zeldzaam kritisch metaal dat hoofdzakelijk in China wordt 
geproduceerd en uitsluitend van belang is voor windturbines. De gemiddelde 
cumulatieve vraag voor dit element bedraagt 101 ton in het Vlaamse energieplan. Tot 
2030 wordt het recyclingpotentieel geraamd op 2,4 ton. Nogmaals, er is veel 
onzekerheid over de exacte reserves van het beschikbare neodymium. 

 
42 Metals for Clean Energy:Pathways to solving Europe’s raw materials challenge KULeuven 
43 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
44 Kritieke materialen in de Vlaamse energietransitie 
45 Zij gaan uit van een levensduur van 20 jaar voor windturbines. 
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3. Praseodymium: een zeldzaam kritisch metaal dat hoofdzakelijk in China wordt 
geproduceerd en uitsluitend van belang is voor windturbines. Dezelfde onzekerheid 
over de reserves geldt ook voor dit element. De cumulatieve vraag bedraagt ongeveer 
29 ton voor de Vlaamse energietransitie. Tegen 2030 kan maximaal 0,71 ton worden 
teruggewonnen uit de recycling van windturbines. 

4. Terbium: een zeldzaam kritisch metaal dat hoofdzakelijk in China wordt geproduceerd 
en uitsluitend van belang is voor windturbines. De cumulatieve vraag bedraagt ongeveer 
0,6 ton voor de Vlaamse energietransitie.  Voor dit element is geen recyclingrendement 
opgenomen. 
 

Het verslag concludeert dat China, het enige land met een hoge concentratie kritieke zeldzame 
metalen die economisch kunnen worden geëxploiteerd, een belangrijke leverancier is en 
derhalve een risico voor de voorziening vormt en verhoogde waakzaamheid vereist.  

Wat koper, nikkel en kobalt betreft, zal de druk op de reserves van deze elementen, gezien hun 
uiteenlopende toepassingen, met name in batterijen naast windturbines, tegen 2030 aanzienlijk 
zijn.  

Impact  

België beschikt momenteel over meer dan 2,5 GW onshore wind en 2,3 GW46 offshore wind. 
België verwacht uiterlijk in 2030 respectievelijk 5,3 en 5,4 tot 5,8 GW onshore en offshore 
windenergie (inclusief reeds operationele of geplande windparken), d.w.z. 3,1 tot 3,5 GW extra 
offshore windenergie en 2,8 GW extra onshore.  

De onderstaande tabel toont de geschatte vraag naar kritische zeldzame metalen die nodig zijn 
voor Belgische windturbineprojecten tegen 203047 zonder rekening te houden met het 
recyclingpotentieel. 

Tabel 1Geschatte vraag naar kritieke zeldzame metalen voor Belgische windprojecten tegen 2030 in ton 

Metaal Windmolen op 
land  
(t) 

Offshore 
windturbine  
(t) 

Totaal 
(t) 

Dy 5.6 52.7/59.5 58.3/65.1 
Nd 33.6 558/630 591.6/663.6 
Pr 0 108.5/122.5 108.5/122.5 
Tb 0 21.7/24.5 21.7/24.5 

 

Als China zijn monopolie op de bevoorradingsketen van kritieke zeldzame metalen tegen 2030 
handhaaft, zal het de prijzen en dus de leveringsvooruitzichten beheersen. Daarom is meer 
waakzaamheid geboden ten aanzien van de invoer van deze kritieke zeldzame metalen. 

Waarschijnlijkheid 

Tegen 2030 zullen windturbines goed zijn voor 11,1 GW aan geïnstalleerd vermogen in België, 
of ongeveer 31% van het totale geïnstalleerde vermogen. Met een gemiddelde levensduur van 
ongeveer 20 jaar48 zal ook een aantal momenteel actieve windturbines moeten worden 
vervangen. Wat de bijdrage aan de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening betreft, werd de 

 
46 Belgische offshore windenergie - 5,4-5,8 GW tegen 2030 | FOD Economie (fgov.be)  
47 gezien het type GB-DFIG voor onshore en DD-PMSG voor offshore  
48 Hoger voor offshore windturbines 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/hernieuwbare-energieen/hernieuwbare-energiebronnen-de/belgische-offshore-windenergie/voorstudies-uitgevoerd-door-de
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reductiefactor49 van onshore en offshore windturbines geraamd op respectievelijk 9 en 13% in 
de CRM-veiling van 2022.  Na toepassing van de reductiefactor zou het windvermogen in 2030 
dat bijdraagt tot de bevoorradingszekerheid slechts 1,2 GW bedragen. 

 
Risico's in verband met het verdwijnen van WKK-certificaten in het Vlaams Gewest voor nieuwe 
(of ingrijpend gewijzigde) WKK-eenheden op fossiele brandstoffen op 1 januari 2023 - evaluatie 
op hoog niveau (Elia) 
 

Elia wenst erop te wijzen dat zij over informatie beschikt in het kader van haar activiteiten, maar 
dat dit slechts een lezing van de situatie is die afhankelijk is van de feedback waarover Elia 
beschikt. Het doel van dit artikel is dus licht te werpen op het onderwerp, met alle gebruikelijke 
voorzorgsmaatregelen50 .  

De geïnstalleerde capaciteit van WKK-eenheden vertegenwoordigt meer dan 2700MWe in 
België. De geschatte levensduur van WKK's bedraagt tot 80.000 bedrijfsuren, wat neerkomt op 
7 tot 12 jaar.  

Voor de kleinste eenheden zou aan het einde van hun levensduur het verdwijnen van de 
steunmaatregelen in Vlaanderen voor WKK-certificaten voor fossiele brandstofeenheden 
voorzien zijn (vervangingen - verlenging van certificaten vóór december 2022), waardoor de 
verwachte daling van de bestaande vloot in dit segment voor de leveringsperiode 2025-2026 
zou moeten worden beperkt van -100 MWd tot -150 MWd. 

Voor grote fossiel gestookte WKK-eenheden die door derden bij netgebruikers worden 
geëxploiteerd, zijn de afspraken met deze gebruikers over de verlenging na 2024-2027 nog niet 
volledig gemaakt en sterk afhankelijk van de toekomstige warmtevraag en hun energievisie. 
Voor deze grote eenheden kan het effect worden geraamd van -90MWd voor de meest 
optimistische scenario's tot -300MWd voor de pessimistische scenario’s, in vergelijking met de 
laatste prekwalificatieprocedure voor de leveringsperiode 2025-2026. 

Voor dezelfde warmtebehoefte van de betrokken entiteit kan hun toekomstige aanwezigheid 
worden veiliggesteld door hun deelname aan het CRM-mechanisme of door het vinden van 
eigen positieve investeringsplannen. Anders kan deze toekomstige warmtebehoefte worden 
gedekt door andere technologieën, waarbij geen elektriciteit als bijproduct wordt opgewekt. 

 

Risico's in verband met beleidswijzigingen in Duitsland (Elia) 
 

In Duitsland zijn er drie belangrijke nieuwe elementen waarmee rekening moet worden 
gehouden:  

 
o de volledige of gedeeltelijke uitvoering van het in april 2022 aangenomen 

paaspakket (met onder meer de bevestiging dat de elektriciteitsproductie op 

 
49 de wegingsfactor van een bepaalde capaciteit, ter bepaling van de bijdrage ervan aan de 
voorzieningszekerheid om het in aanmerking komende volume voor deelname aan de veiling als bedoeld in 
artikel 2, 83°, van de elektriciteitswet te bepalen. 
50 Disclaimer voor deze titel, die over batterijen  
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basis van steenkool/bruinkool uiterlijk in 2030 wordt stopgezet en de versnelde 
elektrificatie van de huidige op koolwaterstoffen gebaseerde vraag); 

 
 

o de recente uitspraak van het Europese Hof waarin vraagtekens worden gezet bij 
de wijze waarop de aan de markt ter beschikking te stellen 
interconnectiecapaciteit voor elektriciteit wordt berekend, hetgeen 
rechtstreekse gevolgen heeft voor de exportcapaciteit van Duitsland naar de 
buurlanden.  

 

Deze elementen leiden tot een onzekerheid over de veronderstellingen inzake de 
bijdrage van Duitsland aan de bevoorradingszekerheid van België. In dit stadium wordt 
in een samenvattende analyse een extra volume van 200 tot 500 MW aanbevolen. Een 
gedetailleerde analyse, als onderdeel van de studie inzake toereikendheid en flexibiliteit 
voor 2023, zal nodig zijn om deze raming te verfijnen.  

 
 

Mogelijkheden voor capaciteit met meerjarencontracten in de LCT (Elia) 
 

Capaciteit die zou deelnemen aan de LCT kan, indien het ontwerp wordt bevestigd, een 
meerjarencontract krijgen (onder voorwaarden in verband met de omvang van de investering) 
en bijdragen tot de bevoorradingszekerheid in het kader van de CRM vanaf 2025. 

2.5.3. Oplossingen (AD Energie en Elia) 
 

Naast de ononderbroken voortzetting van het CRM, dat de hoeksteen vormt van het plan van 
de regering om de bevoorradingszekerheid te versterken, kunnen wij de volgende actiepunten 
aanwijzen. Gezien de heterogene aard van de geconstateerde risico's lijkt het verstandig de 
verschillende wegen parallel te bestuderen. Dankzij deze analyse kunnen de autoriteiten, 
wanneer een meer gedetailleerde berekening van de behoefte voor winter 25-26 bekend is (juni 
2023), beslissen welke aanvullende oplossingen daadwerkelijk moeten worden geactiveerd en 
de voor deze activering noodzakelijke wijzigingen in wet- en regelgeving doorvoeren. 

Het verdient aanbeveling eerst te onderzoeken welke aanvullende oplossingen kunnen worden 
toegepast om de onzekerheid over de uitkomst van de Y-1 veiling te verminderen. 
 
Potentiële oplossingen zijn vooral te vinden in de uitbreiding van bestaande capaciteiten die 
naar verwachting vóór 2025 op de een of andere manier de markt zullen verlaten. Deze 
overwegingen moeten zoveel mogelijk worden afgestemd op de werking van het CRM, teneinde 
een optimaal resultaat te bereiken wat betreft kosten en bevoorradingszekerheid.  
Er wordt echter op gewezen dat bepaalde combinaties van centrales onverenigbaar zijn met de 
beschikbare transmissiecapaciteit. Zo kan de gelijktijdige aanwezigheid van twee kerncentrales 
en twee gascentrales in de regio Luik niet zonder problemen voor het transmissiesysteem 
worden gegarandeerd. In Doel blijkt ook dat de netwerkbeperkingen, als gevolg van de 
ontwikkeling van de Europese regelgeving, de aansluiting van meer dan 1GW aan kernenergie 
op deze locatie niet toelaten. Elia heeft gezorgd voor een afzonderlijke nota waarin de reden 
voor de bovenvermelde roosterbeperkingen wordt toegelicht (bijlage 4).  



40 

 

De succesfactoren voor een gedeeltelijke vernieuwing/verlenging van bestaande WKK-
eenheden waarvan de gewestelijke subsidies aflopen, werden reeds vermeld in eerdere 
opmerkingen of openbare raadplegingen over het CRM door de marktspelers uit de sector, of in 
bilaterale uitwisselingen met Elia. Deze kunnen, op niet-limitatieve wijze, als volgt worden 
samengevat: 

• Een vergemakkelijkt regionaal vergunningsproces (zoals verlengingen van vergunningen 
of ombouw van eenheden tot bijvoorbeeld open-cyclusturbines wanneer er geen 
warmtebehoefte is); 

• De vaststelling van een CO2-emissiedrempelreductietraject in het prekwalificatieproces, 
dat de deelname van technologie mogelijk maakt; 

• Facilitering van uitzonderings- en investeringsdossiers in het kader van het CRM ter 
compensatie van het gebrek aan geld voor een uitbreiding of omschakeling in geval van 
sterke druk op de duurzaamheid van een eenheid; 

• Wat dit laatste punt betreft, blijkt dat marktdeelnemers moeilijkheden ondervinden bij 
het verkrijgen van een ontheffing van de Intermediate Price Cap (IPC) in zijn huidige 
vorm. Er moet worden nagegaan of er wijzigingen moeten worden aangebracht om een 
optimale deelname te waarborgen.  

 

Bovendien is het, om het potentieel van flexibiliteit die kan bijdragen tot 
bevoorradingszekerheid zoveel mogelijk te stimuleren, ook belangrijk alle initiatieven te blijven 
bevorderen die het ontstaan en de valorisatie van flexibiliteit vergemakkelijken. Daartoe wordt 
verwezen naar het werk van Elia over het consumer centric market design, dat in een komende 
wet over diverse bepalingen moet worden geïntegreerd.   

Ten tweede, wat betreft de maatregelen ter beperking van de risico's in verband met de 
levering van materialen, zouden sommige maatregelen kunnen worden uitgevoerd naast het 
geplande toezicht op de projecten.  

- Voor windturbines zou dit : 
• initiatieven ontwikkelen om de recycling van bepaalde mineralen af te dwingen; 
• de onderhandelingen met China over de invoer van kritieke zeldzame metalen 

tegen 2030 te volgen; 
• een werkgroep51 oprichten over dit onderwerp. 

 

- Voor batterijen zou het dan wenselijk zijn om de ontwikkeling van raamcontracten met 
een op de Europese markt actieve integrator/leverancier aan te moedigen en om, na 
overleg over de merites van de maatregel met de CREG, toe te staan dat de kosten die 
reeds vóór de selectie van de veiling zijn gemaakt, in aanmerking worden genomen in 
hun investeringsdossier in het kader van het verkrijgen van meerjarige CRM-contracten.  

 

 

 

 
51 ENOVER of CNC 
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2.6. Winter 26/27 

2.6.1. Staat van de SoS (Elia)  
 

Bij de tweede Y-4 veiling, die in oktober 2022 plaatsvond voor de winter van 2026-2027, werden 
geen volumes gecontracteerd ondanks capaciteitsaanbiedingen voor een equivalent van 1,2 
GW. Dit is te wijten aan het feit dat een groot aantal producenten besloten heeft hun eventuele 
deelname aan de Y-1 CRM-veiling uit te stellen om een duidelijker beeld te krijgen van de 
voorwaarden voor deelname aan de veiling. In dit stadium zijn er geen aanwijzingen dat dit 
bedrag aan opt-out IN capaciteit vóór 2026 de markt zal verlaten.  

Het reeds in oktober 2021 geconstateerde fenomeen van opt out IN is dit jaar toegenomen, 
hetgeen wijst op vragen van capaciteitsbezitters over het ontwerp, waaronder onzekerheid over 
de daadwerkelijke aanwezigheid van de nucleaire eenheden die vanaf november 2026 zullen 
worden verlengd, onzekerheid over het genoemde traject voor de verlaging van de CO2 
emissiedrempels in het kader van de prekwalificatieprocedure en onzekerheid over de 
relevantie van de procedure voor het toestaan van afwijkingen van de IPC. 

Het volume van Opt Out IN bedraagt dus 6617 MWd in oktober 2022 en dekt de volledige 
vraagcurve.  

Artikel 7undecies, §4 van de elektriciteitswet bepaalt dat een bepaalde hoeveelheid capaciteit 
moet worden gereserveerd voor de Y-1 veiling, waardoor er naar schatting 1,25GW overblijft 
die tijdens deze tweede veiling moet worden ingevuld. 

 

2.6.2. Risico's en kansen geïdentificeerd 
 

De voor de winter 25/26 vastgestelde risico's blijven grotendeels geldig voor de winter 26/27.   

 

Risico in verband met de daadwerkelijke beschikbaarheid van Doel 4 en Tihange 3 (kabinet) 
 

Beschrijving 

Wegens de onvoorziene internationale context en de Europese reactie op de door Rusland 
geleide oorlog in Oekraïne, heeft de Belgische federale regering op 18 maart 2022 besloten het 
tijdschema voor de nucleaire afbouw gedeeltelijk te herbekijken, en heeft zij toestemming 
gegeven om de levensduur van twee van de zeven nucleaire eenheden (Tihange 3 en Doel 4), 
met een gecombineerde nominale output van ongeveer 2 GW (1,6 GWd), met tien jaar te 
verlengen. De sluiting van de resterende nucleaire eenheden (met een totale nominale 
capaciteit van ongeveer 4 GW) verloopt volgens schema, d.w.z. de laatste ontmantelingsdatum 
is 1 december 2025. 

In een gezamenlijk principeakkoord hebben de Belgische Staat en Engie overeenstemming 
bereikt over de aanpak, de timing en het kader van de onderhandelingen. Deze zijn als volgt:  
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- De verlenging van de exploitatie van de twee reactoren, d.w.z. een nucleaire capaciteit 
van 2 GW.  

- De Belgische staat is niet de exploitant.  
- Een opstart van de reactoren in november 2026, onder voorbehoud van goedkeuring 

door de veiligheidsautoriteiten.  
- Het opzetten van een stabiele en duurzame structuur waarin de Belgische staat en Engie 

zowel de risico's als de voordelen delen.  
- De kosten van de ontmanteling en het beheer van splijtstoffen en radioactief afval 

komen ten laste van de exploitant. De kosten van het beheer van afval en verbruikte 
splijtstof zullen worden vastgesteld na een studie, waarna besprekingen zullen worden 
gevoerd over een "plafond" en een nog vast te stellen risicopremie.  

 

De nota van 17/1/202252 schetst de stappen die nodig zijn om deze uitbreiding mogelijk te 
maken. De regering treft de nodige voorbereidingen voor het uitstel van de sluiting van de 
reactoren Doel 4 en Tihange 3, met name om ervoor te zorgen dat de vereiste 
milieueffectrapporten tijdig worden voltooid. De studies zullen eind 2022 worden afgerond en 
begin 2023 voor openbare raadpleging worden voorgelegd, ook aan de betrokken landen en 
autoriteiten. Een wetsontwerp voor de verlenging met tien jaar van de reactoren Doel 4 en 
Tihange 3 is door de Raad van Ministers goedgekeurd en zal na de 
milieueffectbeoordelingsprocedures zijn beslag krijgen.   

De partijen zetten de besprekingen in dezelfde constructieve sfeer voort en er worden 
werkgroepen van deskundigen opgericht om tegen het einde van het jaar tot een definitief 
akkoord te komen en dit vervolgens aan de Europese Commissie voor te leggen. 

Impact 

Elia wenst te benadrukken dat de parameters voor de organisatie van de veiling van 2026-2027 
rekening houden met het feit dat twee nucleaire eenheden, goed voor 1.600 MWd, aanwezig 
zullen zijn in de Belgische elektriciteitsmix en zullen bijdragen tot de bevoorradingszekerheid53 
.  

Indien de terugkeer van deze twee eenheden niet wordt bevestigd, zou er een extra volume van 
1.600MWd te vullen zijn. A priori kan dit niet worden gedaan door bestaande capaciteiten, die 
Opt Out IN hebben. Daarom zal het gebrek aan nucleaire eenheden hoogstwaarschijnlijk moeten 
worden aangevuld met nieuwe capaciteit die op korte termijn kan worden ingezet, naast de 
gereserveerde Y-1 volumes.  

Waarschijnlijkheid 

Tot op heden heeft Engie zich verbonden tot een "best effort"-aanpak om de beschikbaarheid 
van de eenheden Doel 4 en Tihange 3 voor de winter van 2026-2027 te garanderen. De 
exploitant kon echter geen garantie geven.  

 

 

 
52https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Nota-aan-de-Regering-Plan-B-DG-Energie-
17012022-NL.pdf 
53 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/09/14/2021033124/justel 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Nota-aan-de-Regering-Plan-B-DG-Energie-17012022-NL.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Nota-aan-de-Regering-Plan-B-DG-Energie-17012022-NL.pdf
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2.6.3. Oplossingen 
 

Bij de kalibratie van de Y-4 veiling werd rekening gehouden met de aanwezigheid van twee 
nucleaire eenheden in België, die een effectieve capaciteit van 1.600MW vertegenwoordigen. 
Indien deze capaciteit voor de betrokken winter niet beschikbaar is, zullen, ceteris paribus, 
alternatieven moeten worden gevonden waarmee een gelijkwaardige capaciteit beschikbaar 
komt. In dit perspectief is er grote behoefte aan snelle duidelijkheid (d.w.z. eind december), 
zodat er voldoende tijd is om mogelijke alternatieven in te zetten.  

In ieder geval lijkt het ons nuttig om technisch en juridisch te onderzoeken wat de mogelijke 
alternatieven zijn, zodat de regering eind december een effectieve beslissing kan nemen over 
een mogelijk uit te voeren alternatief (afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen 
tussen de Belgische staat en Engie). 

Onder deze alternatieven zou het gebruik van een nieuwe veiling kunnen worden geëvalueerd. 
Ter herinnering: begin 2022 heeft reeds een nieuwe veiling54 plaatsgevonden, waarbij de wet 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt werd gewijzigd en een principiële 
validering door DG Concurrentie plaatsvond. Een soortgelijk proces zal dan moeten plaatsvinden 
indien tot uitvoering wordt besloten.   

2.7. Winters na 2027 

2.7.1. Staat van de SoS (Elia) 
 

In het kader van de in juni 2021 gepubliceerde Adequacy and Flexibility Study presenteerde Elia 
een overzicht van verschillende scenario's en gesimuleerde gevoeligheden voor de periode na 
2025, rekening houdend met de hypothese van een volledige nucleaire afbouw, zoals voorzien 
in de wet van 2003. De resultaten waren als volgt: 

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, neemt de behoefte geleidelijk toe, wat met name kan 
worden verklaard door de toenemende elektrificatie van de samenleving als reactie op de 
energietransitie in combinatie met een verwachte afname van de bijdrage van de invoer in 
verband met een verwachte afname van de thermische capaciteit in Europa (sluiting van kolen- 
en kerncentrales, enz.).  

Het CRM moet deze overgang ondersteunen door ervoor te zorgen dat er in het 
elektriciteitssysteem voldoende capaciteit is om de continuïteit van de voorziening te 
waarborgen, door de situatie te beoordelen om de parameters van elke in te voeren veiling vast 
te stellen.  

De volgende studie inzake de toereikendheid en flexibiliteit, die in juni 2023 zal worden 
gepubliceerd, zal een gedetailleerde analyse bevatten van de relevante winters tot 203455 

 

 
54 aanvullende veiling 
55 In deze studie zal rekening worden gehouden met de meest recente besluiten over de uitbreiding van de 
nucleaire vloot.  
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Figuur 17 Elektriciteitsbehoefte na 2025 

.  

In dit stadium, en mits de nodige maatregelen worden genomen voor de voorgaande 
winters, kan de bevoorradingszekerheid voor de volgende winters door het CRM worden 
gewaarborgd. 

 

2.7.2. Geïdentificeerde risico's en kansen 
CO2-trajecten (AD Energie)  
 

Beschrijving 

In april 2022 ontving AD Energie een groene nota van minister Tinne Van der Straeten met het 
verzoek om in het kader van de CRM-prekwalificatieprocedure een specifiek CO2-reductietraject 
vast te stellen. Deze nota volgt op de resultaten van de Y-4 veiling van 2021 inclusief hoge 
emissiecapaciteiten (Turbojet) die deelnemen op basis van de jaarlijkse drempel van 350 kg/kWe. 
Deze laatste drempel is sindsdien uit de veilingen van het leveringsjaar 2026-2027 geschrapt. De 
afschaffing van de jaarlijkse drempel leidde tot negatieve feedback van sommige 
capaciteitshouders, die het als een belemmering zagen voor het hoofddoel van het CRM, namelijk 
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bevoorradingszekerheid. Momenteel is de specifieke emissiedrempel voor deelname aan de CRM 
overeenkomstig de Europese verordening56 vastgesteld op 550 g/kWh. Deze drempel blijft van 
toepassing voor de eerste twee leveringsjaren 2025-2026 en 2026-2027. 

Na de raadpleging op57 over de door AD Energie bestudeerde specifieke trajecten voor de 
degressie van de emissies, heeft de diametraal tegengestelde feedback58 van de marktspelers AD 
Energie ertoe gebracht een beroep te doen op een consultant om te reageren op de bestaande 
beperkingen. Het bedrijf Compass Lexecon (CL) werd aangesteld om het te volgen traject te 
bepalen.  

De aankondiging van een degressief traject van specifieke emissies van aan de CRM deelnemende 
capaciteiten heeft geleid tot bezorgdheid over de snelheid van de degressiviteit en 
onverenigbaarheden met de toekomstige investeringsplannen van sommige capaciteitshouders. 
Sommige capaciteitshouders hebben dit aangehaald als een belangrijk argument om niet deel te 
nemen aan de Y-4 veiling in 2022 voor het leveringsjaar 2026-2027, ook al zal het vast te stellen 
traject pas vanaf de veiling van 2023 van toepassing zijn. 

 

Impact 

Bij de huidige stand van de werkzaamheden van CL zou het effect van de trajecten op de 
toereikendheid van de periode 2023-2027 slechts marginaal significant zijn, aangezien de 
toepassing van degressieve drempels pas vanaf het leveringsjaar 2028 zou plaatsvinden. De twee 
meest ambitieuze trajecten (trajecten 3 en 4 van de raadpleging) die CL momenteel beoordeelt, 
laten een verschuiving zien van ongeveer 500 MW capaciteit van CRM naar EOM in deze periode. 
De andere trajecten lijken in de periode 2023-2027 geen gelijke effecten op te leveren. 

Twee jaren lijken cruciaal voor het koolstofvrij maken van de thermische vloot, ongeacht het 
aanbevolen traject: 2030 en 2035. Volgens de werkzaamheden van CL blijven de mogelijkheden 
om de bestaande capaciteit vóór 2035 koolstofvrij te maken beperkt. Voor deze datum zijn vier 
opties mogelijk: 

1. CCS-technologieën (Carbon Capture and Storage), waarvan de kosten hoog blijven, en de 
kosten-batenverhouding van een overstap van STEG-centrales naar deze technologieën 
wijzen erop dat deze optie momenteel niet rendabel is.  

2. Opties voor vraagbeheersing (DSM) blijven een interessante manier om met voldoende 
prikkels flexibiliteit op korte termijn te bieden.  

3. De ontwikkeling van accu's met een hoge capaciteit zou ook een grote bijdrage leveren 
aan de flexibiliteit op korte tot middellange termijn. 

4. Omzetting van biogas en waterstof. Biogas blijft de voorkeursoptie van de marktspelers, 
hoewel het aanbod beperkt blijft. Een door CL voorgestelde oplossing is een intra- of extra-
Europese bevoorrading via garanties van gecontroleerde oorsprong. Voor waterstof, waarvan 
Fluxys de ruggengraat nog aan het ontwikkelen is, gelden dezelfde beperkingen. 

 

Waarschijnlijkheid 

Volgens de resultaten van Compass Lexecon en de feedback van marktdeelnemers is waterstof 
niet het meest geschikte alternatief voor de elektrische sector. Het gebruik ervan zou veel 
relevanter zijn in de industriële sector, die moeilijk te elektrificeren is.  

 
56 Verordening (EU) 2019/943, artikel 22, punt 4. 
57 Overleg over CO2-emissiereductietrajecten in het CRM 
58 Verslag van de raadpleging 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0943
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Consultation-proposition-trajectoire-de-reduction-limites-CO2-des-2023.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-Rapport-de-consultation-sur-une-proposition-de-trajectoire-de-reduction-progressive-des-limites-d-emissions-CO2.pdf
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Investeringen in deze richting vóór 2035 zijn dus onwaarschijnlijk bij gebrek aan voldoende 
signalen over de toekomstige beschikbaarheid van waterstof/biogasvoorziening of -infrastructuur, 
maar als deze opties tegen 2035 voldoende rijp zijn (tot 30%), zou dit de toekomstige effecten van 
het emissiereductietraject (na 2030) beperken. 

Van de vier hierboven beschreven technologieën zouden alleen de laatste drie de diskwalificatie 
van de bestaande thermische centrales daadwerkelijk compenseren en op dit moment ook het 
meest haalbaar zijn. CCS-opties zijn daarom in het LC-model buiten beschouwing gelaten. 

Hieronder volgt een samenvatting van de effecten wat betreft de geschiktheid van de 
verschillende trajecten volgens de twee door CL beoogde scenario's. De waarschijnlijkheid dat de 
twee scenario's zich voordoen is moeilijk te kwantificeren gezien het snel veranderende 
energielandschap. 

Het verschil tussen beide is het al dan niet beschikbaar zijn van de overgangsoptie waaraan de 
voorkeur wordt gegeven (de overgang naar biogas/H2). In scenario 1 (S1) is de overgangsoptie 
niet beschikbaar. Alleen batterijen en DSM kunnen compenseren dat de centrales de MRC 
verlaten en niet langer op de EOM blijven. In scenario 2 (S2) is de overgang mogelijk. 

Opgemerkt zij dat :  

1) De afschaffing van de jaarlijkse drempel zal, los van de trajecten, leiden tot de sluiting van 
de meest vervuilende installaties. Dit zal resulteren in de onbeschikbaarheid van 508 MW 
vanaf de winter van 2026-2027, vervangen door 712 MW shaving (DSM) volgens de 
aannames van CL. 

2) Capaciteitsvervangingen moeten in de juiste context worden geplaatst, aangezien 
batterijen minder efficiënt zijn dan elektriciteitscentrales en er dus meer capaciteit nodig 
is om stilgelegde elektriciteitscentrales te compenseren. Bovendien is de calorische 
waarde van waterstof lager dan die van biogas of aardgas. 

3) Een vijfde traject wordt bestudeerd. Traject 5 is gebaseerd op bedrijfsuren, waarbij zowel 
een specifieke als een jaarlijkse emissiedrempel wordt gehanteerd. Installaties die niet in 
aanmerking komen voor de specifieke drempel zouden gedurende een beperkt aantal 
bedrijfsuren moeten voldoen aan de jaarlijkse emissiedrempel. Dit zal een variabel effect 
hebben op de thermische vloot, afhankelijk van de kosten-batenverhouding van de 

Figuur 18 Ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte ter vervanging van centrales die de MRC verlaten 
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instandhouding van elke CMU-houder volgens het aantal bedrijfsuren waarop hij recht 
heeft. De te vervangen capaciteit is in dit specifieke geval dus moeilijk te beoordelen. 
 

Aan het eind van het openbare aanbestedingsproces in december zal CL AD Energie aanbevelen 
welk traject moet worden gevolgd bij de degressiviteit van de emissiedrempels van de capaciteiten 
die deelnemen aan de CRM. Volgens de voorlopige resultaten van CL zou traject 5 de meeste 
stimulansen bieden om te decarboniseren en een minder abrupte overgang mogelijk maken door 
sommige centrales in de CRM te houden door de invoering van een degressieve jaarlijkse drempel. 

 
Mogelijkheid en focus van de offshore-aanbesteding (AD Energie)  
 

De federale regering heeft besloten om in 2021 extra offshore windenergiecapaciteit te voorzien 
in het Belgische deel van de Noordzee. Doel is een extra productie van minimaal 3,15 GW en 
maximaal 3,5 GW in het nieuwe Prinses Elisabeth-gebied.  

Om de opgewekte windenergie naar de kust te brengen, moet echter een aantal 
infrastructuurprojecten worden voltooid, waaronder de volgende ontwikkelingen op het land:  

- Project Boucle du Hainaut  
o nieuwe bovengrondse elektriciteitsverbinding van 380 kV tussen de 

onderstations van Avelgem en Courcelles 
- Ventilus project  

o nieuwe 380 kV bovengrondse verbinding tussen het kustnet en het station van 
Avelgem 

 

Zonder deze projecten zal het niet mogelijk zijn elektriciteit aan de gebruikers te leveren en de 
continuïteit van de voorziening en de stabiliteit van het net te waarborgen.  

Voor de uitvoering van deze twee projecten, die noodzakelijk zijn voor de versterking van de 
productiecapaciteit voor offshore hernieuwbare energie, is het noodzakelijk dat de 
vergunningsschema's voor deze twee projecten duidelijk en zeker zijn. De data van voltooiing 
van deze twee projecten zijn namelijk twee essentiële parameters voor potentiële inschrijvers 
om hun bod voor te bereiden. Deze twee data zijn cruciaal voor de inbedrijfstelling van de 
offshore transmissiefaciliteiten (uitbreiding van het Modulair Offshore Net - MOG 2) en om de 
injectie van de offshore opgewekte elektriciteit in het onshore net mogelijk te maken.  

Een aanzienlijke vertraging in de vergunningsschema's van deze projecten zal dus een negatief 
effect hebben op het tijdschema voor de ontwikkeling van extra capaciteit voor offshore 
hernieuwbare energie.  

 

2.7.3. Oplossingen 
 

Zoals vermeld in punt 2.7.1 kan de bevoorradingszekerheid, mits de nodige maatregelen voor 
de voorgaande winters worden genomen, door het CRM worden gewaarborgd. 

Er zal uiteraard voortdurend toezicht worden gehouden en waar nodig zullen acties worden 
uitgevoerd naar gelang van de vastgestelde ontwikkelingen.  
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3. Overwegingen betreffende de 
aardgasbevoorradingszekerheid voor de periode 
2022-2030 

3.1. Inleiding (AD Energie) 
  

Dit hoofdstuk tracht in een nooit eerder geziene context na te gaan wat de mogelijke evoluties 
van de Belgische aardgasbevoorrading zouden kunnen zijn in de komende winters en als gevolg 
van de gespannen situatie inzake de Europese bevoorrading ten gevolge van een drastische 
vermindering van de Russische aardgasinvoer via pijpleidingen. 

 Dit hoofdstuk heeft uitsluitend betrekking op de bevoorrading van H-gas59 . 

 

3.2. Analyse van de aardgasvervoerscapaciteit in verhouding 
tot de Belgische vraag (Fluxys) 

  

De onderstaande overwegingen hebben alleen betrekking op het aardgasnet van het H-type, 
voor zover het de capaciteitsaspecten betreft. Het door Nederland geleverde aardgasnet van 
het L-type60 blijft hier dus buiten beschouwing. Dit hoofdstuk 3.2 gaat ook niet in op de 
beschikbaarheid van moleculen, die door AD Energie in de hoofdstukken 3.3 en 3.4 wordt 
behandeld. Het effect van de migratie van aardgas van het L-type naar aardgas van het H-type 
in België in de jaren 2023 en 2024 is evenwel opgenomen in de evolutie van het aardgasverbruik. 
De verbruikscijfers en de daaruit voortvloeiende overwegingen gelden dus voor de jaren 2023 
tot en met 2030. 

In de volgende figuren worden de ingangs- en uitgangscapaciteit van het net uitgedrukt in 
GWh/h (net als het Belgische verbruik). Deze entry- en exitcapaciteiten moeten worden 
beschouwd als "vaste" waarden, d.w.z. capaciteiten die Fluxys, net als de vervoersnetbeheerder, 
op elk moment kan verzekeren61 , op voorwaarde dat het statisch evenwicht van het net wordt 
bereikt. Dit betekent dat de som van de ingangen moet overeenkomen met de som van de 
uitgangen op elk moment62 . 

Op deze balancering van het netwerk wordt toegezien door de dispatching, die over 
instrumenten beschikt om het uur- en dagsaldo van elke klant te controleren. Hierdoor kan zij 
zeer snel reageren en, indien nodig, beperkingen opleggen aan de inputs en/of outputs voor een 
bepaalde shipper in geval van ongepast gedrag. 

Ook moet er rekening mee worden gehouden dat bij de huidige marktwerking een shipper (of 
leverancier) die contractueel aan een klant gebonden is, verplicht is aan die klant te leveren. 

 
59 Aardgas met hoge calorische waarde  
60 Aardgas met lage calorische waarde, uitsluitend ingevoerd uit Nederland 
61 Deze waarden worden bepaald door middel van stromingssimulaties met verschillende (maar realistische) 
scenario's, waarvan de meest beperkende worden aangehouden, rekening houdend met de 
beschikbaarheidsgaranties die aan de klanten (verladers) worden gegeven. 
62 In de praktijk beschikken de klanten over een zeer beperkte dagelijkse flexibiliteit binnen de operationele 
middelen van Fluxys. 
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Zodra deze contractuele relatie bestaat, wordt zij geïntegreerd in de IT-systemen van de 
betrokken netbeheerders (transmissie voor shippers, distributie voor leveranciers). Op basis van 
deze bekende contractuele relatie wordt het verbruik van de klanten van een bepaalde shipper 
dus uur per uur gevolgd in verhouding tot het gas dat door diezelfde shipper in het net wordt 
gebracht. Als het onevenwicht te groot is, kan de Fluxys dispatching reageren en beperkingen 
opleggen. Indien een shipper bijvoorbeeld gas in België invoert in hoeveelheden die niet 
volstaan om het verbruik van zijn Belgische klanten en de hoeveelheden die hij wil uitvoeren te 
dekken, zal het dispatchingcentrum beperkingen opleggen aan de geplande uitvoer van de 
shipper zodat deze in evenwicht blijft, rekening houdend met het verbruik van zijn Belgische 
klanten. 

Er moet op gewezen worden dat deze operatie volledig los staat van het noodplan voor de 
aardgasbevoorrading en geïntegreerd is in de opdrachten van de exploitanten. 

 

3.2.1. Aardgasvoorziening in België - Huidige situatie: winter 2022-
2023 

 

België heeft veel in- en uitgangen voor aardgas (zie Figuur 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De crisis in Oekraïne heeft de structuur van de stromen echter veranderd. Sinds enkele maanden 
komt het gas België alleen nog binnen via de invoerpunten in het westen, in de regio Zeebrugge 
(de met een kruis aangegeven in- en uitvoerpunten worden in de praktijk dus niet meer gebruikt, 
althans voorlopig niet). Deze hebben een totale technische capaciteit van 80,8 GWh/h. 

Figuur 19 Input- en outputcapaciteit in 2022 
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Wegens de structuur van het net zou echter slechts 62,15 GWh/h gegarandeerd naar de 
verbruiksgebieden en voor uitvoer kunnen worden getransporteerd. 

Als we dus de beschikbare capaciteit van 7 GWh/h63 van de Loenhout-opslag toevoegen, kan in 
totaal 69,15 GWh/h worden gedekt in piekperiodes. 

Er moet niettemin opgemerkt worden, en dit geldt des te meer als men zich beperkt tot het 
westerse ingangsvermogen van 62,15 GWh/h, dat niet alle uitgangsconfiguraties tegelijkertijd 
haalbaar zijn, hoewel de technische capaciteiten beschikbaar zijn. Met een totale input die 
beperkt is tot 69,15 GWh/h, kan dus alleen maximale outputcapaciteit worden uitgevoerd naar 
Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Samen bedragen deze outputcapaciteiten 70,65 
GWh/h, waarbij het Belgische verbruik van 52,3 GWh/h moet worden opgeteld (raming voor 
winter 22-23 - koude winter). De markt zal beslissen waar het beschikbare gas naartoe gaat. 

 

 

Figuur 20 Invoercapaciteit vs. overdrachtcapaciteit vanuit het westen 

 

Aangezien de overslagcapaciteit van de zone Zeebrugge (zie Figuur 20: Invoercapaciteit vs. 
overdrachtcapaciteit vanuit het westen) naar de verbruikszones is beperkt tot 62,15 GWh/h 
(rode stippellijn), en deze limiet kan op verschillende manieren worden bereikt. Hieruit blijkt 
dat, met uitzondering van de totale onbeschikbaarheid van gas uit het Verenigd Koninkrijk, de 
62,15 GWh/h (rode stippellijn in de figuur) bijna kan worden bereikt in geval van totale 
onbeschikbaarheid van hetzij de LNG-terminal in Zeebrugge, hetzij de pijpleiding uit Noorwegen, 
hetzij de pijpleiding uit Frankrijk (LNG-terminal in Duinkerken). 

Er moet niettemin opgemerkt worden dat voor de voorziening van België alleen de benodigde 
capaciteit beperkt is tot 52,3 GWh/h (winter 22-23) (blauwe stippellijn in de figuur), in het meest 
beperkte geval. Dit kan dan worden gedekt ongeacht welk toegangspunt tot de zone Zeebrugge 
niet beschikbaar zou zijn. De totale onbeschikbaarheid van de Interconnector (hierna het 
Verenigd Koninkrijk) zou echter leiden tot een aanzienlijke vermindering van de 
betrouwbaarheid van de voorziening, aangezien de capaciteit van de andere toegangspunten 

 
63 Deze capaciteit van 7 GWh/h is beschikbaar wanneer het Loenhout-reservoir voldoende vol is. Naarmate de tank 
wordt geleegd, neemt de emissiecapaciteit af. 
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voor 100% nodig zou zijn om aan de Belgische piekvraag te voldoen. De opslag in Loenhout kan 
natuurlijk het risico beperken voor het geval dat het Verenigd Koninkrijk voor een beperkte 
periode niet beschikbaar is. 

3.2.2. Raming van Fluxys van het jaarlijkse H-gasverbruik in België 
(periode 2023-2030) 

 

Figuur 21 toont de door Fluxys verwachte ontwikkeling van het aardgasverbruik in de periode 
2023-2030. 

De vaste curven geven het verbruik weer op basis van historische gegevens en met verschillende 
veronderstellingen zoals isolatie, energie-efficiëntie en de geleidelijke invoering van 
warmtepompen. Er worden drie vaste curven getoond voor een gemiddelde winter (gemiddeld 
equivalent T° 5°C), een koude winter (gemiddeld equivalent T° 0°C) en een zeer koude winter 
(14 dagen met gemiddeld equivalent T° -8°C, de rest bij 0°C). 

De stippellijnen tonen dezelfde temperatuuraannames, maar met een vermindering van 15% 
ten opzichte van historische gegevens (behalve voor elektriciteitscentrales, waarvoor wij 
uitgaan van 100% verbruik in plaats van 85%). 

 

 

Met betrekking tot het algemene uiterlijk van deze bochten kunnen de volgende opmerkingen 
worden gemaakt: 

 

- De groei van het verbruik in de periode 23-25 wordt verklaard door de LH-migratie die 
eind 2024 afloopt en door de toevoeging in 2025 van de twee nieuwe CRM-centrales 
(Seraing en Les Awirs). 

Figuur 21 Evolutie van het Belgische aardgasverbruik van het H-type als functie van de temperatuur voor 
de periode 2023-2030 
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- De daaropvolgende daling is het resultaat van energie-efficiëntie en de geleidelijke 
invoering van warmtepompen. 

 

 

3.2.3. Fluxys' raming van het piekverbruik van H-gas in België 
(periode 2023-2030) 

 

De figuren 4 tot en met 6 tonen de ontwikkeling van de dagpiek voor H-gas voor respectievelijk 
de perioden 2023-2024, 2024-2025 en 2026-2030 als functie van de equivalente temperatuur 
en voor een gemiddeld scenario met betrekking tot de ontwikkeling van de energie-efficiëntie 
en de invoering van warmtepompen voor verwarming. De verschillen tussen MIN en MAX zijn 
hoofdzakelijk een weerspiegeling van de verschillen in industrieel verbruik. 

Er moet opgemerkt worden dat de ontwikkeling van het piekverbruik, voornamelijk als gevolg 
van de LH-migratie en de twee nieuwe centrales in 2025, zodanig is dat alle ingangspunten vanaf 
2024 nodig zijn om de piek bij -11°C te dekken (en dit ondanks de lopende uitbreiding van de 
LNG-terminal). 

 

 

 

Figuur 22 Vraag naar aardgas type H voor de periode 2022-2023 voor 
verschillende temperaturen 
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3.2.4. Geplande ontwikkeling van de Belgische infrastructuur en 
gevolgen voor de toetredingscapaciteit 

 

Voor de winter van 2023-2024 zou het Belgische piekverbruik van H-gas toenemen (exclusief 
het -15%-scenario) met 3,9 GWh/h, wat het piekverbruik op 56,2 GWh/h zou brengen. 

 

De eerste fase van het project Zeebrugge-Opwijk, waarvoor het goedkeuringsprocedure aan de 
gang is, bestaande uit de aanleg van een pijpleiding met een diameter van 1000 mm tussen 

Figuur 23 Vraag naar aardgas type H voor de periode 2024-2025 voor verschillende temperaturen 

Figuur 24 Vraag naar aardgas type H voor de periode 2029-2030 voor verschillende temperaturen 
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Desteldonk en Opwijk, zal de huidige congestie verminderen die de overslagcapaciteit tussen de 
regio Zeebrugge en het oosten van het land beperkt. 

 

 

Deze pijpleiding zal naar verwachting eind 2023 worden aangelegd, waardoor de 
transfercapaciteit met 14,55 GWh/uur zal toenemen van 62,15 GWh/uur tot 76,7 GWh/uur. 
Hiermee wordt geanticipeerd op de aanzienlijke toename van de vraag naar H-gas als gevolg van 
de migratie van L naar H en de twee nieuwe gasgestookte centrales. 

In 2023 worden twee geplande investeringen afgerond: 

- De verhoging van de hervergassingscapaciteit van de LNG-terminal in Zeebrugge, die de 
totale capaciteit op 30,2 GWh/h brengt. Dit zal de totale invoercapaciteit van de zone 
Zeebrugge op 89 GWh/h brengen (in plaats van de huidige 80,2 GWh/h). 

- Werken in de zone Loenhout om de transfercapaciteit van de zone Zeebrugge te verhogen 
van 76,7 tot 80 GWh/h (vanaf 2024). 

 

Voor de winter van 2024-2025 zou de totale piekvraag in België (bij -11°C equivalente 
temperatuur) toenemen tot 62,4 GWh/h. 

In 2025 zal ditzelfde piekverbruik toenemen tot 65,6 GWh/h, rekening houdend met de 
ingebruikname van de twee nieuwe centrales in Seraing en Les Awirs.64 

Tegen 2026 kan de transfercapaciteit van 80 GWh/h worden verhoogd tot 85 GWh/h dankzij de 
aanleg van een nieuwe pijpleiding van ongeveer 50 km tussen Zeebrugge en Desteldonk. Naast 

 
64 Deze analyse houdt echter geen rekening met de mogelijke installatie van extra aardgasgestookte centrales 
naar aanleiding van de resultaten van toekomstige veilingen van het capaciteitsvergoedingsmechanisme 
(CRM). 

Figuur 25 Situatie voor de winter 2023-2024 
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de capaciteitsverhoging zal deze pijpleiding zorgen voor volledige redundantie op de belangrijke 
VTN-route, die Zeebrugge verbindt met de Duitse grens bij Eynatten. 

 

3.2.5. Conclusies (Fluxys) 
 

De Oekraïense crisis heeft de structuur van de gasstromen in België grondig gewijzigd. Bijgevolg 
is de invoer van gas in het Belgische net nu geconcentreerd in de regio Zeebrugge. Gezien de 
diversiteit van de verbindingen en hun capaciteit beschikken België en zijn commerciële actoren 
echter over een grote flexibiliteit om zijn intern verbruik in de huidige context te verzekeren. 

Het Belgische H-gasverbruik, evenals het piekverbruik, zal naar verwachting de komende jaren 
aanzienlijk toenemen als gevolg van: 

- de migratie van L-gas naar H-gas, die in september 2024 voltooid zal zijn, 
- de bouw van twee nieuwe aardgascentrales (in Seraing en Les Awirs) in 2025, 
- de komst van mogelijke extra aardgasgestookte centrales naar aanleiding van de 

resultaten van toekomstige veilingen van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM).  
 

Vanaf 2026 wordt dan een daling verwacht, voornamelijk als gevolg van de isolatie van 
gebouwen enerzijds en de versnelde installatie van warmtepompen anderzijds. 

Ter ondersteuning van deze ontwikkeling zijn investeringen in het Belgische gastransportnet aan 
de gang of gepland. De investeringen in pijpleidingen zullen verenigbaar zijn met het 
toekomstige vervoer van waterstof. 

 

 

Figuur 26 Situatie voor de winter 2024-2025 Figuur 27 Situatie voor de winter 2025-2026 
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Figuur 28 Situatie na de winter 2026-2027 
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3.3. Beschouwingen over de levering van moleculen aan 
België (AD Energie) 

 

Om het probleem van de bevoorrading met moleculen vandaag aan te pakken, moet men 
bedenken dat de situatie in Europa en in België totaal ongekend is en dat dit betekent dat de 
ontwikkelingen in de komende jaren moeilijk te voorspellen zijn, zowel op mondiaal als op 
Europees niveau, en nog meer op Belgisch niveau. 

Op Europees niveau bijvoorbeeld zijn de deskundigen van het ENTSO-G65 of de JRC van de 
Europese Commissie66 , die prognoses opstellen voor de lidstaten en de Europese Commissie, 
niet in staat prognoses voor te stellen voor een horizon die verder gaat dan deze winter van 
2022/23, waaruit hoogstens conclusies kunnen worden getrokken in het kader van de 
voorbereiding van de volgende winter van 2023/24. Het niveau van de Europese opslag aan het 
eind van deze winter zal namelijk een doorslaggevende rol spelen bij het bepalen of het al dan 
niet mogelijk zal zijn om de vullingsgraad van 90% te bereiken die nodig is om zich voor te 
bereiden op de volgende winter, d.w.z. de winter van 2023/24 (zie samenvatting van de ENTSO-
G-studie hieronder), en dit specifiek in een situatie waarin het zeer waarschijnlijk niet meer 
mogelijk zal zijn om zich met Russisch aardgas te bevoorraden. Alles zal dus afhangen van de 
klimatologische omstandigheden van deze winter, die zullen bepalen hoe intensief de markt een 
beroep zal doen op Europese opslag. In dit verband zijn voor elk land vultrajecten67 van 
opslagfaciliteiten vastgesteld, zodat er eind februari 2023 op EU-niveau (geaggregeerd) nog 
genoeg gas in opslag is om de opslagdoelstelling voor 2024 te halen. 

 

Een ander element dat moeilijk te voorspellen is omdat het ook voortdurend evolueert (zie 
Figuur 29), is het niveau van de Russische gasinvoer voor de komende maanden of jaren.  

 

 
65 Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas 
66 Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
67 Uitvoeringsverordening inzake tussentijdse doelstellingen voor het vullen van gasopslag (europa.eu) 

 

https://energy.ec.europa.eu/implementing-regulation-intermediate-gas-storage-filling-targets_en
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Figuur 29 Trends in de Russische invoer per pijpleiding 

 

Historische gebeurtenissen tonen aan dat de invoer van Russisch gas sinds juni 2021 alleen maar 
is verminderd. In het eerste deel van 2021 bleef de invoer op het gebruikelijke niveau van 400 
MMcm/d. In het tweede deel van 2021 was de vermindering gering met een waarde die 
schommelde rond 350 MMcm/d. Tijdens het eerste deel van 2022 verminderde de situatie met 
een waarde die schommelde rond 250 MMcm/d. Vanaf juli 2022 zijn, de door NorthStream I 
getransporteerde stromen, sterk verminderd en begin september 2022 volledig onderbroken. 
Sindsdien lijkt het niveau van de invoer zich waarschijnlijk tijdelijk te hebben gestabiliseerd op 
60 MMcm/d, d.w.z. 15% van het oorspronkelijke niveau. Om een idee te geven: een dergelijk 
importniveau komt over één jaar overeen met een volume van 22 bcm68 (253 TWh) in plaats van 
146 bcm (1679 TWh) vóór de crisis, d.w.z. 124 bcm (1426 TWh) gas dat elders gevonden moet 
worden, bij gelijkblijvende omstandigheden. In vergelijking met de 520 bcm (5980 TWh) die door 
het uitgebreide Europa (EU27+UK+CH+Oekraïne + Balkanregio +NO) wordt verbruikt, blijft de 
uitdaging groot. 

Hoe kan Europa met zo'n geringe invoer voor de volgende winter een voorraad van 90% 
bereiken? Alle inspanningen van de deskundigen zijn momenteel gericht op deze essentiële 
vraag op korte termijn. In deze context kan de vraag om de evolutie van de Europese en 
Belgische bevoorrading op middellange en lange termijn te kunnen voorspellen eerder eenmalig 
en zelfs anekdotisch lijken. 

Wat betreft de vervanging van Russisch gas door andere bronnen, lijkt de toename van LNG het 
enige consistente alternatief wat betreft de gasbevoorrading om te zorgen voor de vervanging 
van een deel van deze verminderde invoer. Gezien de essentiële rol van LNG in de Europese en 
ook Belgische bevoorrading, leek het ons nuttig om er in deze analyse een heel hoofdstuk aan 
te wijden. De reden waarom wij hebben aangegeven dat LNG het enige consistente alternatief 
is wat betreft de gasbevoorrading, is dat, zoals uiteengezet in het hoofdstuk over LNG, de 

 
68  bcm = miljard kubieke meter (1 bcm = 11,5 TWh (gemiddeld) aardgas van type H) 
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mogelijkheden om op korte termijn het volume van de invoer uit producerende landen met een 
pijpleidingverbinding naar Europa te vergroten, vrij beperkt zijn. 

Bovendien weten wij op Belgisch niveau in dit stadium niet wat de evolutie van het 
elektriciteitsproductiepark zal zijn als gevolg van de CRM-veilingen en de besluiten die daaruit 
zullen voortvloeien. 

Een andere grote onbekende is hoe de Europese en ook de Belgische vraag naar gas zich de 
komende jaren zal ontwikkelen. In dit verband kan de vermindering verschillende oorzaken 
hebben, namelijk een vermindering met een verschuiving van de totale, gedeeltelijke of 
afwezige energievraag of een vernietiging van de vraag zonder verschuiving. Elk proces heeft 
andere gevolgen voor onze bevoorrading. Alleen de vernietiging zal voorspelbare gevolgen op 
lange termijn hebben.  

Laten we ter illustratie een aantal voorbeelden bekijken.  

Laten we beginnen met vraagvernietiging. Vraagvernietiging gaat vaak gepaard met een 
investering door de consument. Een consument die bijvoorbeeld een conventionele ketel 
vervangt door een condensatieketel zal, onder gelijke omstandigheden, zijn gasverbruik met ten 
minste 15% verminderen. Dit is een vernietiging van de vraag naar gas omdat deze vermindering 
definitief en continu is en nauwelijks afhankelijk is van het gedrag van de consument. Een ander 
voorbeeld is een betere isolatie van huizen (bijvoorbeeld een betere isolatie van een dak).  

Het geval van vermindering met vraagverschuiving zou de vervanging van een gasketel door een 
warmtepomp zijn. In dat geval zal de vraag verschuiven van de ene energiedrager, gas, naar de 
andere, elektriciteit. Maar soms is de situatie complexer qua voorspelbaarheid. Zo zal de 
energievector van de installatie niet voorspelbaar zijn in de tijd indien de gebruiker, in plaats 
van een gasinstallatie te vervangen, ervoor kiest zijn gasverwarmingsinstallatie aan te vullen met 
een warmtepomp of indien hij zijn verwarmingsketel vervangt door een hybride warmtepomp 
die automatisch overschakelt van elektriciteitsverbruik in het tussenseizoen op gasverbruik 
zodra de buitentemperatuur onder 5 of 6°C daalt om redenen die verband houden met het 
rendement van lucht/lucht-warmtepompen. Deze nieuwe systemen zullen uiteraard het toch al 
delicate werk van de voorspellers bemoeilijken, aangezien, wat de op de netten verzamelde 
gasgegevens betreft, een gasbehoefte van deze hybride toestellen niet in het dagelijkse verbruik 
in het tussenseizoen zal verschijnen, maar plotseling zal opduiken bij temperaturen onder 5°C. 
Een ander voorbeeld is het geval van een consument die zijn bestaande gasketel en zijn 
houtkachel op onvoorspelbare wijze als verwarming gebruikt.  

Het geval van vermindering van de vraag zonder verschuiving houdt vaak verband met de 
naleving, door de consument, van een bepaald gedrag dat niet in tijd of duur kan worden 
gegarandeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de vermindering van het verbruik die zou 
voortvloeien uit een vrijwillige verlaging van de thermostaat met één of twee graden in verband 
met de wijziging van de kledinggewoonten in huis. 

Zoals te zien is, zal elke gebruiker vooral vanwege de huidige hoge prijzen proberen de financiële 
gevolgen van de crisis te minimaliseren door voor zijn eigen strategie te kiezen. Deze strategie 
is zeer variabel wat betreft middelen, duur en dus gevolgen voor de prognoses. Deze energie-
"tsunami" leidt dan ook tot veel problemen bij het maken van betrouwbare prognoses over de 
ontwikkeling van de vraag.  

De massale invoering van slimme meters zal de regionale overheden zeker in staat stellen een 
beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bij de gebruiker geïnstalleerde apparatuur, op 
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voorwaarde dat de passende analysemiddelen worden ontwikkeld of beschikbaar zijn. De 
federale autoriteit voor de bevoorradingszekerheid zal van deze analyses afhangen om 
veranderingen in de vraag beter te kunnen voorspellen. 

Een andere, meer structurele reden die schattingen in termen van moleculen nogal moeilijk of 
zelfs gevaarlijk maakt, is het marktmodel. Als gevolg van de liberalisering van de markt in de 
jaren 2000 kreeg de markt in Europa voorrang om alle kwesties in verband met de 
energievoorziening te beheren, in de veronderstelling dat de markt de krachtigste economische 
motor was die alle uitdagingen zou moeten kunnen oplossen69 .  

Op enkele uitzonderingen na is de Europese levering van moleculen volledig toevertrouwd aan 
grote particuliere groepen.  Wat staten en regeringen betreft, zijn deze grote gasbedrijven 
momenteel dus niet verplicht hun leveringsstrategie voor het aanpakken van deze 
moleculecrisis bekend te maken of de toereikendheid van hun leveringsportefeuille ten opzichte 
van hun klanten mee te delen. Wij beschikken niet over gegevens op dit niveau en kunnen 
derhalve geen analyse verstrekken op basis van deze marktinformatie. 

Deze situatie heeft ertoe geleid dat de ongereguleerde markt één enkele producerende staat, 
Rusland, heeft belast met een te groot deel van de Europese bevoorrading, waardoor Europa sterk 
afhankelijk is geworden en kwetsbaar voor chantage door Rusland.  
 

Het vaststellen van de gas- en elektriciteitsprijzen volgens de wetten van de markt voor alle 
consumenten zonder enige vorm van regulering heeft gevolgen in geval van een energiecrisis en 
kan risico's van prijspieken veroorzaken. 

 

Conclusie 
 

Omwille van alle hierboven uiteengezette redenen lijkt het momenteel moeilijk om 
betrouwbare prognoses te geven voor de aardgasvoorziening van België na de winter van 2022-
2023. 
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3.4. Analyse van de aardgasvoorziening van België (AD 
Energie) 

 

 

[VERTROUWELIK] 
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3.5. Situatie wereldwijde LNG-voorziening70 (AD Energie) 
 

Een scherpe daling van de Russische gaslevering aan Europa heeft geleid tot een gespannen 
situatie van een krappe aardgasvoorziening in Europa sinds half 2021. De Russische inval in 
Oekraïne heeft de situatie alleen maar verergerd. In dit verband heeft de toegang tot flexibele 
volumes vloeibaar aardgas (LNG), naast de uitbreiding van andere bronnen van gasvoorziening 
via pijpleidingen uit Noorwegen en andere niet-Europese producenten, tot dusver een sleutelrol 
gespeeld bij het compenseren van het tekort aan Russisch gas in Europa. 

Dit bevoorradingstekort, dat leidde tot een plotselinge en grote vraag naar LNG, had gevolgen 
voor de wereldmarkt voor LNG met name voor de wereldprijzen voor LNG op de spotmarkt, die 
uitzonderlijk hoge waarden bereikten. Wat de LNG-voorziening betreft, heeft het derhalve geen 
zin de situatie te analyseren vanuit een eng Europees perspectief, maar veeleer vanuit het 
bredere perspectief van de mondiale situatie. Voorzichtigheid is ook geboden ten aanzien van 
het beleid inzake maximumprijzen op het niveau van de Europese regio, waarvoor de gevolgen 
voor het mondiale concurrentievermogen van de Europese markt zorgvuldig moeten worden 
geanalyseerd.  

Gezien de sleutelrol (zie Figuur 43) die LNG sinds het begin van de crisis in de Europese 
bevoorrading (en dus in de bevoorrading van België) speelt en minstens het komend decennium 
zal blijven spelen, is er een heel hoofdstuk aan gewijd. 

 

3.5.1. Overzicht van de mondiale LNG-situatie in de afgelopen 
maanden 

Toen Rusland zijn beleid van geleidelijke vermindering van de gasexport in 2022 voortzette, 
leidde dit tot nieuwe marktspanningen en onzekerheid van de gasvoorziening voor de komende 
winter, niet alleen voor Europa, maar voor alle gasimportmarkten die afhankelijk zijn van 
dezelfde pool van LNG-aanvoer om aan de seizoensbehoeften te voldoen. Deze daling, 
gecombineerd met een krapte op de elektriciteitsmarktenstroomaanbod, heeft de prijzen op de 
Europese markt, en indirect ook de Aziatische LNG-spotmarktprijzen, in het derde kwartaal (Q3) 
van 2022 naar nieuwe recordhoogten gedreven.  

 

Toevoer van moleculen 
In de eerste 10 maanden van 2022 werd de LNG-markt in Europa, als gevolg van de verdere 
vermindering van de Russische invoer met 50%, gekenmerkt door een stijging van de vraag met 
65% in deze periode, waardoor een wereldwijde herschikking van de LNG-handelsstromen op 
gang kwam.  

 
70 Deze analyse is opgesteld aan de hand van informatie die onder meer van de volgende instanties is ontvangen: IEA, Chenière, 
Rystad Energy, Crystol Energy, RBN Energy en Oxford Institute for Energy Studies. 
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Figuur 30 Trends in de Russische invoer via pijpleidingen en in de vraag naar LNG 

 

Het volume van de Russische gasinvoer bedroeg vóór de crisis ongeveer 400 mcm/d, of 146 bcm 
per jaar (1679 TWh). Sinds september 2022 is dit volume teruggebracht tot 70 mcm/d, of 25 
bcm per jaar (288 TWh - 83% daling van de invoer). Als de huidige situatie gedurende een jaar 
gehandhaafd blijft, zal Europa een tekort van 120 bcm per jaar (d.w.z. 23% van zijn verbruik) 
moeten opvangen, vergeleken met een Europees verbruik (EU + VK + Noorwegen + Zwitserland 
+ Oekraïne + Balkan) van ongeveer 520 bcm (5980 TWh). 

Aangezien de LNG-productie beperkt is, was het herstel van het evenwicht tussen vraag en 
aanbod in Europa slechts mogelijk dankzij twee gezamenlijke elementen: 

- een aanzienlijke toename van de invoer van LNG uit de VS 
- een daling van 7% van de vraag uit de regio Azië-Pacific.  

 

 

Aanzienlijke toename van de Europese LNG-invoer uit de VS 
 

De groei van de LNG-export in de eerste 10 maanden van 2022 werd opnieuw gedomineerd door 
de VS (+15% j-o-j), die meer dan de helft van de netto-toename van de wereldwijde LNG-
productie voor hun rekening namen dankzij het opstarten van de liquefactielijnen Sabine Pass 6 
en Calcasieu Pass (ondanks de brand in de Freeport-installatie in juni 2022 en de daarmee 
gepaard gaande langdurige gevolgen). 

 

Zoals blijkt uit Figuur 44het verlies van 60 bcm (690 TWh) Russisch gas in de eerste 10 maanden 
van 2022 niet worden gecompenseerd door een toename van de invoer via pijpleidingen (slechts 
enkele bcm voor Noorwegen en Azerbeidzjan (TAP) en een vermindering voor Noord-Afrika 
(Algerije en Libië)), maar door een aanzienlijke toename van de invoer van LNG, voornamelijk 
uit de VS.  



64 

 

 

Figuur 31 Ontwikkeling van de aardgasinvoer (raming) tussen januari en oktober 2022 

 

Wat de verdeling van de invoer betreft, neemt LNG uit de VS bijna 50% daarvan voor zijn 
rekening. De tweede grootste importeur van LNG is zonder enige verrassing Qatar, op de voet 
gevolgd door Rusland en Algerije (zie hieronder). Figuur 45: Vergelijking van de oorsprong en 
het volume van het in Europa ingevoerde LNG in oktober 2021 en oktober 2022 hieronder). 

 

 

Figuur 32 Vergelijking van de oorsprong en het volume van het in Europa ingevoerde LNG in oktober 2021 en 
oktober 2022 
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Zoals blijkt uit  Figuur 46: Ontwikkeling van de oorsprong van het in Europa ingevoerde LNG voor 
de periode 2021-2022 is het grote voordeel van de LNG-aanvoer uit de VS dat deze sterk 
reageert op prijssignalen van de Europese markt, wat in het huidige economische klimaat zeer 
belangrijk is. Dit is een van de objectieve redenen voor de groei van de invoer van LNG in Europa. 

 

 

Figuur 33 Ontwikkeling van de herkomst van in Europa ingevoerd LNG voor de periode 2021-2022 

 

7% daling van de vraag uit de regio Azië-Pacific (voornamelijk China) 
Zoals blijkt uit Figuur 47 en Figuur 48China alleen al goed voor 80% van de netto-daling van de 
Aziatische LNG-spotaankopen in januari-oktober 2022, waarbij de consumptie van het land niet 
alleen werd getemperd door de hoge prijzen, maar ook door de zachte wintertemperaturen 
tijdens de wintermaanden van 2022, de verzwakkende economische activiteit, de Covid-
gerelateerde problemen en de sterke groei van de steenkool- en hernieuwbare 
energieproductie in de elektriciteitssector. 
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Figuur 34 Ontwikkeling van de LNG-invoer (handel) in Azië voor de periode 2020-2022 

 

 

 

Figuur 35 Evolutie van de vraag naar en het verbruik van aardgas in China 

 

Door de daling van de vraag naar LNG om andere redenen dan de hoge prijzen, hadden sommige 
Chinese kopers een overschot aan LNG dat zij op de spotmarkt wilden verkopen. Als gevolg 
daarvan boden Chinese entiteiten in de periode januari tot oktober 2022 ongeveer 40% meer 
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LNG aan bij verkooptenders dan zij in dezelfde periode in de voorgaande jaren trachtten te 
kopen.  

Ook het overladen van LNG in Azië bereikte een recordniveau en steeg in diezelfde periode met 
48%, als gevolg van de stimulans om flexibele LNG-leveringen naar Europa te verleggen. 

Ter afsluiting zien we in  ￼(690 TWh) mogelijk werd gemaakt door ; 

- een daling van het verbruik in de Aziatische regio (-25 bcm) en andere regio's (-7 bcm) voor 
een totaal van ongeveer 32 bcm en ; 

- een toename van de LNG-invoer uit de VS (+15 bcm) en andere landen (+13 bcm) met 28 bcm. 
 

 

Figuur 36 Ontwikkeling van de mondiale LNG-balans voor de periode 2021-2022 

 

Als gevolg van deze tijdelijke vermindering van de LNG-aankopen uit Azië en de toename van de 
LNG-invoer uit de VS, en dus als gevolg van een vrij gunstige situatie op de LNG-markten, kon 
Europa in de eerste 10 maanden van 2022 ongeveer 60 bcm (690 TWh) meer LNG invoeren dan 
in 2021 (65% meer LNG-invoer).  

Het zijn deze twee effecten samen die de Europese markt in deze periode in evenwicht hebben 
gehouden. 

Zonder de bijdrage van het flexibele LNG-aanbod zouden de marktaanpassingen minder ordelijk 
zijn verlopen en tot ernstiger verstoringen hebben kunnen leiden - hoewel de huidige krappe 
marktsituatie de prijsgevoelige kopers op korte termijn bijzonder kwetsbaar maakt. De expantie 
activiteiten voor LNG is sinds 2021 sterk toegenomen tegen een achtergrond van hoge en 
volatiele spotprijzen.  

De extra LNG-behoefte van Europa zal naar verwachting meer dan het dubbele bedragen van de 
extra leveringscapaciteit van 2022 (d.w.z. 120 bcm - 1380 TWh). Dit zal het mondiale evenwicht 
tussen vraag en aanbod van LNG waarschijnlijk ook in 2023 sterk onder druk zetten. 
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3.5.2. Ontwikkelingen op de LNG-markten 

 

[VERTROUWELIK] 

 

 

3.5.3. Toename van het aantal infrastructuurvoorzieningen voor de 
invoer van LNG in Europa 

 

[VERTROUWELIK] 

3.5.4. Ontwikkeling van de Europese LNG-vraag in verhouding tot 
de wereldwijde toename van de LNG-productie op 
middellange termijn (2023-2026) 

 

[VERTROUWELIK] 
 

3.5.5. Ontwikkeling van de wereldproductie van LNG op 
middellange termijn (2023-2026) 

 

[VERTROUWELIK]  
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3.6.  Aandacht voor elektriciteitscentrales in het Belgisch 
noodplan voor de aardgasvoorziening (AD Energie) 

Het Belgische noodplan identificeert een categorie van "prioritaire klanten" binnen de groep van 
niet-beschermde klanten die vrijgesteld kunnen worden van de verplichte vermindering van 
aardgasconsumptie.  

Deze uitzondering op de Europese solidariteitsregels voorzien in artikel 13.1 al.2 EU-verordening 
2017/1938 is uiterst restrictief (artikel 11 §7 EU-verordening 2017/1938) en slaat enerzijds op 
cruciale gasgestookte energiecentrales en anderzijds op het vervoersnet van aardgas. In artikel 
11 §7 van de EU-Verordening 2017/1938 staat aangegeven dat een lidstaat, op verzoek van de 
betrokken transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit, een aantal cruciale gasgestookte 
energiecentrales een uitzondering kan toekennen op de verplichte vermindering.  

De uitzondering maakt het mogelijk de belevering van cruciale gasgestookte energiecentrales, 
die nodig zijn voor het evenwicht van het elektriciteitsnet, in stand te houden. Een tekort aan 
aardgas in België zal dus eerst worden gecompenseerd door vrijwillige of verplichte 
vermindering van het verbruik door niet-beschermde afnemers (industrieën, K.M.O.'s, enz.) en 
vervolgens door (solidariteit) beschermde afnemers.  In het Belgische plan zijn de begrippen 
"solidariteit" en "bijzonder" niet gedefinieerd.  

Het ontwerp van de tweede noodverordening (infra) (REV5 - 23 november 2022) voorziet in 
artikel 27 in een uitbreiding van de uitzondering op de solidariteitsbescherming tot: (a) kritische 
gasvolumes die nodig zijn voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening, b) gasvolumes 
voor de elektriciteit die nodig is voor de productie en het transport van gas; en c) gasvolumes 
die nodig zijn voor de werking van de in bijlage II bedoelde kritieke infrastructuur (energie - en 
transportsector), alsmede andere installaties die cruciaal zijn voor de werking van de militaire 
diensten, de nationale veiligheid en diensten van humanitaire hulp.  De lidstaten die op grond 
van EU-verordening 2017/1938 verplicht zijn solidariteit te verlenen hebben bijgevolg het recht 
om op het solidariteitsaanbod bovenvermelde volumes (a) (b) (c) in te houden, naast de 
essentiële verbruiksvolumes van gas van de door haar door solidariteit beschermde afnemers 
(of, indien een lidstaat tijdelijke maatregelen heeft genomen om het niet-essentiële verbruik 
van beschermde afnemers te verminderen, de leveringen van de essentiële volumes gasverbruik 
van haar door solidariteit beschermde afnemers). 

De kritische gasvolumes voor de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening zoals bedoeld in a) 
en c), mogen de in bijlage 1 van de verordening genoemde volumes, niet overschrijden. Indien 
een lidstaat kan aantonen dat een hoger gasvolume nodig is om een elektriciteitscrisis van een 
lidstaat te voorkomen, kan de Europese Commissie, op een naar behoren gemotiveerd verzoek, 
besluiten de aftrek van hogere volumes toe te staan. Maximale (Belgische) kritische gasvolumes 
voor de elektriciteitsbevoorradingszekerheid overeenkomstig artikel 27 voor de periode tussen 
december 2022 en maart 2023: 399,05 mcm (december 2022), 458,77 mcm (januari 2023), 
382,76 mcm (februari 2023), 398,99 mcm (maart 2023).  ELIA had geen opmerkingen omtrent 
die kritieke gasvolumes gezien de mogelijkheid geboden wordt om hier via behoren 
gemotiveerd verzoek afwijkingen op te kunnen vragen.   

Daarnaast is er in het ontwerp van de tweede noodverordening (infra) (REV5 - 23 november 
2022) verduidelijkt dat - in afwijking van artikel 13 (3) van de EU-verordening 2017/1938 - een 
lidstaat een solidariteitsverzoek kan richten om aan het tekort aan gas voor de door solidariteit 
beschermde afnemers (of, indien een lidstaat tijdelijke maatregelen heeft genomen om het niet-
essentiële verbruik van beschermde afnemers te verminderen, de essentiële hoeveelheden gas 
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die haardoor solidariteit beschermde afnemers verbruiken) te voldoen en/of aan de kritische 
gasvolumes nodig voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening te voldoen. 

3.7. Initiaves van de Europese Commissie (AD Energie) 
In het kader van de aardgasbevoorradingszekerheid heeft de Europese Commissie verschillende 
(nood)verordeningen voorgesteld. 

3.7.1. Verordening (2022/1032)  
 

Deze verordening zorgt ervoor dat de gasopslagcapaciteit in de EU vóór het winterseizoen wordt 
aangevuld en in een geest van solidariteit tussen de lidstaten kan worden gedeeld.  

De EU beschikt over een goed ontwikkeld netwerk van onderling verbonden pijpleidingen, 
waardoor gasvoorraden kunnen worden gedeeld. De lidstaten zullen alle nodige maatregelen 
moeten nemen om ervoor te zorgen dat deze bestaande infrastructuur op nationaal en 
regionaal niveau efficiënt wordt benut. Er kunnen ook geen beperkingen worden opgelegd aan 
de grensoverschrijdende toegang tot en het gebruik van opslag- of LNG-installaties.  

Volgens de verordening moet de ondergrondse gasopslag in de lidstaten worden aangevuld tot 
ten minste 80% van hun capaciteit vóór het begin van de winter van 2022-2023, en tot 90% vóór 
het begin van de daaropvolgende winters. Op 1 november 2022 werd de Belgische 
opslagfaciliteit te Loenhout voor 100% (commerciële capaciteit) gevuld. Met het oog op de 
komende winter werden voor elke lidstaat tussentijdse doelen vastgesteld voor augustus, 
september en oktober 2022. Deze zullen worden gebruikt voor het verkeer en het verkeer in het 
gebied waar België bij betrokken is.  Voor 2023 worden de perioden februari, mei, juli en 
september verlengd71 .  

De nationale vultrajecten zijn ontworpen met specifieke technische kenmerken, zoals de 
injecteerbaarheid van de olie, en worden beheerd door de lidstaat.   Het is de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten ervoor te zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd 
om ervoor te zorgen dat de injector wordt gevlogen en in goede staat wordt gehouden. Dit 
betekent dat zij sancties en straffen kunnen opleggen aan marktdeelnemers, maar ook 
financiële prikkels of compensatie kunnen bieden.  De Europese Commissie moet toezicht 
houden op de gemeenschappelijke markt en ervoor zorgen dat dit gebeurt.  De lidstaten welke 
niet beschikken over opslagfaciliteiten op hun grondgebied moeten volgens de verordening 15% 
van hun jaarlijkse gasverbruik opslaan in opslagcapaciteit in andere lidstaten, en hebben zo 
toegang tot gasreserves in andere lidstaten.  

Dankzij dit mechanisme wordt hun aardgasbevoorradingszekerheid groter en worden 
tegelijkertijd de financiële lasten van het aanvullen van de opslagcapaciteit van de EU gedeeld. 
De verordening bepaalt dat alle exploitanten van ondergrondse gasopslaglocaties gecertificeerd 
moeten worden door de autoriteiten van de betrokken lidstaten. Deze certificering dient als 
barrière tegen potentiële risico's van externe beïnvloeding van kritieke opslaginfrastructuur die 
de energiebevoorradingszekerheid van de EU of andere essentiële veiligheidsbelangen in gevaar 
kunnen brengen.  De belangrijkste bepalingen van de verordening gelden tot en met 31 
december 2025 (met uitzondering van de bepaling rond certificering). 

 
71 https://energy.ec.europa.eu/implementing-regulation-intermediate-gas-storage-filling-targets_en 

https://energy.ec.europa.eu/implementing-regulation-intermediate-gas-storage-filling-targets_en
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3.7.2. Eerste noodverordening (2022/1369)  
 

Deze regeling houdt in dat alle lidstaten de bulk niet aan de lucht mogen overlaten.   

Een eerste noodverordening (2022/1369)72 zorgt ervoor dat alle lidstaten de vraag naar aardgas 
verminderen.  Om de energiebevoorradingszekerheid in de EU te vergroten, heeft de Raad van 
de EU een noodverordening aangenomen betreffende een vrijwillige vermindering van de 
vraag naar aardgas met 15 % tussen 1 augustus 2022 en 31 maart 2023 ten opzichte van het 
gemiddelde verbruik van de afgelopen 5 jaar. De noodverordening voorziet ook in de 
mogelijkheid om een "Unie-alarm" over de aardgasbevoorradingszekerheid te activeren. Het 
real-time display is niet altijd zichtbaar.   

De lidstaten zijn vrij de maatregelen te bepalen om in de vrijwillige vraagvermindering te 
voorzien. In de noodverordening zijn er een aantal vrijstellingen voorzien, evenals de 
mogelijkheid om een gedeeltelijke of in sommige gevallen volledige uitzondering te vragen op 
het verplichte reductiedoel. België heeft op 8 november 2022 een tijdelijke uitzondering op een 
mogelijk verplichte vraagreductie aangevraagd in toepassing van artikel 5, lid 8, van de 
noodverordening. Spanje zou momenteel een gelijkaardig verzoek voorbereiden. Op Europees 
niveau wordt de situatie gemonitord door de Europese Commissie.   

Een eerste rapportering met een overzicht van maatregelen tot vrijwillige reductie gasvraag 
gebeurde op 15 oktober en een tweede rapportering wordt verwacht op 15 december.  Gezien 
het vooral maatregelen betreft rond rationeel energieverbruik en energie-efficiëntie gebeurde 
de coördinatie met de Gewesten inzake rapportering via een speciaal daartoe opgerichte ad hoc 
werkgroep binnen ENOVER welke voor het eerst is samengekomen op 25 oktober.  Op nationaal 
niveau wordt de situatie gemonitord en weergegeven op een daartoe speciaal opgerichte 
webpagina: Monitoring van de aardgasbevoorradingszekerheid | FOD Economie (fgov.be).   
Momenteel is er sinds augustus 2022 10,5% vraagvermindering vergeleken met het gemiddelde 
2017-2021.  

Het effect is niet zo groot dat de 15% gasreductie niet zal worden gehaald. De nieuwe 
verordening treedt in werking op 5 augustus 2022 en geldt voor een periode van één jaar, wat 
betekent dat alle EU-lidstaten de overgang naar de nieuwe gasregeling moeten maken.   

3.7.3. Tweede noodverordening  

Op 18 oktober heeft de Europese Commissie een tweede noodverordening73 voorgesteld 
inzake de bevordering van solidariteit via een betere coördinatie van de aankoop van gas, de 
uitwisseling van gas over de grenzen heen en betrouwbare prijsbenchmarks welke tot doel heeft 
de impact op de gasprijs te verminderen door in te spelen op vraag en aanbod, de 
aardgasbevoorradingszekerheid in de hele Europese Unie te waarborgen en de solidariteit te 

 
72 Publicatiebureau (europa.eu) 
73https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-
01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF  

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/monitoring-van-de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1369&qid=1669803356820&from=en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
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versterken. De overeenkomst bevat twee belangrijke elementen die op coherente wijze kunnen 
worden gebruikt om meer welvaart, meer solidariteit en een betere levenskwaliteit te bereiken.  

Ten eerste zullen bundeling van de gasvraag in de EU en de gezamenlijke aankoop van gas de 
EU in staat stellen haar collectieve koopkracht te gebruiken om de aankoopprijs te drukken bij 
het vulseizoen van 2023 en zo het risico verkleinen dat lidstaten tegen elkaar opbieden op de al 
krappe markt, met het averechtse effect dat ze op die manier de prijzen opdrijven.  

Ten tweede bevat het voorstel een volledig pakket maatregelen in verband met de gasprijzen 
om buitensporig hoge tarieven aan te pakken en om ook in crisissituaties redelijke gas- en 
elektriciteitsprijzen te waarborgen. Er wordt een aanvullende benchmark voor de levering van 
LNG voorgesteld (naast de TTF, die vooral slaat op gas dat via pijpleidingen wordt aangevoerd), 
die moet zorgen voor een representatieve benchmark voor LNG-invoer en niet wordt beïnvloed 
door Russische manipulatie. Om de overmatige volatiliteit op de markten aan te pakken, omvat 
het voorstel mechanismen om de schommelingen op de termijnmarkten af te vlakken door 
middel van een mechanisme voor de beheersing van dagelijkse prijsvolatiliteit, dat erop gericht 
is grote schommelingen binnen korte tijdspannes te beperken ("stroomonderbreker").  

Ten derde stelt de Europese Commissie regelingen voor die rechtstreeks toepasselijk zijn bij 
ontstentenis van solidariteitsovereenkomst tussen de lidstaten (onder artikel 13.14 verordening 
2017/1938 ligt deze bevoegdheid bij de lidstaten om ad hoc regelingen uit te werken indien deze 
geen overeenstemming bereiken over hun technische, juridische en financiële regelingen of 
deze niet voltooien in kader van solidariteit), alsook de solidariteitsverplichting uit te breiden 
tot niet-verbonden lidstaten met LNG-installaties.  

Ten vierde zal de Europese Commissie nauwlettend toezien op de maatregelen ter vermindering 
van de vraag naar aardgas en klaar staan om het EU-alarm in gang te zetten of zelfs de 
doelstellingen voor reductie van de aardgasvraag bij te stellen, indien vrijwillige maatregelen ter 
vermindering van de vraag naar aardgas ontoereikend blijken om in de winter voldoende 
aardgasvoorziening te waarborgen. 

3.7.4. Derde noodverordening  

Op 9 november heeft de Europese Commissie nog een akkoord goedgekeurd:74 . Doel van de 
verordening is ervoor te zorgen dat het gebruik van hernieuwbare energie op korte termijn en 
tijdig plaatsvindt. 

 

3.7.5. Vierde noodverordening  
Op 16 november verspreidde de Europese Commissie een EU non-paper met 
ontwerpelementen voor een marktcorrectiemechanisme welke vorm heeft gegeven aan 
ontwerp van een vierde noodverordening op 22 november75 .  

Het "marktcorrectiemechanisme", is bedoeld om periodes van "abnormale en excessieve" 
gasprijzen tegen te gaan, zoals in augustus, toen de prijs plots naar 320 euro per megawattuur 
steeg en het is vastgelegd binnen de krijtlijnen van artikel 23 en 24 van de tweede 
noodverordening (supra). De Europese Commissie stelt daarin voor een prijsplafond van 275 

 
74 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0591&from=EN 
75 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0668&from=EN    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0591&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0668&from=EN
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euro per kilowattuur [front-month TTF derivative settlement price] te activeren als de gasprijs 
twee weken lang erboven ligt en als de TTF European Gas Spot Index tijdens de laatste tien 
handelsdagen minstens 58 euro hoger ligt dan de internationale referentieprijs voor LNG. Als 
het plafond wordt overschreden, zouden er geen contracten voor de volgende maand mogen 
worden afgesloten boven het plafond.  Als er risico's ontstaan voor de 
aardgasbevoorradingszekerheid of als het prijsplafond leidt tot instabiliteit op de 
energiemarkten of een verhoging van de vraag naar gas [doorkruisen afgesproken doelstellingen 
om de vraag te verminderen (zie noodverordening supra)], kan de Europese Commissie het 
prijsplafond onmiddellijk opschorten. Dat zal permanent in de gaten gehouden worden door 
onder meer de Europese Centrale Bank en het Europees Agentschap voor Samenwerking tussen 
Energieregulatoren (ACER). Doel van het marktcorrectiemechanisme is "lange perioden van 
buitensporige prijzen zoals in augustus" en "buitensporige speculatie" te voorkomen.   

De Europese Commissie heeft ook de redenen uiteengezet waarom het 
marktcorrectiemechanisme niet mag worden gebruikt. Het risico is dat in 2023 minder gas wordt 
geleverd aan het noordwesten van Europa wanneer de Chinese economie groeit en dat de 
gasprijzen dalen als gevolg van het marktmechanisme.   De wijziging van het plafond zal leiden 
tot een vermindering van het aanbod van goederen, maar ook tot een vermindering van de 
vraag naar goederen.  Het structurele ontwerp voor de hoge plafonds kan verder worden 
versterkt door de energie en het ontwerp van het plafond.  

Opmerking : De tweede noodverordening (supra) welke o.a. voorziet in een betere coördinatie 
van de aankoop van gas via groepsaankopen gas, de uitwisseling van gas over de grenzen heen 
en betrouwbare prijsbenchmarks werd niet goedgekeurd tijdens buitengewone Raad van de EU 
(TTE) op 24 november. Goedkeuring van deze tweede noodverordening (supra) en derde 
noodverordening (supra) tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie 
te versnellen is gekoppeld aan de goedkeuring van de vierde noodverordening 
(prijsmarktcorrectiemechanisme) (supra).  De bedoeling is te landen op een nieuwe 
buitengewone Raad van de EU (TTE) gepland op 13 december, wellicht zal er echter Europese 
Raad van de EU nodig zijn op 15 december om op niveau van staatshoofden te mediëren. Op 19 
december zal dit gebeuren door een nieuwe EU-Raad (TTE), die in de lidstaten zal plaatsvinden. 
Deze vier noodverordeningen zijn tijdelijk van aard (1 jaar) en gebruiken art. 122, lid 1 VWEU als 
wettelijke basis. 
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3.8. ENTSO-G Wintervoorzieningsvooruitzichten 
2022/2023 (AD Energie) 

 

Op 24 oktober 2022 heeft ENTSO-G zijn jaarlijkse Winter Supply Outlook gepubliceerd. In de 
Winter Supply Outlook wordt in het licht van verschillende scenario's een prognose gemaakt van 
de gasinfrastructuur voor de komende winter. In deze Winter Supply Outlook winteroutlook 
werden de TNB's76 , wegens de gebeurtenissen in Oekraïne, aangemoedigd om rekening te 
houden met deze context bij het maken van hun schattingen in het kader van de prognose naar 
de vraag voor aardgas alsook capaciteitshypothesen in het kader van hun simulaties. 

In de Winter Supply Outlook worden twee verschillende scenario's bestudeerd, waaronder de 
winterperiode en situaties met een hoog gasaanbod. Bij het maken van de simulaties werd de 
Europese gasinfrastructuur van oktober 2022 tot maart 2023, alsook de gasopslagniveaus van 
begin oktober 2022 gebruikt. 

Naar aanleiding van de huidige situatie zijn er nog meer aanbevelingen: 

- De importroute van Wit-Rusland en de Russische importroute naar Finland, Estland en 
Duitsland is niet beschikbaar. De invoer via de Oekraïense transitroute en de Turkstream is 
beperkt in lijn met de structurele reductie die de afgelopen maanden werd waargenomen. 

- De volgende interconnectiecapaciteit werd ontwikkeld in 2022: 
o Baltic pipe importroute tussen Noorwegen naar Denemarken en Polen is beschikbaar 
o Drijvende opslag-hervergassingsinstallaties zijn beschikbaar in Duitsland, Nederland 

en Finland. 
o Interconnectie tussen Polen en Litouwen is beschikbaar 

- Als scenario van volledige onderbreking werd in deze Winter Supply Outlook het scenario van 
volledige onderbreking van Russisch gas bestudeerd. 

Uit de Winter Supply Outlook werden volgende bevindingen gedaan voor de infrastructuur en 
de bestudeerde scenario's: 

3.8.1. Infrastructuur 
De gasopslagen dragen aanzienlijk bij tot de aardgasbevoorradingszekerheid. Op 1 oktober 2022 
is het EU-opslagniveau (89%) een van de hoogste in haar geschiedenis (985 TWh). Dit niveau is 
hoger dan de voor de lidstaten vastgestelde doelstelling om tijdens de zomer van 2022 minimaal 
80% van hun opslagcapaciteit of 35% van hun jaarlijkse vraag naar gas te injecteren wanneer de 
werkgasvolumes van hun gasopslag dit toelaten.  

De gasinfrastructuur, met inbegrip van de projecten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, 
maakt het mogelijk de verschillende belanghebbenden effectief te combineren. Bovendien 
kunnen er veel verschillende manieren van hefboomwerking zijn op basis van specifieke eisen. 

3.8.2. Referentiescenario 
In het referentiegeval van de Winter Supply Outlook wordt de momenteel verminderde 
Russische invoer via Oekraïne en de Turkstream eveneens weerspiegeld. In het geval van een 
normale winter (1-op-2 jaar) kan het gassysteem zorgen voor voldoende vraag en aanbod; ten 
gevolge van aanbodbeperkingen zijn de meeste lidstaten in het geval van een piekdag echter 
blootgesteld aan een beperkt risico van vraagbeperking (6%). In geval van een koude winter (1 

 
76 Transmissie netbeheerders 
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op 20 jaar) staan alle Europese landen bloot aan een risico van 10% vraagbeperking voor het 
gehele winterseizoen en van 10% tot 27% in geval van een piekdag. Extra LNG-levering of 
vermindering van de vraag kan de vraagbeperking verzachten, of respectievelijk de volledige 
vraagbeperking. In geval van een normale wintervraag kan de LNG-invoer stijgen tot 90 bcm77 
(1000 TWh) in geval van een volledige verstoring van de Russische bevoorradingsstromen, zelfs 
wanneer rekening wordt gehouden met een vermindering van de vraag met 15%. 

3.8.3. Scenario van een koude winter 
In geval van grote vraag en in een koude winterperiode kan, mits LNG beschikbaar is op de 
wereldmarkt, de invoer van LNG in de winter worden opgevoerd tot 100 bcm (1150 TWh), wat 
aanzienlijk meer is dan de maximale hoeveelheden die ooit in de winter zijn waargenomen (63 
bcm/700 TWh in de winter van 2019/2020). Bij een verstoring van de Russische bevoorrading 
kan deze extra bevoorrading het risico van vraagbeperking tijdens een koude winter in heel 
Europa verminderen van 13% tot 6%.  

Wanneer er een volledige onderbreking van het Russisch gas is, kan samenwerking tussen alle 
Europese landen het risico van vraagbeperking gedeeltelijk beperken. De vraagbeperking is 
beperkt tot 13% op dagbasis. Op een bepaalde dag kan het risico op verlies in Europa oplopen 
tot 12% à 27%. Uit simulaties blijkt dat, indien de bulklevering in alle Europese landen wordt 
verminderd, in de winter van 2022/2023 in Europa een gasvermindering van 15% zal worden 
bereikt. 

3.8.4. Scenario van vraagvermindering 
Bij een vermindering van de vraag met ca. 15% (als gevolg van organisatorische controle door 
hoge belastingen of voorschriften voor bulkgoederen) en de samenwerking tussen de lidstaten 
moet het risico van bulkgoederen in de EU-landen tijdens de winterperiode - of zelfs in geval van 
een vermindering van de Russische gaslevering - tot een minimum beperken. Met een toename 
van 15% van het volume zal Europa nog steeds in staat zijn het volume van het Russische 
gasverbruik in de winter tot 4% - 13% terug te brengen. 

3.8.5. Gesloten 
Uit de Winter Supply Outlook kan worden besloten dat met de huidige hoge opslagniveaus van 
de gasinfrastructuur (met inbegrip van nieuwe projecten die in de komende winter zullen 
worden opgestart), de afhankelijkheid van de Russische aardgasvoorziening efficiënt kan 
worden verminderd dankzij een versterkte samenwerking en extra LNG-invoercapaciteit. 

Bij verstoring van de Russische aardgasvoorziening kan samenwerking tussen alle Europese 
landen het risico van vraagbeperking gedeeltelijk beperken. Zonder vermindering van de vraag 
zouden de meeste landen in geval van een koude winter echter worden blootgesteld aan een 
aanzienlijk risico van vraagbeperking. 

Als er een grote en onstabiele toevoer van gas naar de gasfabriek is, zal dit aan het eind van het 
winterseizoen leiden tot een vermindering van de toevoer van gas. Dit heeft een negatief effect 
op de flexibiliteit van het systeem en kan leiden tot een vermindering van de bulklevering in de 
tweede helft van het winterseizoen, vooral in het geval van grote volumes. Daarom is het 
belangrijk dat alle Europese gasopslaginstallaties gas injecteren in de gasvoorziening en dat het 
Europese gasvoorzieningssysteem kan voorzien in situaties met een grote hoeveelheid gas, en 
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er ook voor kan zorgen dat de gasvoorziening in de komende winterperiodes niet wordt 
verminderd. 

De tankstations zullen een essentiële rol spelen om ervoor te zorgen dat de energievoorziening 
niet in het gedrang komt. Zonder voorbereiding op de winter 2023/2024 zou de situatie in het 
volgende gasjaar echter kunnen verslechteren: de opslagcapaciteit zou in april 2023 uitgeput 
zijn en de opslagplaatsen in Midden- en Zuidoost-Europa zouden op 1 oktober 2023 voor minder 
dan 15% gevuld zijn, waardoor de EU in de winter 2023/2024 meer blootgesteld zou zijn aan 
bevoorradingszekerheidsrisico's. 

Ook is het Europese gassysteem in staat samen te werken met de verdragsluitende partijen van 
de Energiegemeenschap en andere buurlanden van de EU om de blootstelling aan 
vraagbeperking tot een minimum te beperken. 

In dit verband moet het ENTSO-G verslag uitbrengen over de situatie in de olievelden en de 
invoervolumes tijdens het winterseizoen. 

3.8.6. Conclusies voor België 
Terwijl de voorzieningssituatie voor Europa dezelfde blijft als nu, d.w.z. voortdurende aanvoer 
van Russisch gas via pijpleidingen door Oekraïne en Turkstream, geven de simulaties 
verschillende resultaten afhankelijk van de aard van de winter: 

- In het geval van een normale winter (die zich om het jaar voordoet) zou België niet 
worden blootgesteld aan een risico van afschaffing van de belasting. In het geval van 
een eenmalige koudegolf zou België echter kunnen worden blootgesteld aan een 
afschakelingsrisico van 6%.  

- In het geval van een koude winter (die eens in de twintig jaar voorkomt) zou België ook 
blootstaan aan een afschakelingsrisico van 6%. In het geval van een eenmalige 
koudepiek tijdens een koude winter kan het risico van afschaffing van de belasting in 
België echter oplopen tot 18%.   

 
Indien de voorzieningssituatie in Europa verslechtert en er geen invoer van Russisch aardgas via 
pijpleidingen mogelijk is, geven de simulaties verschillende resultaten afhankelijk van de aard 
van de winter: 

- In het geval van een normale winter zou België gedurende het seizoen blootstaan aan 
een afschakelingsrisico van 1 tot 3%. In het geval van een eenmalige koudegolf zou 
België echter kunnen worden blootgesteld aan een risico op een onderbreking van de 
belasting met 12%.  

- In het geval van een koude winter zou België worden blootgesteld aan een 
afschakelingsrisico van 12%. In het geval van een eenmalige koude piek tijdens een 
koude winter stijgt de blootstelling aan belastingafschakeling echter tot 21%.  

 

 Voor de winterperiode 2023-2024 ziet de situatie er volgens de ramingen riskanter uit.  
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4. Conclusie en aanbevelingen van oplossingen 

4.1. Elektriciteit 
Een probleem met de aardgasvoorziening mag in het algemeen niet leiden tot problemen met de elektriciteitsvoorziening (zie SoS gas in hoofdstuk 3 en de 
conclusie daarvan in 4.2.). 



78 

 

 Status van de SoS Geïdentificeerd hiaat Ongunstige elementen Gunstige elementen Oplossingen 
Winter 2022-2023 - In juni 2021 gaf Elia een marge 

van 2200MW aan voor het EU-
BASE-scenario en een marge van 
1400MW of 400MW afhankelijk 
van het aantal extra Franse 
kerncentrales. 
 
Inmiddels is de situatie aanzienlijk 
gewijzigd, zodat het passend lijkt 
de recente ENTSO-E-studie van 
1er december te analyseren om 
de bevoorradingszekerheid voor 
deze winter te beoordelen.  

- In zijn studie heeft 
ENTSO-E vastgesteld dat er 
geen leveringsrisico is voor 
België.  
 
- Deze conclusie werd 
versterkt door de studie 
van een "catastrofe"-
gevoeligheid die geen 
probleem voor België 
opleverde. 
 
 

- Slechte beschikbaarheid van 
Franse kernenergie en 
potentiële 
toereikendheidsproblemen in 
december en januari 

- Vermindering van het 
elektriciteitsverbruik in 
België met ongeveer 7%. 
- Goede beschikbaarheid 
van Belgische kernenergie 
- Daling van het 
elektriciteitsverbruik in 
Europa en in het bijzonder 
in Frankrijk, die de slechte 
beschikbaarheid van 
kernenergie kan 
compenseren. 
-uitbreiding van 
buitenlandse capaciteit via 
kolen of kernenergie 
(uitbreiding van centrales 
in DE) 
 

- Elia en Fluxys sturen maandelijks en wekelijks 
rapporten over de toestand van de 
bevoorradingszekerheid naar de Minister van 
Energie.  
 
- Bewustmakingscampagnes die hun effect op de 
vermindering van het verbruik reeds hebben 
bewezen 
 
- Het winterplan van juli 2022 heeft geleid tot 
verschillende acties om de continuïteit van de 
voorziening te waarborgen  

Winter 2023-2024 - De bevoorradingszekerheid zal 
worden gewaarborgd, ook al 
blijven er veel onzekerheden 
bestaan 
- In het NUC4-scenario van Ad & 
Flex 2021 is er een GAP van nul. 

Volgens Elia's analyse van 
november 2022 van de 
strategische 
reservebehoefte is er een 
marge van 600MW op het 
nul-GAP van het NUC 4-
scenario door een lager 
verbruik en meer 
opslagcapaciteit, maar dit 
houdt geen rekening met 
ontwikkelingen in het 
buitenland. 

- In de Ad&Flex 2021 is geen 
rekening gehouden met Brexit 
en kan de handelscapaciteit in 
een tekortsituatie worden 
overschat. 
 
- Probleem van de 
beschikbaarheid van Franse 
kerncentrales 
 
- Meer consumptie in het 
buitenland  
 
-ongunstig investeringsklimaat, 
met name door de termijnprijzen 
voor elektriciteit 

- Goede beschikbaarheid 
van Belgische kernenergie 
 
- Vermindering van het 
verbruik in België (-
400MW)  
 
-ontwikkeling van opslag, 
voornamelijk kleinschalige 
batterijen (+200 MW) 
 
- Verhoging van de 
buitenlandse capaciteit 
door uitbreiding van de 
steenkool in onze 
buurlanden 
 

- Voortdurend toezicht op het energiebeleid van 
onze buren 
 
- Frequente besprekingen met Frankrijk over hun 
nucleaire vloot  

Winter 2024-2025 - Voor deze winter zal de 
invoermarge voor België kleiner 
zijn, met name door de geringere 

- De geraamde GAP zal in 
juni 2023 door Ad&Flex 
worden verfijnd aan de 
hand van gunstige en 

- De beschikbaarheid van de 
Franse nucleaire vloot is 
onzeker, met name vanwege 
vertragingen in het onderhoud, 

- Potentiële daling van het 
Belgische verbruik 
 

- Ontwikkeling van de LCT om de 
bevoorradingszekerheid voor 2024-2025 te 
waarborgen 
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beschikbaarheid van Franse 
kernenergie. 
 
 
- Volgens Elia is het 
waarschijnlijke scenario het 
NUC4 van zijn Ad&Flex 2021-
studie, waarin het GAP op 
500MW wordt geraamd. 
 
- De nucleaire eenheden die nog 
niet hoeven te sluiten volgens de 
wet van 2003 zijn aanwezig.  
Engie heeft de beschikbaarheid 
van haar eenheden in het kader 
van de onderhandelingen 
bevestigd.  
 

ongunstige numerieke 
ontwikkelingen van de 
parameters. 

uitbreidingswerkzaamheden en 
corrosieproblemen in sommige 
reactoren.  
 
 

- Vermindering van het 
verbruik FR op basis van 
het soberheidsplan 
 
- Verhoging van de 
opslagcapaciteit met 
400MW 
 
 

- De definitieve beslissing om dit mechanisme te 
lanceren, waarvoor de regulator een voorstel 
voor een vraagcurve moet indienen, zal worden 
genomen na de studie van Elia in juni 2023.  

Winter 2025-2026 - Vanaf deze winter wordt het 
vergoedingsmechanisme voor 
capaciteit dat de 
bevoorradingszekerheid in België 
garandeert, toegepast.  
 
Een toename van de 
dekkingsbehoefte als gevolg van 
de oorlog in Oekraïne en de 
verminderde beschikbaarheid van 
kernenergie in Frankrijk maken 
het resultaat van de tweede 
veiling in Y-1 echter onzekerder.  
 
 

- De geraamde behoefte 
voor de Y-1 veiling was 
1,5GW tijdens de kalibratie 
van het CRM op basis van 
een NUC 2 scenario voor de 
Y-4 veiling, maar kan 
evolueren naar een 
behoefte van 2,2 tot 2,5GW 
(rekening houdend met een 
NUC 4 scenario en de 
gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne). 
 
-De liquiditeit van de veiling 
kan beperkt zijn en het 
potentieel is beperkt tot 1,3 
GW aan capaciteit. 
 
- De potentiële capaciteit  
voor de veiling in Y-1 zou 
900MW tot 1200MW 
ontbreken. 

- Verhoging van het volume 
waarvoor in J-1 contracten 
moeten worden gesloten in 
verband met de verslechtering 
van de Franse nucleaire 
industrie (van NUC2 naar 
NUC4) 
 
- Waarschijnlijke daling van de 
uitvoercapaciteit van DE naar 
BE (effect te kwantificeren via 
Ad FLEX 23) 
 
-Netwerkbeperking als gevolg 
van veranderingen in de 
Europese regelgeving 
 
- Ontwikkelingen in het 
buitenland, zoals het afstappen 
van kolen  
 

- 1658 MWd (na 
correctiefactor) aan 
langetermijncontracten 
van 8 en 15 jaar werd 
gecontracteerd tijdens de 
Y-4 veiling in 2021. Deze 
nieuwe capaciteiten 
maken het mogelijk de 
behoefte aan de volgende 
veilingen te verminderen 
 
-capaciteiten die via de 
LCT in 
meerjarencontracten 
worden gecontracteerd, 
waardoor ook de 
behoefte, mits goed 
uitgevoerd in 24/25, zou 
afnemen. 

- Periodieke monitoring van nieuwe, in Y-4 
gecontracteerde projecten 
 
- het potentieel onderzoeken voor de uitbreiding 
van bestaande capaciteit die naar verwachting 
vóór 2025 van de markt zal verdwijnen 
 
-de vernieuwing of uitbreiding van bestaande 
WKK-eenheden vergemakkelijken 
 
- Flexibiliteit stimuleren om bij te dragen tot de 
bevoorradingszekerheid (CCMD) 
 
- Beperking van de risico's in verband met de 
levering van materialen 
 
- Ontwerpelementen van het CRM ontwikkelen 
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De precieze kwantificering 
van de vastgestelde risico's 
zal plaatsvinden in Flex 23 
en in het kader van de 
bepaling van de 
vraagcurves van het CRM. 

- Afname WKK-capaciteit door 
einde certificaten in Vlaanderen 
 
-Spanning op de 
materiaalleveringsketens die 
nieuwe batterij- en 
windturbineprojecten kan 
vertragen 
 
 

Winter 2026-2027 Bij de Y-4 veiling voor deze 
winter werd geen capaciteit 
gecontracteerd.  
 
Het volume van de opt-out IN 
(6616,5 MWd) was namelijk 
groot genoeg om de volledige 
vraagcurve te vullen (punt B: 
6417 MWd). 
 
Geen teken van huidige exit uit 
de EOM voor capaciteiten die 
een opt-out-IN hebben gemaakt. 

- Een behoefte aan 1,25 
GW voor de Y-1 veiling 

- Onzekerheid over de 
beschikbaarheid van de 
nucleaire eenheden Doel 4 en 
Tihange 3, die bij de ijking van 
het CRM voor deze winter 
(1600 MWd) in aanmerking zijn 
genomen als beschikbare maar 
niet-subsidiabele capaciteit. 
 

- maatregelen voor 
voorgaande winters 

- Voortzetting van de onderhandelingen met 
Engie. 
 
- Permanente monitoring van capaciteiten 
(monitoring van het onderhoud op EOM van 
capaciteiten die in Y-4 een opt-out IN hebben 
vermeld) 
 
-Technisch en juridisch onderzoeken wat de 
mogelijke alternatieven zouden zijn, inclusief het 
beoordelen van de lancering van een re-run in 
geval van verificatie van de afwezigheid van de 
uitgebreide nucleaire eenheden. 

Winter 2027-2030 - Volgens Elia kan de veiligheid 
van de volgende winters worden 
gegarandeerd door het CRM, 
indien de nodige maatregelen 
worden genomen voor de vorige 
winters. 

/ / - Tender offshore (bijna 
3,5GW) die de 
productiecapaciteit in de 
Noordzee zal verhogen. 
 
-maatregelen van vorige 
winters  

- regelmatige controle van de SoS  
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4.2. Aardgas 
 

Om de bevoorradingszekerheid van aardgas in België (Security of Supply - SoS) te garanderen, zijn 
er twee noodzakelijke voorwaarden:  

- voldoende capaciteit hebben om aardgas in te voeren/te vervoeren  
- voldoende beschikbaarheid van moleculen hebben.  

 
Het beschikken over transportcapaciteit zonder het hebben van moleculen (en omgekeerd) laat niet 
toe de aardgasbevoorradingszekerheid van België te garanderen . De risicoanalyse geeft een 
overzicht van deze twee parameters. De belangrijkste boodschappen van de studie zijn de volgende:   
 

4.2.1. Capaciteit / Transportinfrastructuur 
- Wat de transportinfrastructuur betreft, beschikt België over voldoende capaciteit om in zijn 

aardgasbehoeften te voorzien. 
- Fluxys Belgium investeert de komende jaren in zijn infrastructuur om verder bij te dragen 

tot de bevoorradingszekerheid (o.a. door de hervergassingscapaciteit van de LNG-terminal 
in Zeebrugge uit te breiden78 ). 

- Op het niveau van de infrastructuur is er redundantie in termen van invoercapaciteit op het 
Belgische net (N-1 principe), zodat de afwezigheid van een interconnectie door de andere 
infrastructuren kan worden gecompenseerd met een marge afhankelijk van het weer. 

o Zelfs in een piek- of koudegolfsituatie79 kan de afwezigheid van een interconnector 
worden gecompenseerd door de capaciteit van andere infrastructuren. De 
resterende infrastructuur moet dan echter wel aan een hoge capaciteit 
functioneren. 

 
78 LNG = vloeibaar aardgas 
79 In overeenstemming met de ENTSO-G-analyse wordt verstaan onder  

- Koudegolf: Een periode van twee weken in de winter met zeer lage temperaturen.  
- Koudegolf: Een dag van koudegolf met een equivalente temperatuur in de buurt van -11°C 
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Figuur 37 Invoer- en uitvoercapaciteit in 2022 - centrum: Belgisch verbruik bij -11°C equivalent (Fluxys) 

 
Figuur 38 Invoercapaciteit vs. transfercapaciteit vanuit het Westen 

rode lijn = transfercapaciteit naar het Westen 
blauwe lijn = Belgisch verbruik voor de winter 2022-2023 (Fluxys) 

 

4.2.2. Bevoorrading  van moleculen  
- Zelfs indien er voldoende infrastructuur is om de voor de Belgische behoeften vereiste 

moleculen te vervoeren, is het noodzakelijk dat er voldoende moleculen op de markt 
beschikbaar zijn, d.w.z. dat de dynamiek van de bevoorrading van moleculen via het Westen 
behouden blijft.  

- Indien de dynamiek van de aanvoer van moleculen via het Westen gehandhaafd blijft zoals 
nu het geval is, en een voldoende aanvoer van moleculen mogelijk maakt om in de Belgische 
behoeften te voorzien, zal het Belgische net in staat zijn de Belgische aardgasbehoeften te 
voldoen, zelfs in een pieksituatie of een grote koudegolf voor de komende winters. 

- Interconnectie met het Verenigd Koninkrijk  
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o Het is belangrijk te vermelden dat in de winter de mogelijkheden om moleculen in 
te voeren via de UK Interconnector laag of zelfs nihil kunnen zijn bij een equivalente 
temperatuur80 van 0°C. Deze trend wordt momenteel bevestigd. 

o Zoals hierboven aangehaald kan het ontbreken van een interconnectie worden 
gecompenseerd door de capaciteit van andere infrastructuren:  
 In het Westen81 via de interconnectie met Noorwegen (Zeepipe), LNG 

(Zeebrugge terminal en verbinding met de terminal in Duinkerken) en 
injectie vanuit de opslagfaciliteit in Loenhout. 82 

o Het is echter noodzakelijk dat er voldoende invoerbare moleculen beschikbaar zijn 
voor België op deze interconnecties. Het zijn de marktvoorwaarden en de werking 
van de markt die bepalend zijn voor de mogelijke bevoorrading met moleculen.  

- Impact van een pieksituatie of een grote koudegolf 
o In een piek- of koudegolfsituatie zullen de grotere behoeften van België aan hoge 

capaciteit moeten worden ingevoerd via de andere beschikbare westelijke 
interconnecties. Deze situatie zou, afhankelijk van de dynamiek van het aanbod en 
de beschikbaarheid van de moleculen op dat moment, kunnen leiden tot een krappe 
marktsituatie.  

- Impact van een aanzienlijke vermindering van de beschikbare moleculen 
o In een piek- of koudegolfsituatie zou een aanzienlijke vermindering van de 

moleculen of van de beschikbare capaciteit de situatie alleen maar verergeren en 
kunnen leiden tot een onevenwicht tussen vraag en aanbod op het Belgische net.  

 

4.2.3. Aardgasbevoorradingszekerheid 
- Voor de komende winters is de aardgasbevoorrading van België gewaarborgd, zelfs in geval 

van een piek of een grote koudegolf, voor zover de interconnectie-infrastructuur in het 
Westen van België voldoende beschikbaar is én tegelijkertijd voldoende moleculen 
beschikbaar zijn om aan de Belgische behoeften te voldoen83 .  

- Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de volgende situaties:  
o Aanwezigheid van een zeer koude winter en/of een strenge koudegolf - d.w.z. 

extremere omstandigheden dan een gemiddelde winter  

 
80 De equivalente temperatuur wordt verkregen door 60% van de gemiddelde temperatuur van dag D te nemen, 
daar 30% van de gemiddelde temperatuur van dag D-1 en nog eens 10% van de gemiddelde temperatuur van dag 
D-2 bij op te tellen. 
81 Bij gebrek aan belangrijke leveringen uit Rusland wordt invoer via pijpleidingen uit het Oosten via onze buurlanden 
als onbeschikbaar beschouwd. 
82 In geval van een koudegolf zal de injectie van aardgas uit de Loenhoutse opslagfaciliteit afhankelijk zijn van de vulling 
van de faciliteit en de duur van de koudegolf. 
83 Rekening houdend met de verschillende Europese verordeningen, die het solidariteitsmechanisme tussen de 
lidstaten nog versterken, is het belangrijk te vermelden dat zelfs indien België onder normale omstandigheden 
(beschikbare infrastructuur en moleculen) zijn eigen verbruik in de winter kan dekken, in geval van een 
solidariteitsverzoek van een buurland een (georganiseerd) tekort op de Belgische markt toch noodzakelijk kan zijn.  
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o Verminderde aanboddynamiek van moleculen via het Westen dat leidt tot een 
verminderde beschikbaarheid van moleculen (vb. verminderde mogelijkheden van 
LNG-invoer via de markt). 

o Verstoorde situatie op niveau van de infrastructuren (vb. fysiek verlies van een 
interconnectie). 

o Lage vullingsgraad van de opslagfaciliteiten in Europa en België vóór het begin van 
de winterperiode. 

- Het is belangrijk te vermelden dat als men er in slaagt het aardgasverbruik met 15% te 
verminderen, de situatie aanzienlijk zou verbeteren.  

o Dit wordt ook bevestigd door ENTSO-G. 
o Van september tot november 2022 zien we een daling van het verbruik van ca 17%. 

Deze daling is momenteel echter waarschijnlijk het gevolg van de hoge prijzen en 
de temperatuur (abnormaal hoog tijdens de herfst). Het is belangrijk dat de 
inspanningen worden voortgezet, inclusief bij de huishoudens, nu het kouder is. 

- Uit bovenstaande elementen blijkt dat het in elke wintersituatie (en meer bepaald tijdens 
een piek of een koudegolf) noodzakelijk is de volgende acties uit te voeren:  

o Voortzetting van het constant toezicht op de Belgische bevoorrading die sinds 
februari 2022 met Fluxys Belgium wordt uitgevoerd na de Russische inval in 
Oekraïne. 

o Blijven toezien op de vraag om ervoor te zorgen dat deze lager blijft dan normaal, 
(wat een gedeeltelijk verzachtende factor is). 

o In real time de gevolgen analyseren van de herverdeling van de stromen na de inval 
in Oekraïne op de werking van het Belgische net met het oog op een evenwicht. 

 
Deze conclusies worden bevestigd door de "Winter Supply Outlook 2022/23" van ENTSO-G, waarin 
het risico op afschakeling voor België voor de winter van 2022-2023 wordt geanalyseerd:  

 

De analyse van ENTSO-G houdt geen rekening met de onbeschikbaarheid van een 
invoerinfrastructuur op Belgisch niveau. Daarnaast is in bovenstaande tabel geen rekening 
gehouden met een vrijwillige vermindering van het aardgasverbruik84 . Het door ENTSO-G gebruikte 
model genereert een maximaal gebruik van de beschikbare capaciteiten om de stromen te 
vervoeren. Dit model houdt geen rekening met het werkelijke gedrag van de markt in een situatie 
van grote vraag, wat tot minder optimalisatie zou leiden.  

 

 
84 Volgens ENTSO-G zou de situatie aanzienlijk verbeteren als we ons aardgasverbruik met 15% zouden kunnen 
verminderen. 
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4.2.4. Analyse van verschillende mogelijke scenario's 
 

Verschillende scenario's die rekening houden met systeemdegradaties kunnen op kwalitatieve wijze worden geanalyseerd om de gevolgen voor de 
Belgische aardgasbevoorradingszekerheid te analyseren. Scenario 3 is in de risicoanalyse in detail uitgewerkt om de gevoelige elementen voor de Belgische 
aardgasbevoorrading en hun temperatuurgevoeligheid vast te stellen.  

 

Scenario Triggers Periode / Weer Capaciteitssit
uatie Moleculaire situatie Export naar DE 

en NL België 

1 
Gemiddelde winter met 
huidige capaciteit - en 

moleculensituatie 

Huidige situatie met een 
gemiddelde winter Medium winter 

Beschikbare 
capaciteiten 

 

Beschikbare 
moleculen 

Beschikbaar 
(temperatuuraf

hankelijke 
uitvoer) 

Belgische 
behoeften gedekt 

* 

2 

Aanzienlijke koudepiek of -
golf in de winter 

+ 
huidige situatie qua 

capaciteit en moleculen 

Huidige situatie met een 
aanzienlijke 

temperatuurdaling 

Winter: 
Koudepiek of 

zware koudegolf 

Geen moleculen 
beschikbaar via de 

Interconnector  

Geen of weinig 
uitvoer * 

Belgische 
behoeften gedekt 

* 

3 

Aanzienlijke koudepiek of -
golf in de winter 

+ 
weinig LNG85 

Aanzienlijke 
temperatuurdaling 

+ 
Verminderde 

beschikbaarheid van 
moleculen of technisch 

probleem op een 
interconnectie 

Geen moleculen 
beschikbaar via de 

Interconnector  
+ 

Verminderde 
beschikbaarheid van 
moleculen (bijv. door 
concurrentie tussen  

EU en Azië) 

Geen uitvoer * 
 

Het risico dat de 
Belgische 

behoeften niet 
worden gedekt 

(temperatuurafha
nkelijk) * 

4 
Aanzienlijke koudepiek of -

golf in de winter 
+ 

Aanzienlijke 
temperatuurdaling 

+ 

Zeepipe niet 
beschikbaar 

 

Geen moleculen 
beschikbaar via de 

Geen uitvoer * 
 

Het risico dat de 
Belgische 

 
85 Scenario in detail uitgewerkt in de risicoanalyse. 
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verlies van de Zeepipe 
(capaciteit of moleculen) 

Opzettelijke of 
onopzettelijke schade aan 

de Zeepipe 

Andere 
beschikbare 
capaciteiten 

Interconnector en 
Zeepipe 

 

behoeften niet 
worden gedekt 

(temperatuurafha
nkelijk) * 

* Disclaimer: Het marktgedrag is moeilijk in te schatten (ook al zijn de moleculen beschikbaar voor de Belgische markt, de markt kan besluiten een ander land te bevoordelen). 
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4.2.5. Infrastructuren in West 
De infrastructuur voor de invoer van aardgas in het westen van België speelt een zeer 
belangrijke rol voor de bevoorrading van België. 

Er is aangetoond dat de vier westelijke ingangspunten van het Belgische aardgastransportnet 
als essentieel en dus strategisch moeten worden beschouwd voor de continuïteit van de 
aardgasvoorziening (aardgas van het H-type) van België en Europa.  De LNG-terminal en de twee 
offshore-pijpleidingen (Interconnector en Zeepipe) zijn van groter belang gezien hun 
bijbehorende capaciteit.  

 

4.2.6. Europese initiatieven 
De Europese initiatieven moeten op de voet worden gevolgd vanwege hun gevolgen voor de 
nationale bevoorradingszekerheid. 

De aanpassing van de regels inzake bevoorradingszekerheid op Europees niveau moet dus van 
nabij worden gevolgd om de impact van de Europese voorstellen op de Belgische 
aardgasbevoorrading te analyseren.  

Hetzelfde geldt voor het price cap-beleid op het niveau van de Europese regio, waar de gevolgen 
voor het mondiale concurrentievermogen van de Europese markt zorgvuldig moeten worden 
geanalyseerd.  

 

4.2.7. Link met elktriciteit  
De regels die op Europees niveau door de verschillende verordeningen zijn ingevoerd, maken 
het mogelijk de levering van de centrales die nodig zijn voor het evenwicht van het 
elektriciteitsnet in stand te houden. Aardgasgestookte centrales hebben dus de status van 
prioritaire klant. Een tekort aan aardgas in België zal dus eerst worden gecompenseerd door 
vrijwillige of verplichte vermindering van het verbruik door niet-beschermde afnemers 
(industrieën, K.M.O.'s, enz.). 

 

4.2.8. Scenario ontwikkeld in de risicoanalyse (scenario 3) 
 
In het kader van de risicoanalyse heeft de administratie in detail een "ongunstig" scenario 
uitgewerkt (scenario 3 in de bovenstaande tabel) met precieze hypotheses om voor deze 
winter de gevoelige elementen voor de Belgische aardgasbevoorrading van de op het rijk 
(calorisch)gasnet aangesloten afnemers en hun temperatuurgevoeligheid vast te stellen.  
Een van de doelstellingen van een risicoanalyse is, zoals de naam al aangeeft, het identificeren 
van risico's voor de toekomst. Dit houdt in dat in een dergelijke analyse bepaalde scenario's 
worden gebruikt, ook al hebben deze een lagere waarschijnlijkheidsgraad. Een analyse waarbij 
alleen de status quo wordt bestudeerd, levert geen interessante of nieuwe informatie op. Dit 
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gezegd zijnde, het scenario dat voor deze risicoanalyse is gebruikt, mag volgens de 
administratie echter niet bij voorbaat worden uitgesloten. 
 
Belangrijkste hypotheses van het bestudeerde scenario :  

- Vermindering van de LNG-invoermogelijkheden in Europa en meer bepaald in de 
terminals van Zeebrugge en Duinkerken. 

o Bijvoorbeeld, na een sterke heropleving van de economische activiteit in Azië, 
dat een sterke stijging van de LNG-behoeften genereert, concurrerende  met 
Europa voor hun spotaankopen86 .  

- Geen vermindering van het verbruik op basis van vrijwillige maatregelen 
- Weinig of geen invoer van moleculen via de Interconnector als de temperatuur onder 

0°C daalt (volgens informatie ontvangen van onze Britse collega's) 
 
Drie temperatuurscenario's werden bestudeerd 

- Equivalente temperatuur87 > 0°C 
- Equivalente temperatuur = 0°C 
- Equivalente temperatuur = -11°C (belangrijkekoudegolf) 

o Dit temperatuurscenario is het scenario dat gewoonlijk door de 
transmissienetbeheerders en ENTSO-G wordt gebruikt voor de 
dimensionering van de transmissienetten. 

 

Uit de resultaten van dit specifieke scenario blijkt dat, op basis van de weerhouden hypotheses 
gebaseerd opde hierboven beschreven risico's  

- Voor een equivalente temperatuur van 0°C of hoger 
o De bevoorrading van moleculen stroomopwaarts (invoer uit het Westen) lijkt 

voldoende om het evenwicht tussen vraag en aanbod in BE te garanderen.  
- Vanaf 0°C of lager,  

o Het risico dat er geen residueelgas overblijft voor uitvoer naar DE of NL zou 
redelijkerwijs mogelijk zijn.  

- Voor temperaturen onder 0°C, 
o Er zou een verschil kunnen ontstaan tussen vraag en aanbod, dat slechts 

geleidelijk zou toenemen naarmate de equivalente temperatuur in België en 
West-Europa daalt. 

Uit deze analyse blijkt dat het in elke wintersituatie (en meer bepaald tijdens een piek of een 
grote koudegolf) noodzakelijk is om zowel de Belgische bevoorrading als de vraag voortdurend 
in het oog te houden 

 

 
86 Het is waarschijnlijk dat het aantal Europese LNG-aankoopcontracten op "lange termijn" zal afnemen, zodat 
steeds meer Europese LNG-aankopen gebaseerd zullen zijn op spotaankopen. 
87 De equivalente temperatuur wordt verkregen door 60% van de gemiddelde temperatuur van dag D te 
nemen, daar 30% van de gemiddelde temperatuur van dag D-1 en nog eens 10% van de gemiddelde 
temperatuur van dag D-2 bij op te tellen. 
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5. Bijlagen  
 

De bijlagen staan hieronder vermeld, maar zullen als documenten buiten deze nota worden 
verstrekt.   

5.1. Verzoek van de minister-president en de minister van 
Energie  

 

5.2. Fluxys en Elia gezamenlijk maandelijks verslag over de 
bevoorradingszekerheid van gas en elektriciteit oktober 
2022) 

5.3. Evaluatie van de behoefte aan een strategisch 
reservevolume voor de winter 2023-24 - Elia  

5.4. Grid constraints backbone regio Antwerpen & Luik (Elia) 
 

5.5. Bijdrage van Elia aan de nota over de kwalitatieve 
risicoanalyse betreffende de bevoorradingszekerheid 
van energie op Belgisch grondgebied tegen 2030 
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