
   

 

 

ADDENDUM  

Addendum van 19 augustus 2020 bij het advies van de AD 
Energie van de FOD Economie over het ontwerp van voorstel 

(c)2105 betreffende een referentiescenario dat aan de 
commissie  (CREG) is voorgelegd op 10 juli 2020
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INLEIDING 
 

Op 23 juli 20201 heeft de AD Energie van de FOD Economie aan de Minister haar advies bezorgd 
over het vertrouwelijk ontwerp van voorstel (c) 2105 van 10 juli 2020 van de regulator2  
betreffende de keuze van het scenario dat in aanmerking moet worden genomen voor de CRM Y-
4-veiling van 2021. 

Op 27 juli 2020 stuurde de Minister een schrijven naar Elia3 met het verzoek rekening te houden 
met het advies van de AD Energie om samen met het CRM-opvolgingscomité voorlopig de 
werkzaamheden voort te zetten die nodig zijn ter voorbereiding van de veiling 2021. 

In haar advies deelde de AD Energie aan de Minister de volgende aanbevelingen mee : 

• als referentiescenario het scenario te nemen dat door Elia gepresenteerd is in het 
kader van de publieke consultatie  en daarin de correcties inzake productiecapaciteit 
van sommige eenheden te integreren, zoals door de exploitant aangegeven in hun 
reactie op de publieke consultatie; 

• een forced outages-voet van 6% te hanteren voor de HVDC-kabels; 
• in het referentiescenario een sensitiviteit te integreren die de impact van de 

gezondheidscrisis op het totale elektriciteitsverbruik tegen 2025 weergeeft; 
• in het referentiescenario een sensitiviteit te integreren die de impact weergeeft van 

de onzekerheden die gepaard gaan met de beschikbaarheid van het Franse nucleaire 
park. 
 
 

Met betrekking tot de twee sensitiviteiten die in het scenario geïntegreerd moeten worden, had 

de AD Energie zich niet uitgesproken over de exacte waarden die gehanteerd dienden te worden. 

Haar aanbevelingen luiden als volgt: 

• Bij gebrek aan doorslaggevende elementen aan de hand waarvan de evolutie van de 

vraag naar elektriciteit tegen 2025 kan gekwantificeerd worden, spoort de AD Energie 

Elia aan om meer uitleg te verstrekken over zijn tweede aanbeveling (88,9 TWh) en  

die te toetsen aan de sensitiviteit die door FEBELIEC gesuggereerd wordt (-6 TWh 

met snelle heropstart). 

• De AD Energie van de FOD Economie adviseert de Minister in het referentiescenario 

een sensitiviteit te integreren die de onzekerheden weerspiegelt die gepaard gaan met 

de beschikbaarheid van het Franse nucleaire park in de komende jaren en die door de 

Franse transmissienetbeheerder bevestigd zijn in het kader van verscheidene 

adequacy-studies. De AD Energie van de FOD Economie is geen voorstander van de 

door Elia aanbevolen sensitiviteit, met name rekening te houden met een bijkomende 

onbeschikbaarheid van 4 nucleaire eenheden. Desalniettemin is de AD Energie van de 

FOD Economie niet in staat deze sensitiviteit te kwantificeren en verzoekt zij Elia zijn 

sensitiviteit te herzien in het licht van hetgeen heeft plaatsgevonden in de laatste 

GAA-studie van de PLEF. 

Na ontvangst van het advies van de AD Energie en van het schrijven van de Minister heeft Elia op 

12 augustus 2020 een bilaterale bespreking met de AD Energie van de FOD Economie opgestart 

ten einde een beslissing te kunnen nemen over de exacte waarden die in aanmerking moeten 

worden genomen voor de twee sensitiviteiten. Tijdens die uitwisseling heeft  Elia4 een PPT-

presentatie gegeven. Aan de hand van die presentatie kon Elia zijn aanbevelingen toelichten die 

                                                           
1 Het advies werd in een eerste fase via elektronische weg aan Mevrouw de Minister toegestuurd op 15 juli 2020. 
2 Sindsdien werd een niet vertrouwelijke versie gepubliceerd op de website van de CREG : 
https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c2105 
3 Zie Bijlage 1 
4 Zie Bijlage 2 

https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c2105
https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c2105


3 

 

er voortaan in bestaan rekening te houden met een totale vraag naar elektriciteit van 88,9 TWh 

en de beschikbare Franse nucleaire capaciteit te reduceren met 3,6 GW, met name 4 eenheden. 

Deze nota biedt de AD Energie van de FOD Economie de mogelijkheid een standpunt in te nemen 
ten aanzien van de laatste aanbevelingen van Elia en een suggestie te doen over de finale waarden 
die gebruikt moeten worden in het kader van het scenario dat overwogen moet worden voor de 
veiling CRM Y-4 van 2021. De veiling Y-1 zal het mogelijk maken het volume dat nodig is in 2025-
2026 aan te passen. 

1. Sensitiviteit Low Demand  
Rekening houdend met de aanbeveling van de AD Energie van de FOD Economie om in het 
referentiescenario een sensitiviteit te integreren die de impact van de gezondheidscrisis op het 
totale elektriciteitsverbruik tegen 2025 weergeeft; 

Rekening houdend met de adviezen die zijn uitgebracht door de verschillende stakeholders tijdens 
de publieke consultatie over de sensitiviteit Low Demand ; 

Rekening houdend met de antwoorden die tijdens de uitwisseling van 12 augustus 2020 door Elia 
aangeleverd zijn op het verzoek geformuleerd in het advies van de AD Energie om meer uitleg te 
verstrekken over de tweede aanbeveling van Elia (88,9 TWh) en  die te toetsen aan de 
sensitiviteiten die door FEBELIEC gesuggereerd zijn (“crisis 2008 +  snelle heropstart”); 

Rekening houdend met het feit dat de aanbeveling van Elia de laatste economische vooruitzichten 
2020-2025 van het Federaal Planbureau integreert en dat deze met grotere nauwkeurigheid de 
effecten weerspiegelen van de gezondheidscrisis van het coronavirus dan de sensitiviteit “crisis 
2008 + snelle heropstart”; 

Rekening houdend met het feit dat Elia zijn aanbeveling baseert op het model dat ontwikkeld is 
door Climact en opnieuw gebruikt zal worden in de volgende adequacy-studie over de 
Strategische reserve en met het feit dat Elia bevestigd heeft dat dit instrument geschikt was voor 
de simulatie van de tijdshorizon Y+55; 

De AD Energie van de FOD Economie adviseert de aanbeveling van Elia te volgen om als 
hypothese een totaal elektriciteitsverbruik in 2025 van 88,9 TWh te hanteren. 

2. Sensitiviteit French Nuclear Unavailability 
Rekening houdend met de aanbeveling van de AD Energie van de FOD Economie om  in het 

referentiescenario een sensitiviteit te integreren die de onzekerheden weerspiegelt die gepaard 

gaan met de beschikbaarheid van het Franse nucleaire park; 

Rekening houdend met de adviezen die door de verschillende stakeholders zijn uitgebracht tijdens 

de publieke consultatie over de sensitiviteit French Nuclear Unavailability ; 

Rekening houdend met het feit dat de hypothesen over de geplande stilleggingen van de nucleaire 

centrales die gehanteerd zijn in het kader van de MAF-studie 2019 niet meer stroken met de 

realiteit van het Franse nucleaire park en dat zij de neiging hebben de beschikbaarheid van het 

park6 te overschatten; 

Rekening houdend met de doelstelling van deze oefening om een enig scenario te definiëren, met 

name een scenario dat de meest realistische sensitiviteiten integreert; 

Rekening houdend met het feit dat de volgende verantwoording van Elia niet beantwoordt aan de 

eisen van de DG Mededinging van de Europese Commissie (die geen HiLo-scenario aanvaardt)  : 

“Een bijzondere voorzichtigheid met betrekking tot de te verwachten toestand in onze buurlanden; Elia 

                                                           
5 Mail van 17 augustus 2020 
6 De probabilistische benadering die is uitgewerkt in de MAF-studie integreert een profiel van unieke maintenance met 
een gemiddelde duurtijd van 8 weken met betrekking tot de nucleaire eenheden van de perimeter van de MAF-studie 
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stelt voor die voorzichtigheid te materialiseren door de integratie van de onbeschikbaarheid van 4 

nucleaire reactoren in Frankrijk (gezien de significante impact op België, en om toestanden met een 

gelijkaardige impact af te dekken, zoals minder dan veronderstelde productiecapaciteit in de buurlanden 

(zoals gesimuleerd in de PLEF-studie) of een verminderde beschikbaarheid van 

interconnectiecapaciteit”7 ; 

Rekening houdend met de mogelijkheid om het te veilen volume in het kader van Y-18 te 

corrigeren; 

Ondanks de bewijsvoering van Elia in zijn presentatie van 12 augustus 2020 dat de 

beschikbaarheid van het verouderende Franse nucleaire park sinds vele jaren verslechtert (spiljaar 

2016-2017) en dat die tendens zich schijnt te bevestigen voor de komende jaren9; 

Ondanks het feit dat RTE in het kader van zijn publieke consultatie over de grote lijnen en de 

hypothesen van de studie naar de bevoorradingszekerheid voor de periode 2020-203010  

bijzondere aandacht schijnt te schenken aan de evolutie van zijn nucleair park; 

Rekening houdend met het feit dat tijdens de informele uitwisselingen met onze Franse 

tegenhangers van de Direction générale de l’Energie et du Climat (DGEC) van het Ministère de la 

transition écologique, laatstgenoemden zich niet wensten uit te spreken over de hypothesen die 

in aanmerking moeten worden genomen met betrekking tot de beschikbaarheid van het Frans 

nucleaire park; 

Rekening houdend met het feit dat de vooruitlopende balans van RTE van 2020 waarin mogelijks 

nieuwe hypothesen over de beschikbaarheid van het Franse nucleaire park in het basisscenario 

worden opgenomen, niet beschikbaar zal zijn voor de herfst van 2020 en dat de resultaten van de 

publieke consultatie niet publiek zijn gemaakt; 

Rekening houdend met het feit dat de laatste vooruitlopende balans van RTE die publiek is 

gemaakt, die van 2019 is ; 

Rekening houdend met het feit dat de sensitiviteit die bestudeerd is in het kader van de studie 

Generation adequacy assessment (GAA.3) van de PLEF die in mei 2020 gepubliceerd is en die erin 

bestaat de Franse nucleaire capaciteit met 1,7 GW te verminderen om een vertraging te illustreren 

van gemiddeld 3 maanden in vergelijking met de oorspronkelijke kalender van de tienjaarlijkse 

inspecties, de sensitiviteit is die net het meest aansluit bij de hypothesen die RTE in aanmerking 

heeft genomen in het basisscenario van zijn vooruitlopende balans van 2019;  

De AD Energie van de FOD Economie adviseert in het referentiescenario een sensitiviteit te 
integreren die de onzekerheden weerspiegelt met betrekking tot de beschikbaarheid van het 
Franse nucleaire park door de beschikbare Franse nucleaire capaciteit te reduceren met 1,7 
GW11. 

                                                           
7 Mail van 14 juli 2020 van Elia aan het CRM-opvolgingscomité en herbevestigd op 18 augustus via een informele mail aan 
de AD Energie 
8 Indien de hypothese van een bijkomende onbeschikbaarheid van het Franse nucleaire park van 3,6 GW in de komende 
jaren bewaarheid zou worden, zal de veiling Y-1 met die realiteit rekening kunnen houden door het te veilen volume bij te 
sturen. 
9 In zijn presentatie van 12 augustus 2020 toont Elia ruimschoots aan dat de onbeschikbaarheid van het Franse nucleaire 
park de laatste jaren verslechtert. Die vaststellingen zijn gebaseerd op de publieke historische gegevens die beschikbaar 
zijn in de vooruitlopende balansen van RTE en in de REMIT-prognoses van EDF. De AD Energie van de FOD Economie 
stelt echter vast dat de Franse TNB aanbeveelt zijn beschikbaarheidshypothesen na 2025 te baseren op een recente 
voorgeschiedenis (bij voorbeeld : de 3 laatste jaren); dit heeft enkel betrekking op de tienjaarlijkse inspecties die slechts 
een deel van de geprogrammeerde stilleggingen vertegenwoordigen (tienjaarlijkse inspecties, stilleggingen voor louter 
herladen en gedeeltelijke inspecties). Met betrekking tot de onbeschikbaarheden die gepaard gaan met de 
geprogrammeerde stilleggingen (naast de tienjaarlijkse inspecties) stelt RTE voor opnieuw een modelvorming te 
produceren die coherent is met die welke vastgesteld is tijdens de tien laatste jaren. (Appel à contributions sur le Bilan 
prévisionnel 2019, blz.26). 
10 https://www.concerte.fr/system/files/concertation/2020-06-26_BP2020-consultation-complet-vdefcomp.pdf 
11 Om redenen van modelvorming kan dit cijfer worden afgerond op 1,8 GW, met name het equivalent van twee nucleaire 
eenheden. 

https://www.concerte.fr/system/files/document_travail/BP19_Concertation_vdiff.pdf
https://www.concerte.fr/system/files/document_travail/BP19_Concertation_vdiff.pdf
https://www.concerte.fr/system/files/document_travail/BP19_Concertation_vdiff.pdf
https://www.concerte.fr/system/files/document_travail/BP19_Concertation_vdiff.pdf
https://www.concerte.fr/system/files/concertation/2020-06-26_BP2020-consultation-complet-vdefcomp.pdf
https://www.concerte.fr/system/files/concertation/2020-06-26_BP2020-consultation-complet-vdefcomp.pdf


5 

 

ANNEXES 
Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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