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1. Inleiding 
Dit advies werd opgesteld door de AD Energie van de FOD Economie in haar hoedanigheid van 
verantwoordelijke autoriteit voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit op het Belgische 
grondgebied. 

Dit advies antwoordt op de vraag van de Mevrouw de Minister in haar groene nota van 9 april 
20201. De vraag wordt als volgt geformuleerd:  

Aangezien de secundaire wetgeving met betrekking tot de implementatie van de CRM-wet 
(behalve het KB financiering) bij het DG Concurrentie ingevoerd werd en om de 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit van het land vanaf 2025 te verzekeren, vraagt de 
Minister aan de AD Energie om, in samenwerking met de leden van het opvolgingscomité CRM, 
het nodige te doen om de eerste veiling die in 2021 zal moeten plaatsvinden, voor te bereiden, 
en dit met inachtneming van de secundaire wetgeving zoals deze werd ingevoerd, met inbegrip 
van de daarin beschreven termijnen, procedures en methodologieën. Met name moeten de 
leden van het opvolgingscomité CRM worden uitgenodigd om zo snel mogelijk te beginnen met 
de werkzaamheden zoals beschreven in de artikelen 4 en 5 van het voorontwerp van koninklijk 
besluit tot vaststelling van de methodologie voor capaciteitsberekening en parameters voor de 
veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, met inbegrip van de 
openbare raadplegingen, met het oog op een keuze van een of meerdere scenario('s), de 
gegevens en hypotheses op basis waarvan ze worden opgesteld, en de tussentijdse parameters 
vóór 30 juni van dit jaar. [Vrije vertaling] 

Dit advies baseert zich op het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de 
methodologie voor capaciteitsberekening en parameters voor de veilingen in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme2, hierna het voorontwerp van koninklijk besluit genoemd. Dit 
voorontwerp werd in april 2020 bij de Europese Commissie aangemeld. Artikel 4. §6 voorziet dat 
"Op basis van het consultatierapport en in het bijzonder de informatie die betrekking heeft op artikel 6, 
§2, 1° en 2° maakt de commissie een voorstel op voor de Minister van de te weerhouden set van 
gegevens en hypotheses, die samen een voorstel van referentiescenario vormen. De Algemene Directie 
Energie formuleert een advies op dit voorstel. ” 

Om haar advies te formuleren heeft de AD Energie van de FOD Economie kennis genomen van 
de aanbevelingen van de transmissienetbeheerder (Elia), het ontwerpvoorstel van de commissie 
(CREG) en al de reacties die de verschillende stakeholders hebben kunnen geven tijdens de 
openbare raadpleging en/of de Task Force CRM van 18 juni 2020 die aan dit onderwerp gewijd 
was.  

Om haar advies te formuleren baseert de AD Energie van de FOD Economie zich ook op een breed 
overzicht van de literatuur, op een aandachtige en continue opvolging van de evoluties van de 
markt, alsook op talrijke uitwisselingen met gespecialiseerde spelers. 

Het advies dat nu wordt geformuleerd, wordt opgesteld in het licht van de recente 
gezondheidscrisis (covid-19). De coronaviruscrisis heeft immers gevolgen gehad op de 
elektriciteitsmarkt die niet kunnen worden ontkend in de uitvoering van deze oefening. Hoewel 
het momenteel moeilijk is om al de impacten die de epidemie op de elektriciteitssector zal hebben, 
vast te stellen, zowel nationaal als internationaal, zijn sommige gevolgen al op korte termijn 
voelbaar en andere op langere termijn.  

De AD Energie van de FOD Economie benadrukt dat dit advies geformuleerd wordt op basis van 
de tot nu toe bekende informatie.   

                                                           
1 Groene nota van 9 april 2020, ref. dossier Kabinet: CAB Energie/MCM :SR/BA/…/Out12194 
2 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/AR-methode-de-calcul-volume-de-capacite-parametres-
encheres-mecanisme-de-remuneration-de-capacite-Annexe-4-avant-projet-AR-clean.pdf 

 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/AR-methode-de-calcul-volume-de-capacite-parametres-encheres-mecanisme-de-remuneration-de-capacite-Annexe-4-avant-projet-AR-clean.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/AR-methode-de-calcul-volume-de-capacite-parametres-encheres-mecanisme-de-remuneration-de-capacite-Annexe-4-avant-projet-AR-clean.pdf
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2. Wettelijke basis 

2.1. De “CRM-wet” 
Op 22 april 2019 werd de wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te 
stellen, aangenomen3. De wet bepaalt onder andere de algemene werking van het mechanisme, 
het jaarlijks te volgen proces en de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden. Deze bepaalt 
ook dat de methodologieën en modaliteiten van het mechanisme moeten worden uitgewerkt in 
een reeks koninklijke besluiten, in de marktregels en in de contracten. 

Artikel 7undecies, §1, voorziet dat: “Er wordt een capaciteitsvergoedingsmechanisme ingesteld.  Het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme functioneert op basis van periodieke veilingen met het oog op de 
toekenning van de capaciteitsvergoeding. Het capaciteitsvergoedingsmechanisme is zodanig ontworpen 
dat de kostprijs ervan zo laag mogelijk blijft”. 

De uiteindelijke beslissing om een instructie te geven voor de lancering van de veilingen wordt 
bepaald door artikel 7undecies §2 en ligt bij de Minister: “Uiterlijk op 31 maart van elk jaar, op basis 
van de verslagen en de adviezen bedoeld in het eerste en het vierde lid, met  het oog op het verzekeren 
van het vereiste niveau aan bevoorradingszekerheid zoals bepaald in paragraaf 3, na overleg in de 
Ministerraad, geeft de minister instructie aan de netbeheerder om de veilingen te organiseren voor de 
onderzochte perioden van capaciteitslevering, stelt de parameters vast die nodig zijn voor hun 
organisatie en bepaalt het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode 
van capaciteitslevering georganiseerd wordt. Dit minimaal te reserveren volume is minstens gelijk aan 
de capaciteit die gemiddeld minder dan 200 draaiuren heeft per jaar teneinde de totale piekcapaciteit 
af te dekken, vermeerderd met de onzekerheidsmarge vervat in de initiële volumeberekening uitgevoerd 
door de netbeheerder in het verslag bedoeld in het eerste lid, 1° 1.” 

2.2. Voorontwerp van koninklijk besluit 
Dit advies baseert zich op het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de 
methodologie voor capaciteitsberekening en parameters voor de veilingen in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme4, hierna het voorontwerp van koninklijk besluit genoemd. Dit 
voorontwerp werd in april 2020 bij de Europese Commissie betekend. 

Artikel 4. §1, voorziet dat “de netbeheerder maakt in samenwerking met de Algemene Directie Energie 
en in overleg met de commissie een selectie van één of meerdere scenario’s en gevoeligheden volgens de 
stappen beschreven in artikel 4, §§2 tot en met 4. ” 

Artikel 4. §1, voorziet dat “Uit de meest recente Europese beoordeling bedoeld in artikel 23 van 
Verordening EU)2019/943 of de nationale beoordeling bedoeld in artikel 24 van Verordening (EU) 
2019/943, worden één of meerdere scenario’s en gevoeligheden geselecteerd. Deze selectie omvat 
minstens het Europese centrale referentiescenario bedoeld in artikel 23, § 1, 5, b) van Verordening (EU) 
2019/943. Indien deze beoordelingen nog niet beschikbaar zijn, wordt een selectie gemaakt uit andere 
beschikbare studies.” 

Artikel 4. §3 voorziet dat: “De gegevens en hypothesen waaruit deze scenario’s en gevoeligheden zijn 
opgebouwd worden geactualiseerd op basis van de meest recente relevante informatie.” 

Artikel 4. §4 voorziet dat: “Daarnaast kunnen andere gevoeligheden gedefinieerd worden die een 
impact kunnen hebben op de bevoorradingszekerheid in België, met inbegrip van gebeurtenissen buiten 
de Belgische regelzone.” 

Artikel 4. §5 voorziet dat: “De geselecteerde scenario’s en gevoeligheden, inclusief de gegevens en 
hypothesen waaruit ze zijn opgebouwd, worden onderworpen aan een openbare raadpleging bedoeld in 
artikel 6.”  

                                                           
3 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet 
4 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/AR-methode-de-calcul-volume-de-capacite-parametres-
encheres-mecanisme-de-remuneration-de-capacite-Annexe-4-avant-projet-AR-clean.pdf 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042221&table_name=wet
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/AR-methode-de-calcul-volume-de-capacite-parametres-encheres-mecanisme-de-remuneration-de-capacite-Annexe-4-avant-projet-AR-clean.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/AR-methode-de-calcul-volume-de-capacite-parametres-encheres-mecanisme-de-remuneration-de-capacite-Annexe-4-avant-projet-AR-clean.pdf
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Artikel 4. §6 voorziet dat "Op basis van het consultatierapport en in het bijzonder de informatie die 
betrekking heeft op artikel 6, §2, 1° en 2° maakt de commissie een voorstel op voor de Minister van de 
te weerhouden set van gegevens en hypotheses, die samen een voorstel van referentiescenario vormen. 
De Algemene Directie Energie formuleert een advies op dit voorstel. ” 

Artikel 4. §7 voorziet dat “Rekening houdend met het voorstel van de commissie, de aanbevelingen van 
de netbeheerder, en het advies van de Algemene Directie Energie beslist de Minister ten laatste op 30 
juni van het jaar voorafgaand aan de veiling welke set van gegevens en hypotheses moet worden 
geselecteerd als het referentiescenario. De Minister kan hierbij afwijken van het voorstel van de 
commissie mits passende motivatie. ” 

Artikel 26 voorziet dat: “Bij wijze van overgangsmaatregel sluiten de Algemene Directie Energie, de 
netbeheerder en de commissie zo spoedig mogelijk een akkoord over de planning en de aanpak voor de 
eerste veiling in 2021 en haar voorbereiding vanaf 2020. Deze planning en aanpak mogen afwijken van 
de standaardprocedure bepaald in dit besluit, maar zij beogen om dit maximaal te respecteren, alsook 
de reeds beschikbare methodes op Europees niveau. Het akkoord wordt gepubliceerd op de website van 
de Algemene Directie Energie, de commissie en de netbeheerder”.  

Op basis van dit artikel 26 werd binnen het Opvolgingscomité CRM van 15 mei 2020 
overeengekomen om de datum uit te stellen van 30 juni tot 21 juli 20205. 

3. Aanbevelingen van de netbeheerder (Elia) 
Overeenkomstig wat door het voorontwerp van koninklijk besluit voorzien is, heeft Elia van 5 mei 
2020 tot 5 juni 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over de scenario's, de 
gevoeligheden en de gegevens voor de berekening van de parameters van de Y-4-veiling voor de 
leveringsperiode 2025-2026.  

Artikel 6. §2 van het voorontwerp van koninklijk besluit bepaalt de onderwerpen die aan een 
openbare raadpleging worden onderworpen, namelijk: 

• de actualisatie van de gegevens en hypothesen van het scenario of de scenario’s en de 
eventueel geselecteerde gevoeligheden; 

• de relevantie van de gevoeligheden, inclusief de gegevens en hypothesen waaruit ze zijn 
opgebouwd; 

• het type bijkomende capaciteit; 
• de publieke bronnen van de scenario’s voor de jaren na het leveringsjaar waaruit de 

invoergegevens gebruikt worden voor de berekening van de inframarginale inkomsten; 
• de beperkte lijst van bestaande technologieën die redelijkerwijs beschikbaar zullen zijn, en 

die in aanmerking komen voor de bepaling van de intermediaire maximumprijs. 

Ter herinnering vindt u hierna een tabel die samenvat de gevoeligheden die door Elia voor 
openbare raadpleging zijn voorgesteld: 

 

                                                           
5 https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1220/55K1220004.pdf 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1220/55K1220004.pdf


6 

 

 

De ter raadpleging voorgelegde documenten, de niet-vertrouwelijke reacties van de stakeholders 
en het consultatierapport zijn beschikbaar op de website van Elia6.  

Zoals voorzien door artikel 6. §3 van het voorontwerp van koninklijk besluit heeft de netbeheerder 
op 16 juni 2020 aan de Minister, de Algemene Directie Energie en de Commissie een 
consultatierapport doorgestuurd, met inbegrip van de aanbevelingen en alle documenten die hij in 
het kader van de openbare raadpleging heeft ontvangen. 

De volgende slide komt uit het door Elia gepubliceerde consultatierapport en vat hun 
aanbevelingen samen: 

 

                                                           
6 https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20200505_publieke-consultatie-over-scenario-sensitiviteiten-en-
gegevens-voor-de-berekening 

 

Sensitivity Description Source

French nuclear availability

Decreased French nuclear availability based on historical 

figures

Lower availability by 4 units on average during winter

Done in Adequacy & Flexibility study (Elia, 

2019)

FB CEP rules

Non achievements of the CEP rules for 2025 to reflect the 

uncertainty on capacity calculation.

50 % RAM instead of 70%

Done in Adequacy & Flexibility study (Elia, 

2019)

PLEF "Low Gas"

Additional gas closures abroad due to economic reasons

Taken from PLEF2020: AT: -1.2 GW, FR: -2.2 GW, LU: -0.1 

GW, NL: -1.6 GW

Sensitivity applied in PLEF GAA 

(to be published in May 2020)

PLEF "Low NUC"

Reduced nuclear availability in FR and CH based on 

W2016-17

FR: -1,7 GW , CH: -1,2 GW and reduced NTC for CH

Sensitivity applied in PLEF GAA

(to be published in May 2020)

Coal phase-out acceleration
Western Europe coal free by 2025

NL: -2,7 GW, ES: -4,3 GW , IT: -6,4 GW
Inspired from MAF 2018/2019

No new thermal units or 

delays

No new thermal units in non CRM countries & delay in 

commissioning

DE: -2,1 GW, FR: - 1,6 GW

Done in Adequacy & Flexibility study (Elia, 

2019)

Low demand

Lower consumption values for Belgium to reflect 

uncertainty around the values from NECP

The draft NECP (86,9 TWh) is proposed instead of the final 

NECP (89,6 TWh)

Done in Adequacy & Flexibility study (Elia, 

2019)

Nuclear extension

Extension of 2 GW nuclear capacity in Belgium

Request made in collaboration with FOD and concertation 

with CREG, without prejudice to the preference or 

likelihood of such sensitivity

Done in Adequacy & Flexibility study (Elia, 

2019)

https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20200505_publieke-consultatie-over-scenario-sensitiviteiten-en-gegevens-voor-de-berekening
https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20200505_publieke-consultatie-over-scenario-sensitiviteiten-en-gegevens-voor-de-berekening
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Ten eerste beveelt Elia aan om gebruik te maken van de databank van de laatste MAF-studie (Mid-
Term Adequacy Forecast) die door ENTSO-E7 werd gepubliceerd en deze te actualiseren met de 
laatste beschikbare gegevens. Deze geactualiseerde databank is de databank die voor openbare 
raadpleging werd voorgelegd. Op Belgisch niveau werden de gegevens aangepast in functie van 
de laatste beschikbare openbare gegevens8. Voor de andere landen werden de gegevens 
geactualiseerd op basis van de laatste studie van het PLEF (Pentalateral Energy Forum GAA) die 
in mei 2020 gepubliceerd werd.  

Ten tweede beveelt Elia aan om verschillende gevoeligheden in het referentiescenario op te 
nemen. Dit wordt door Elia gerechtvaardigd door het feit dat deze gevoeligheden een impact 
hebben op de Belgische bevoorradingszekerheid van elektriciteit, dat ze waarschijnlijk zijn en dat 
de realisatie ervan niet afhankelijk is van België. Deze gevoeligheden kunnen worden gegroepeerd 
in twee categorieën.  

• Enerzijds beveelt Elia aan om gebruik te maken van de gevoeligheid Low Demand, die 
erin bestaat om voor de Belgische vraag de waarde te nemen die in de draft versie 
van de NEKP wordt vermeld, namelijk 86,9 TWh9 in plaats van 89,6 TWh in de 
definitieve versie. Volgens de netbeheerder maakt deze keuze het mogelijk om 
rekening te houden met de impact van de gezondheidscrisis van COVID-19 op het 
verbruik. Elia vermeldt dat als er tegen 2025 formele cijfers beschikbaar zouden zijn 
om deze impact te becijferen, ze gunstig zou zijn voor het gebruik ervan.  

• Anderzijds beveelt Elia aan om in het referentiescenario ten minste een gevoeligheid 
op te nemen die een negatieve invloed heeft op de invoercapaciteit van België: “Given 
the large amount of plausible uncertainties abroad, their significant impact on Belgium’s 
security of supply, and their uncontrollable nature for Belgian authorities, Elia estimates 
relevant in this exercise to integrate at least one sensitivity (as part of the reference 
scenario) regarding the ability of other countries to provide the needed energy in periods 

of scarcity.”10 Van de gevoeligheden die tijdens de openbare raadpleging werden 
voorgesteld11, acht de netbeheerder dat de volgende gevoeligheden de meest 
relevant zijn: French Nuclear availability, FB CEP rules, PLEF Low Gas en dat ten minste 
met één daarvan in het referentiescenario rekening moet worden gehouden. Voor Elia 
is de gevoeligheid waarmee rekening zou moeten worden gehouden de sensitiviteit 
met betrekking tot de beschikbaarheid van de Franse nucleaire capaciteit: « According 
to Elia, the most relevant choice nowadays is to take into account lower nuclear availability 
values for France. This can be justified by observations in the recent 4 winters where the 
unavailability of the French nuclear fleet significantly increased (compared to the historical 
trend prior to winter 2015-16). This observation is again confirmed for the winter to come. 
Comparing the forecasted unavailability before the winter with the realized unavailability 
shows that the forecasts are under-estimating the unavailability of the nuclear fleet. This 
trend was confirmed by RTE (the French TSO) and can be clearly observed for last winter 
(W19-20) or the winter to come (W20-21) where the planned and the realized availability 
show a difference of 6 GW on average over the winter. Moreover, there are several 
indications that such trend is likely to repeat itself in the future (and for the 2025-26 
delivery period)” 

4. Voorstel van de commissie (CREG)  
Op 10 juli 2020 heeft de CREG aan de AD Energie van de FOD Economie haar vertrouwelijk 
ontwerpvoorstel van scenario in een eentalige Nederlandstalige versie overgemaakt.  

Het voorstel bestaat erin de databank integraal over te nemen die door Elia voor openbare 
raadpleging werd voorgelegd, maar een tarief van forced outage op de HVDC-lijnen van 5% toe te 
passen, zoals toegepast in de laatste Adequacy and Flexibility-studie van Elia van juni 2019, en niet 

                                                           
7 https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/ 
8 Zie Bijlage 2 voor de volledige lijst van deze actualiseringen  

9 Including lossess and oil reffineries 
10 Rapport publieke consultatie, bdz.8 
11 Voor een beschrijving, zie de hierbovenvermelde tabel met gevoeligheden. 

https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/
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van 6%, zoals aanbevolen door Elia in haar rapport publieke consultatie en zoals gebruikt in de 
Europese adequacystudies (MAF study en PLEF study).  

De CREG beroept zich op artikel 24 §1 van de Europese Verordening en verwerpt alle 
gevoeligheden met betrekking tot de beschikbaarheid van buitenlandse capaciteiten. Hoewel 
artikel 4, §4 van het voorontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat gevoeligheden die een impact 
hebben op de bevoorradingszekerheid in België kunnen worden gedefinieerd, met inbegrip van de 
gebeurtenissen buiten de Belgische regelzone, wenst de CREG de aandacht te vestigen op de 
bepalingen van artikel 24, paragraaf 1, van de Elektriciteitsverordening: “Nationale beoordelingen 
van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening kunnen rekening houden met bijkomende 
gevoeligheden naast die als bedoeld in artikel 23, lid 5, onder b). In dergelijke gevallen kunnen nationale 
beoordelingen van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening: a) uitgaan van veronderstellingen, 
rekening houdend met de specifieke kenmerken van de nationale vraag naar en het nationale aanbod 
van elektriciteit”. Hoewel het voorontwerp van koninklijk besluit niet voorziet in een nationale 
adequacystudie, is de CREG van mening dat de basis voor de bepaling van het volume van de 
veilingen van het CRM niet fundamenteel moet afwijken van de hypothesen die in het kader van 
een nationale adequacystudie zijn toegestaan. 

Aangezien het om een politieke beslissing gaat, stelt de CREG niet voor om de gevoeligheid met 
betrekking tot een verlenging van de Belgische kernenergie in het referentiescenario op te nemen. 

Aangezien dit een vereiste is van het Clean Energy Package, stelt de CREG niet voor om de 
gevoeligheid  met betrekking tot de MinRam-regel van 70% in het referentiescenario op te nemen. 

Gezien de gezondheidscrisis en gezien de publicatie door het Federaal Planbureau van 23 juni 
2020 over dit onderwerp, stelt de CREG voor om in het referentiescenario een gevoeligheid op te 
nemen die een vermindering van de elektriciteitsvraag weerspiegelt. De CREG stelt voor om een 
standaardelektriciteitsverbruik van 84,9 TWh als waarde te gebruiken voor het jaar 2025. 

 

5. Advies van de AD Energie van de FOD Economie 

5.1. Methodologie 

5.1.1. Voorbereiding en opvolging van de openbare raadpleging 

Overeenkomstig artikel 4, §1, van het voorontwerp van koninklijk besluit heeft de netbeheerder, 
in samenwerking met de AD Energie van de FOD Economie en in overleg met de commissie, een 
selectie van één of meerdere scenario’s en gevoeligheden gemaakt volgens de stappen beschreven 
in artikel 4, §§2 tot en met 4.  

Concreet heeft Elia, op verzoek van de AD Energie van de FOD Economie en in opdracht van de 
Minister12, een voorstel van scenario's en gevoeligheden aan het Opvolgingscomité CRM van 24 
april 202013 voorgesteld dat voor openbare raadpleging zal worden voorgelegd. Op 29 april 2020 
heeft de AD Energie van de FOD Economie aan Elia opmerkingen geformuleerd over zowel de 
vragen om verduidelijking als de toevoeging van bijkomende gevoeligheden14. Op 30 april 2020 
werden de opmerkingen van de AD Energie van de FOD Economie besproken via een 
videoconferentie met vertegenwoordigers van Elia en de CREG15. 

                                                           
12 Groene nota van 9 april 2020, ref. dossier Kabinet: CAB Energie/MCM :SR/BA/…/Out12194 

13 De voorgestelde slides en een Excel-bestand met alle gegevens (met uitzondering van de Flow based-domeinen) werden 
op 24 april 2020 naar de AD Energie van de FOD Economie en naar de CREG verzonden. Een actualisatie van dit Excel-
bestand alsook een verklarende nota over de waarden die in datzelfde bestand zijn voorgesteld, werden op 28 april naar 
dezelfde bestemmelingen gestuurd. 
14 De inhoud van de mededeling die naar Elia op 29 april per mail werd verzonden, is te raadplegen in bijlage 1. 

15 De CREG is van mening dat de vergaderingen van 24 en 30 april 2020 beantwoorden aan het samenwerkingsproces 
met de AD Energie van de FOD Economie zoals voorzien door artikel 4 §1 van het voorontwerp van koninklijk besluit, 
maar geen raadplegingsproces met de commissie vormen zoals voorzien door datzelfde artikel. Naar aanleiding van deze 
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Na deze uitwisselingen heeft Elia van 5 mei tot 5 juni 2020 een openbare raadpleging geopend. 
De openbare raadpleging bestond uit een Excel-document met alle gegevens en hypotheses die 
door het voorstel van koninklijk besluit zijn vereist, een verklarende nota in Pdf-formaat (in het 
Engels), alsook de studie die door de externe consultant Fichtner werd uitgevoerd ter 
ondersteuning van de bepaling van de parameters. Daarnaast konden de slides die tijdens de Task 
Force CRM van dinsdag 5 mei 2020 werden voorgesteld, ook als ondersteuning worden gebruikt.   

Op 18 juni 2020 heeft Elia tijdens de Task Force CRM een samenvatting van haar 
consultatierapport alsook haar aanbevelingen voorgesteld16. De AD Energie van de FOD 
Economie heeft deze Task Force als waarnemer bijgewoond. 

5.1.2. Analyse van de reacties op de openbare raadpleging en 
synthesewerkzaamheden 

Zoals voorzien door artikel 6. §3 van het voorontwerp van koninklijk besluit heeft de netbeheerder 
op 16 juni 2020 aan de Minister en aan de Algemene Directie Energie een consultatierapport 
overgemaakt, met inbegrip van de aanbevelingen en alle documenten die hij in het kader van de 
openbare raadpleging heeft ontvangen. 

Om haar advies met kennis van zaken en in alle transparantie te kunnen opstellen, heeft de AD 
Energie van de FOD Economie een methodologie ontwikkeld die haar toelaat om te beslissen over 
elk van de punten die in het kader van de openbare raadpleging aangevat worden.  

In eerste instantie heeft de AD Energie van de FOD Economie elk van de reacties van de 
verschillende stakeholders aandachtig gelezen. Er waren tien reacties, waarvan vier vertrouwelijk. 
De AD Energie van de FOD Economie heeft ook kennis genomen van elk van de antwoorden die 
door Elia op de verschillende reacties werden gegeven. Deze worden in het rapport publieke 
consultatie weergegeven. 

In tweede instantie heeft de AD Energie van de FOD Economie alle reacties van de stakeholders 
gegroepeerd in verschillende thematieken/gevoeligheden. Dit liet voor elk onderwerp toe om te 
begrijpen wie de actoren waren die ten gunste van een bepaalde gevoeligheid waren, wat hun 
motiveringen waren, wie de actoren waren die er tegen waren en waarom, en ten slotte wat de 
standpunten van Elia over deze onderwerpen waren17.  

Na dit synthesewerk heeft de AD Energie van de FOD Economie voor elke geïdentificeerde 
gevoeligheid bepaald of het ging om een politiek argument (bv.: de uitbreiding van de Belgische 
nucleaire capaciteit met 2 GW), een feitelijk argument (bv.: de onbeschikbaarheid van de Franse 
kernenergie op basis van historische gegevens en vertraagde onderhoudsvoorspellingen), een 
methodologisch argument (bv.: het rekening houden met klimaatverandering in de 
modelleringsoefening), of een combinatie van deze argumenten. Deze categorisering liet de AD 
Energie van de FOD Economie toe haar informatiezoektocht te oriënteren en zich meer efficiënt 
te richten op de te gebruiken bronnen om zich te positioneren ten opzichte van elk van de 
geïdentificeerde gevoeligheden/thematieken.    

Met deze aanpak heeft de AD Energie van de FOD Economie verschillende rapporten van 
experten18, persartikels met betrekking tot de evolutie van de elektriciteitsmarkt op Belgisch en 
Europees niveau, alsook Europese adequacystudies19 moeten raadplegen. Gezien de 
omstandigheden met betrekking tot de coronavirusgezondheidscrisis heeft de AD Energie van de 
FOD Economie ook talrijke “webinars” gevolgd om op de hoogte te blijven van de laatste 
tendensen. Tot slot heeft de AD Energie van de FOD Economie zich ook informeel vergaderd met 
het Federaal Planbureau, de drie gewesten en de consulent Artelys om hun meningen/adviezen 
over gerichte onderwerpen te krijgen. Al de geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de 
bibliografie van dit advies.  

                                                           
opmerking werd op 4 mei 2020 een bilaterale vergadering georganiseerd tussen Elia en de CREG.. De AD Energie van de 
FOD Economie was aanwezig als waarnemer.  
16 https://www.elia.be/nl/users-group/implementatie-crm/20200618-tf-crm-13 
17 Bij dit synthesewerk was het advies van de commissie nog niet naar de AD Energie van de FOD Economie overgemaakt. 
18International Energy Agency, Federaal Planbureau, OESO, Nationale Bank van België, Accenture, enz. 
19 MAF Study, PLEF GAA Study, RTE-adequacyverslagen, enz. 

https://www.elia.be/nl/users-group/implementatie-crm/20200618-tf-crm-13
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Dit literatuuroverzicht en de nauwgezette opvolging van de actualiteit laten de AD Energie van de 
FOD Economie toe om een advies te formuleren over het ontwerpvoorstel van scenario van de 
CREG. 

5.1.3. Gevolgen van Covid-19 

De coronaviruscrisis heeft gevolgen gehad op de elektriciteitsmarkt die niet kunnen worden 
ontkend in de uitvoering van deze oefening. Hoewel het momenteel moeilijk is om al de impacten 
van epidemie op de elektriciteitssector te bepalen, zowel nationaal als internationaal, zijn sommige 
effecten al op korte termijn voelbaar en andere op langere termijn.  

De soms tegenstrijdige reacties op de openbare raadpleging van Elia hebben aangetoond dat de 
gezondheidscrisis een grote onzekerheid op de elektriciteitsmarkt veroorzaakt, waardoor de 
oefening om een scenario te bepalen des te complexer is. Zowel in de reacties op de openbare 
raadpleging als in de artikelen en analyses die aan dit onderwerp zijn gewijd, kunnen we de 
volgende onderwerpen noemen die het vaakst aan bod komen: 

• De evolutie van de elektriciteitsvraag: Op het hoogtepunt van de lockdown begin april, 
was het Belgische elektriciteitsverbruik gedaald tot gemiddeld -17%, met dalingspieken 
van soms -25 tot -30% op bepaalde tijdstippen van de dag. Op 18 juni 2020 publiceerde 
Elia een persbericht dat een geleidelijke terugkeer naar het normale verbruik aankondigde, 
ook al lag het verbruik nog 5% onder het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar voor dezelfde 
periode20. Wat de evolutie van de vraag tegen 2025 betreft, beweert een meerderheid 
dat de post-covid niveaus lager zullen zijn dan de pre-covid ramingen, terwijl sommigen 
vermelden ook een opwaartse evolutie die wordt gerechtvaardigd door de Green Deal-
gerichte herstelplannen en die een bredere elektrificatie van het systeem veroorzaakt. Dit 
is het geval van de FEBEG die in haar reactie op de openbare raadpleging schrijft: « While 
on one hand some might put forward that the electricity consumption could be reduced post-
COVID due to reduced economic activities on one hand, the re-launch plan and the fact that 
the momentum could be used to accelerate the green-deal objectives with an increased rate for 
further electrification could on the other hand increase the peak demand and the energy 
consumption more than expected. ”. 
 

• De ontwikkeling van hernieuwbare energieën: in zijn artikel "A fragile time for 
sustainability"21 stelt Accenture vier scenario's van de toekomst voor die de huidige 
vraagstelling van de verschillende marktspelers ten opzichte van de ontwikkeling van 
hernieuwbare energieën in de context van de gezondheidscrisis samenvatten: 

                                                           
20 https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2020/06/20200618_press-release-consommation-electrique-covid19 
21 https://www.accenture.com/us-en/insights/utilities/energy-transition-fragile-time-for-sustainability 

https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2020/06/20200618_press-release-consommation-electrique-covid19
https://www.accenture.com/us-en/insights/utilities/energy-transition-fragile-time-for-sustainability
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• De investeringen in de fossiele energie: Het International Energy Agency heeft tijdens het 
IEA Clean Energy Transitions Summit van 9 juli 202022 aangekondigd dat: “the economic crisis 
is expected to worsen the investment appetite in general, including for utilities facing 
decreasing revenues due to depressed electricity demand and prices. According to the World 
Energy Investment 2020 report it is estimated that power sector investment will fall by 10% in 
2020.” Tijdens een door de FEBEG georganiseerd webinar over de potentiële rol en de 
opportuniteiten van de energiesector in het kader van het post-Covid-19-economisch 
herstel, schreef het Federaal Planbureau: « Gas is the big loser… next to coal (where 
consumed) »23. Terwijl de lage rendabiliteit waarop de producenten de afgelopen maanden 
aanspraak hebben kunnen maken, suggereert dat de investeringen in fossiele energie in 
de toekomst lager zullen zijn, stellen anderen dat de lage gas- en CO²-prijzen het mogelijk 
zullen maken om de investeringen op hetzelfde niveau te houden. Dit is het geval van 
Febeliec die in zijn reactie op de openbare raadpleging zijn standpunt verdedigt als volgt: 
« Moreover, as gas prices, even before the covid-19 crisis but definitely since the beginning of 
this crisis, have dropped to absolute lows (with gas in Europe even being cheaper than in the 
US), Febeliec cannot imagine that commercial viability of gas plants would be at risk and leading 
to mothballing and/or decommissioning for economic reasons. ” 

                                                           
22 https://www.iea.org/events/iea-clean-energy-transitions-summit 
23 https://mcusercontent.com/71a92f9ba17dbd0116106ae8b/files/ed9ae97b-b64e-421d-b299-
efca7ce28e51/Pres_Febeg_20200622_clean.pdf, slide 7 & 8. 

 

https://www.iea.org/events/iea-clean-energy-transitions-summit
https://mcusercontent.com/71a92f9ba17dbd0116106ae8b/files/ed9ae97b-b64e-421d-b299-efca7ce28e51/Pres_Febeg_20200622_clean.pdf
https://mcusercontent.com/71a92f9ba17dbd0116106ae8b/files/ed9ae97b-b64e-421d-b299-efca7ce28e51/Pres_Febeg_20200622_clean.pdf
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Op 25 juni 2020 bod ING een webinar met dit thema: « Après le choc du confinement, quelles 
perspectives économiques ? ”24. Als het onderwerp niet gericht was op de elektriciteitssector, is het 
interessant om vast te stellen dat economen niet voorzien in een terugkeer naar de normale (= 
pre-covid) situatie vóór 2023, wat ons laat denken dat de elektriciteitssector nog een paar 
maanden/jaar door de gezondheidscrisis zal worden getroffen, wat gevolgen voor nog langere 
tijdshorizonten zal kunnen hebben.  

 

 

In het licht van al deze elementen leek het voor de AD Energie van de FOD Economie onmogelijk 
om bij de uitoefening van het opstellen van dit advies de impact van de gezondheidscrisis op de 
elektriciteitsmarkt te negeren. Bijgevolg zijn al de argumenten waarop dit advies is gebaseerd 
opgesteld in het licht van de gezondheidscrisis die we momenteel doormaken.  

5.2. Advies 
Dit advies wordt geformuleerd overeenkomstig artikel 4. §6 van het voorontwerp van koninlijk 
besluit dat voorziet dat "Op basis van het consultatierapport en in het bijzonder de informatie die 
betrekking heeft op artikel 6, §2, 1° en 2° maakt de commissie een voorstel op voor de Minister van de 
te weerhouden set van gegevens en hypotheses, die samen een voorstel van referentiescenario vormen. 
De Algemene Directie Energie formuleert een advies op dit voorstel. ” 

Op 10 juli 2020 heeft de CREG haar vertrouwelijke ontwerpvoorstel25 naar de Minister van 
Energie en de AD Energie van de FOD Economie overgemaakt. Voor de duidelijkheid wordt dit 
advies opgesteld met hetzelfde kanevas als dat van de commissie.  

5.2.1. Databank 

 

RES 

                                                           
24 https://www.ing-
events.nl/storage/gallery/MDnhBAuOW9rrIdnJiuVs/5ed635fa56f01/documents/m31yZKOsfXEIpEFT.pdf 
25 Wordt in het vervolg van de tekst als "voorstel" genoemd om het schrijven te vergemakkelijken. 
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Verschillende stakeholders hebben afwijkende standpunten geuit over de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie en meer bepaald in verband met de naleving van de verbintenissen die door 
de autoriteiten in het kader van het Nationaal Energie Klimaat Plan (NEKP) werden genomen.   

Zoals eerder gezegd heeft de gezondheidscrisis ook onzekerheden over de toekomst van de 
energietransitie met zich meegebracht.  

In het licht van deze elementen heeft de AD Energie van de FOD Economie informeel contact 
opgenomen met de drie gewesten om hun standpunt te kennen26. Het Vlaams Gewest en het 
Waals Gewest hebben ons meegedeeld dat er tot op heden geen nieuw element is dat de 
doelstellingen van het NEKP tegen 2025 niet zullen worden nageleefd. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft aangegeven dat Leefmilieu Brussel niet over cijfers beschikt om de 
impact van de coronaviruscrisis op de doelstellingen van het NEKP te evalueren.  

Bovendien blijkt uit recente gewestelijke initiatieven dat de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie in het hart van de bezorgdheden blijft, zoals het geval met name is van de Brusselse 
regering die heeft besloten de huidige steunregeling voor fotovoltaïsche energie tot 1 januari 2021 
te behouden vanwege de gevolgen van de coronaviruscrisis op de sector27. Opmerkelijk zijn ook 
de recente verklaringen van de Penta energiesamenwerking, die België onder zijn leden telt, 
waaruit blijkt dat de groep zich wil focussen op het groene herstel (Green recovery) na het COVID-
1928: “Er zal ingezet worden op de zogenaamde green recovery, waarbij de ingezette lijn van de Europese 
Green Deal een hoofdrol speelt en bij investeringen in het herstel extra ruimte wordt gemaakt voor 
hernieuwbare energie. ” 

In het licht van de bovenvermelde elementen is de AD Energie van de FOD Economie van mening  
dat er tot op heden geen overtuigend argument is om een afwijking ten opzichte van de 
doelstellingen van de NEKP te rechtvaardigen, en steunt dus het voorstel van de CREG dat de 
door Elia voorgestelde evoluties behouden kunnen worden (§ 40 van het voorstel).  

 

Thermal 

De AD Energie van de FOD Economie steunt het voorstel (§ 41) van de CREG en de aanbeveling 
van Elia om geen rekening te houden met de CCGT-capaciteit van 2,5 GW die in het kader van de 
studie Mid Term Adequacy Forecast 2019 van ENTSO-E als verworven in 2025 wordt beschouwd. 
Immers werd deze capaciteit van 2,5 GW in de Adequacy and Flexibility studie van Elia van juni 
2019 geïdentificeerd als de extra capaciteit die nodig is om in 2025 te voldoen aan de adequacy-
criteria in het kader van het Central/EuBase-scenario. Met andere woorden is er geen garantie dat 
de investeringen nodig om deze nieuwe capaciteit te ontwikkelen, kunnen worden gedaan zonder 
een CRM. De AD Energie van de FOD Economie deelt het standpunt van de CREG wanneer ze 
schrijft: « De CREG meent dat de geplande organisatie van een CRM-veiling in 2021, potentiële 
investeerders aanzet om een afwachtende houding aan te nemen. ” 

Wat betreft het tarief van Forced Outages van de HVDC-lijnen wenst de AD Energie van de FOD 
Economie eraan te herinneren dat het gebruik van een tarief van 5% (cf. § 43 van het voorstel van 
de CREG) niet overeenstemt met wat wordt gebruikt op het niveau van de Europese studies 
(MAF29 en PLEF GAA30), waarop een tarief van 6% wordt toegepast (tarief aanbevolen door Elia)31. 

                                                           
26 Feedback van de gewesten per e-mail ontvangen voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië op respectievelijk 3/7, 9/7 en 
10/7.  
27 https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_coronavirus-a-bruxelles-le-regime-actuel-de-soutien-au-
photovoltaique-prolonge-jusqu-en-fin-d-annee?id=10488918 
28 https://www.benelux.int/fr/nouvelles/la-cooperation-energetique-penta-se-concentre-sur-la-relance-verte-green-
recovery-apres-covid-19 
29 https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/sdc-
documents/MAF/2019/MAF%202019%20Appendix%202%20-%20Methodology.pdf, p.24 

30 https://www.benelux.int/files/4515/8998/1576/PENTAreport_FINAL.pdf, p.13 
31 Deze waarde wordt bepaald op basis van een analyse van de historische gegevens. 

 

https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_coronavirus-a-bruxelles-le-regime-actuel-de-soutien-au-photovoltaique-prolonge-jusqu-en-fin-d-annee?id=10488918
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_coronavirus-a-bruxelles-le-regime-actuel-de-soutien-au-photovoltaique-prolonge-jusqu-en-fin-d-annee?id=10488918
https://www.benelux.int/fr/nouvelles/la-cooperation-energetique-penta-se-concentre-sur-la-relance-verte-green-recovery-apres-covid-19
https://www.benelux.int/fr/nouvelles/la-cooperation-energetique-penta-se-concentre-sur-la-relance-verte-green-recovery-apres-covid-19
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/sdc-documents/MAF/2019/MAF%202019%20Appendix%202%20-%20Methodology.pdf
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/sdc-documents/MAF/2019/MAF%202019%20Appendix%202%20-%20Methodology.pdf
https://www.benelux.int/files/4515/8998/1576/PENTAreport_FINAL.pdf
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Aangezien het tarief van 5% niet voldoend rechtvaardigt is door het bewijsmateriaal32 volgens de 
AD Energie van de FOD Economie, wenst ze niet af te wijken van wat in het kader van de Europese 
methodologieën wordt toegepast. 

De AD Energie van de FOD Economie is van mening om de correcties die door de producent Engie 
Electrabel in zijn vertrouwelijk antwoord op de raadpleging werden aangebracht, aan de bestaande 
productiecapaciteiten, in het referentiescenario op te nemen33. Deze kleine correcties 
verminderen het geïnstalleerde vermogen met een totaal van 10,8 MW.   

Gelet op de bovenvermelde elementen is de AD Energie van de FOD Economie het eens met § 
41 van het voorstel van de CREG, maar raadt ze aan om de correcties van de 
productiecapaciteiten van bepaalde eenheden, zoals meegedeeld door de exploitant in zijn 
reactie op de openbare raadpleging, op te nemen, en beveelt het gebruik van een tarief van forced 
outages van 6% voor HVDC-lijnen aan.  

 

Nuclear 

De AD Energie van de FOD Economie heeft geen opmerking op § 44 van het voorstel van de 
regulator. 

 

Storage 

De AD Energie van de FOD Economie treedt toe tot de CREG voor haar § 45 en aanvaardt de 
potentiëlen die door ELIA voorgesteld worden en die voortvloeien uit het NEKP. 

 

Market Response 

De recente gezondheidscrisis, die door sommigen als "een ansichtkaart van de toekomst" wordt 
beschouwd, bevestigt alleen maar de steeds belangrijkere rol die de Market Response in de 
toekomst zal spelen in de bevoorradingszekerheid van elektriciteit. De coronaviruscrisis heeft 
immers aangetoond hoe het gebrek aan flexibiliteit van het elektriciteitssysteem de markt kon 
beïnvloeden en de veiligheid van het net kon bedreigen. In dit verband vermeldt het Federaal 
Planbureau dat: “Door de lage vraag gecombineerd met de vaste hoeveelheid nucleair, de hoge 
productie door zon en wind en enkele must-runcentrales was het aanbod aan elektriciteit tijdens een 
aantal periodes in de crisis hoger dan de vraag naar elektriciteit, wat bij momenten resulteerde in (fors) 
negatieve prijzen op de Belgische day-ahead markt (DAM). (...) Het feit dat het systeem te weinig flexibel 
kon reageren, droeg uiteraard niet bij aan het vermijden van dergelijk prijsfenomeen. Flexibiliteit kan 
voorzien worden op vijf manieren: opslag (zoals batterijen), vraagsturing (wat erg moeilijk is tijdens een 
economische lockdown), flexibele productie-eenheden (zoals gascentrales), interconnecties en 
productiebeperking (of curtailment). (...) In februari 2020 heeft België, in het kader van de governance 
van de Energie-Unie, haar langetermijnstrategie overgemaakt aan de Europese Commissie. Daarin 
wordt (o.a.) vermeld hoe ze de Belgische elektriciteitssector tegen 2050 koolstofneutraal wil maken. Een 
verdere uitbouw en integratie van variabele hernieuwbare energie is daarin de rode draad. Om dit in 
goeie banen te leiden, dienen we de lessen die deze gezondheidscrisis ons leert ter harte te nemen en 
werk te maken, tijdens de economische relance, van investeringen in de benodigde flexibele middelen 
om het huidige elektriciteitssysteem toekomstbestendig te maken. ” 34 

Deze gebeurtenissen brengen de AD Energie van de FOD Economie eraan te herinneren dat ze 
haar wens meermaals35 heeft uitgesproken om een zo robuust mogelijke methodologie uit te 
werken die op het Europese niveau geharmoniseerd is en die het mogelijk maakt om in alle 

                                                           
32 Febeliec meent dat als NEMO een recente lijn is, het FO-tarief ervan lager zou moeten zijn. Elia is van mening dat er tot 
op heden onvoldoende gegevens zijn om dit te rechtvaardigen.  

33 Er dient te worden opgemerkt dat de CREG geen specifieke opmerkingen heeft gemaakt over deze kleine wijzigingen 
die door de exploitant in zijn voorstel werden ingediend. 
34 https://www.plan.be/press/article-2006-nl-corona_schudt_de_belgische_elektriciteitssector_danig_door_elkaar 
35 Met name in het kader van het PLEF  

 

https://www.plan.be/press/article-2006-nl-corona_schudt_de_belgische_elektriciteitssector_danig_door_elkaar
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transparantie het potentieel van de Market Response op middellange termijn in te schatten36. De 
AD Energie van de FOD Economie heeft wel kennis genomen van de opmerkingen die door 
bepaalde stakeholders en de regulator in zijn voorstel in het kader van de openbare raadpleging 
werden uitgesproken, maar ze benadrukt dat een dergelijke methodologie alleen zal kunnen 
ontstaan door constructieve en transparante uitwisselingen tussen alle betrokken marktspelers.  

In haar voorstel is de CREG in § 46 van mening dat het potentieel dat door Elia wordt voorgelegd, 
onderschat wordt. De CREG stelt echter geen alternatief potentieel voor. 

Bij gebrek aan een geharmoniseerde methodologie op Europees niveau en het precieze 
potentieel dat door de CREG werd voorgelegd, stemt de AD Energie van de FOD Economie in 
met de aanbeveling van Elia om rekening te houden met het potentieel van de Market Response 
zoals uiteengezet in het Energiepact.  

 

Consumption 

Zie afdeling “Gevoeligheden– Low demand” 

 

Cross-border & Flow Based 

De AD Energie van de FOD Economie heeft geen opmerking, net zoals de CREG, op de 
aanbeveling van Elia. 

Economic parameters 

De AD Energie van de FOD Economie heeft geen commentaar en beschouwt zoals de CREG (§ 
50) dat zonder geactualiseerde cijfers in het licht van de gezondheidscrisis, de door Elia 
voorgestelde cijfers het meest geschikt zijn.  

5.2.2. Gevoeligheden 

Nuclear Extension 

De verlenging van een Belgische nucleaire capaciteit met 2 GW is een politieke kwestie. Er zijn 
momenteel besprekingen in het Parlement. Er is voor het moment geen besluit over een mogelijke 
verlenging van kernenergie na 2025 gecommuniceerd. 

De AD Energie van de FOD Economie herinnert aan de wet van 31 januari 2003 houdende de 
geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie op het Belgische 
grondgebied, gewijzigd in 2013 en in 2015 om de exploitatieduur van Tihange 1, Doel 1 en Doel 
2 met 10 jaar te verlengen. De AD Energie sluit zich aan bij de CREG om in het vastgestelde 
wettelijke kader te kaderen. 

Gelet op de bovenvermelde elementen treedt de AD Energie van de FOD Economie toe tot de 
CREG (§ 52) en wenst ze geen gevoeligheid over de verlenging van de Belgische kernenergie in 
het referentiescenario op te nemen. 

 

FB CEP rules 

De MinRam-regel van 70% is een van de eisen van het Clean Energy Package. Om van deze regel 
af te wijken, hebben de Lidstaten twee mogelijkheden: ofwel een tijdelijke afwijking voor een jaar 
vragen (met de mogelijkheid van verlenging met een extra jaar), ofwel een actieplan opstellen met 
maatregelen om de drempel van 70% tegen 2025 te bereiken. Op dit moment hebben drie 

                                                           
36 De door E-Cube ontwikkelde en in het kader van de strategische reserve gebruikte methodologie maakt het reeds 
mogelijk om het potentieel van de Market Response op korte termijn (op basis van historische gegevens) in te schatten. 
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Lidstaten een actieplan ingediend en hebben 15 Lidstaten, waaronder België37, om een afwijking 
gevraagd.  

Op 22 juni 2020 heeft Elia in het kader van de Working Group System Operation and European 
Market Design een stand van zaken gegeven en aangekondigd dat, ondanks de reeds geleverde 
inspanningen, een verlenging van de afwijking met één jaar in 2021 zou gevraagd worden38. 
Verschillende stakeholders hebben hun bezorgdheid geuit over de naleving van de MinRam-regel 
van 70% tegen 2025 en ze hebben Elia aangemoedigd om druk te blijven uitoefenen zodat alle 
betrokken Lidstaten de vastgestelde doelstelling halen. De CREG heeft bovendien verklaard dat 
ze de evolutie van dit dossier op zowel nationaal als Europees niveau aandachtig volgt en heeft 
eraan herinnerd dat zij als regulator het recht heeft om een veto uit te spreken over de verzoeken 
om afwijking van de buurlanden. In haar besluit van 6 december 2019 had de CREG aan Elia 
gevraagd om uiterlijk op 30 juni 2020 een verslag voor te leggen over de stand van zaken van de 
processen die een positieve impact zouden moeten hebben op de voorzienbare redenen om een 
afwijking van artikel 16, lid 8, van de Elektriciteitsverordening te verlenen. Dit rapport werd op 26 
juni 2020 gepubliceerd39 

Gezien de inspanningen geleverd door Elia, gezien de continue opvolging door de CREG van dit 
dossier en hun vermogen (vetorecht onder andere) als regulator, gezien de vereisten opgelegd 
door het CEP, sluit de AD Energie van de FOD Economie zich aan bij de CREG (§54) en wenst ze 
deze gevoeligheid niet in het referentiescenario op te nemen. 

 

French nuclear availability  

De CREG verwerpt in haar voorstel deze gevoeligheid om verschillende redenen die hieronder 
worden herhaald: 

• de CREG is van mening dat Elia zich, voor wat de buurlanden betreft, zou moeten baseren 
op de meest geactualiseerde gegevens die door deze Lidstaten in het kader van de 
Europese studies worden gecommuniceerd; 

• de CREG is van mening dat het CRM van Frankrijk haar in staat stelt adequaat te zijn en 
het probleem verbonden aan de onbeschikbaarheid van kernenergie te verhelpen; 

• de CREG is van mening dat de nucleaire onbeschikbaarheden op een probabilistische 
manier moeten worden gemodelleerd (herinnering van het dubbele criterium van de 
LOLE); 

• de door Elia aanbevolen afwijking ten opzichte van de hypothesen inzake de 
beschikbaarheid van Franse kernenergie (- 4 eenheden in Frankrijk) zal leiden tot een 
toename van het nodige volume op de veiling en zal dus waarschijnlijk tot een verhoging 
van de kosten leiden, wat zou volgens artikel 7undecies van de Elektriciteitswet ingevoegd 
door artikel 6 van de wet van 22 april 2019 vermeden moeten worden; 

• de CREG erkent dat artikel 4 §4 van het voorontwerp van koninklijk besluit vermeldt dat 
gevoeligheden die een impact kunnen hebben op de bevoorradingszekerheid van België, 
met name gebeurtenissen buiten de Belgische regelzone, in het referentiescenario kunnen 
worden opgenomen, maar wenst de aandacht te vestigen op artikel 24 § 1 van de 
Europese Verordening. Dit artikel voorziet dat: “Nationale beoordelingen van de 
toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening kunnen rekening houden met bijkomende 
gevoeligheden naast die als bedoeld in artikel 23, lid 5, onder b). In dergelijke gevallen kunnen 
nationale beoordelingen van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening: a) uitgaan van 
veronderstellingen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de nationale vraag naar 
en het nationale aanbod van elektriciteit”. Hoewel het voorontwerp van koninklijk besluit 
niet voorziet in een nationale adequacystudie, is de CREG van mening dat de basis voor 
de bepaling van het volume van de veilingen van het CRM niet fundamenteel moet 
afwijken van de hypothesen die in het kader van een nationale adequacystudie toegestaan 
zijn; 

                                                           
37 Op 15 oktober 2019 heeft Elia een aanvraag tot afwijking ingediend 
(https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B2014Annex1.pdf) en deze werd op 6 december 
2019 door de CREG aanvaard voor een periode van 1 jaar (https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2014). 

38 https://www.elia.be/nl/users-group/werkgroep-system-operations-en-european-market-design/20200622-meeting 
39 https://www.elia.be/en/users-group/wg-system-operation-and-european-market-design 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B2014Annex1.pdf
https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2014
https://www.elia.be/nl/users-group/werkgroep-system-operations-en-european-market-design/20200622-meeting
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• de CREG herinnert het standpunt van de Europese Commissie over de keuze van het 
referentiescenario: “As discussed previously, using the most extreme and unlikely scenario 
(“HiLo” = high impact and low probability) will also be contrary to the EEAG principle of aid 
proportionality (point 229 in conjunction with point 221)”. 

Vanuit het oogpunt van de AD Energie van de FOD Economie moet de onbeschikbaarheid van 
de Franse kernenergie bijzondere aandacht krijgen.  

Ten eerste werd de invloed van de situatie van de buurlanden, en in het bijzonder van Frankrijk, 
op de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België meermaals aangetoond via studies door 
Elia, het Federaal Planbureau40 of de AD Energie van de FOD Economie41. Daarom verzet de AD 
Energie van de FOD Economie zich tegen de verwijzing naar artikel 24 §1 van de Europese 
Verordening in het kader van deze oefening. Op 29 mei 2020 heeft de Europese Commissie aan 
België een reeks aanvullende vragen gesteld over de implementatie van het Belgische CRM in het 
kader van het kennisgevingsdossier. De AD Energie van de FOD Economie heeft van deze 
uitwisseling gebruik gemaakt om haar standpunt te bevestigen: 

The Belgian State has duly taken into account the previously received feedback on this matter 
and it is indeed the intention to base the reference scenario, which will be used for the volume 
calculation, on realistic yet not overly pessimistic assumptions.  

The draft Royal Decree for determining the volume to auction in the CRM foresees an elaborate 
process in order to establish the reference scenario, with many checks and balances, taking as 
a starting point the scenarios and sensibilities from the ERAA or NRAA. These will be then be 
updated with the most recent data available and the next step foresees that also sensitivities 
can be updated by defining additional ones that might not have been taken into account in the 
ERAA or NRAA. These sensitivities can refer to events within or outside its borders impacting 
the security of supply of Belgium.  

However, the Royal Decree does not refer in any way to a HiLo (“High Impact, Low Probability”) 
scenario/sensitivity and this is not envisaged. It is only envisaged to take into account relevant 
and plausible sensitivities, for as far as these might not yet have been included in the ERAA or 
NRAA. For instance, if available data would show that it is to be expected that the COVID-crisis 
would have an impact on elements of the reference scenario, this could be selected as a 
sensitivity. 

All the selected scenarios and sensitivities are then submitted to public consultation, resulting 
in a recommendation of the TSO, and a proposal from the regulator as to which scenario should 
be used. After advice of the Energy Administration, the Minister will then take the final decision 
on the reference scenario by 30 June of the year preceding the auction, allowing for sufficient 
time to calculate the volume and parameters.   

In relation to point c) of the question, the Belgian state wishes to indicate that the articles 
referred to in the above mentioned European Regulation deal with the methodologies for 
adequacy assessments (ERAA, NRAA), which is to be clearly distinguished from the volume 
parameters calibration of a CRM which is dealt with in this answer. Although the draft Royal 
Decree seeks alignment in terms of methodology with ongoing European developments and 
best practice (but also defines how to proceed in case this is not yet fully available), from a 
legal perspective, it does not imply, according to us, that those European rules (for ERAA and 
NRAA) are directly applicable in this case.  

The Belgian security of supply is fundamentally impacted by the situation in its neighbouring 
countries and the process leading up to the selection of the reference scenario should 
therefore also allow for the inclusion of data and events taking place outside of the Belgian 
borders but impacting our security of supply. Our great dependency on imports could indeed 
be considered as a “particularity of our national electricity demand and supply”. 

                                                           
40 https://www.plan.be/uploaded/documents/201802260841090.OPREP201802.pdf 
41 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Advies-AD-Energie-behoefte-strategische-reserve-
winterperiode-2020-2021.pdf, bdz.12 

 

https://www.plan.be/uploaded/documents/201802260841090.OPREP201802.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Advies-AD-Energie-behoefte-strategische-reserve-winterperiode-2020-2021.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Advies-AD-Energie-behoefte-strategische-reserve-winterperiode-2020-2021.pdf
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Finally, it is to be noted that these – domestic or foreign - events can have a positive impact on 
the volume to be acquired, but also a negative one. 

Ten tweede wenst de AD Energie van de FOD Economie eraan te herinneren dat in het kader van 
de openbare raadpleging over de aangepaste methode voor de parameters waarmee de 
hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit worden bepaald, 
georganiseerd van 23 maart 2020 tot en met 27 maart 202042, verschillende stakeholders 
voorstander waren om rekening te houden met gevoeligheden die een invloed hebben op de 
beschikbare capaciteiten buiten België. Dit is het geval voor Elia, FEBEG, ODE en Centrica.  

Ten derde wenst de AD Energie van de FOD Economie eraan te herinneren dat de Franse 
transmissienetbeheerder RTE in zijn Mid Term Adequacy Report on the electricity supply-demand 
balance in France van 201943 expliciet de kwestie van de beschikbaarheid van Franse kernenergie 
heeft aangekaart en alle onzekerheden in verband met deze kwestie heeft gerapporteerd, wat 
volgens de AD Energie van de FOD Economie aantoont dat het belangrijk is om in deze oefening 
rekening te houden met deze gevoeligheid. In zijn verslag drukt RTE zich uit als volgt: « In its 
forecasts, RTE includes a downward trend in the availability of the nuclear fleet, listing three factors, 
which require monitoring:  

• The commissioning date for the Flamanville EPR (European Pressurised Water Reactor): This 
now means that there is no possibility of the Flamanville EPR being commissioned in the next 
two years (even though this was envisaged by EDF a year ago) and confirms that there will be 
a significant delay between the closure of Fessenheim and the commissioning of the Flamanville 
EPR, which will be much longer than had been considered until now. There is therefore no doubt 
that the production capacity will be lower over the next few years. There is still considerable 
uncertainty about the date by which the Flamanville EPR will be producing at full power. The 
assumption in the base case is commissioning of the Flamanville EPR in 2023, with only partial 
availability during the first few years of operation.  

• The schedule and duration of the ten-year inspections: the actual availability of the reactors is 
a key factor in studies on security of supply, especially as the programme to extend the lifespan 
of reactors beyond 40 years is just about to start. Around forty reactors are due to undergo 
ten-year inspections during the period 2020-2025. For more than half of them this will be their 
“fourth ten-year inspection” (for reactors of 900 MW). As these inspections are the first ones 
of their type and the Nuclear Safety Authority has not yet published any generic opinion on the 
subject, this issue requires close monitoring in the analyses of this adequacy report. the 
tendency for the durations of tenyear inspections to be extended in relation to the initial 
schedule has continued (with an average of approximately 60 days). The analysis also shows 
considerable variability in the extensions observed (from 0 to 6 months, apart from the Paluel 
2 and Gravelines 5 ten-year inspections that were considered as outliers, with 25% of the ten- 
ear inspections extended by 4 to 6 months). The base case of the Mid-term Adequacy Report 
2019 therefore maintains the assumption of an average extension of two months for each of 
the scheduled ten-year inspections. The modelling is enhanced to take account of the variability 
of the lengths of the extensions around this average, by adopting a probabilistic representation 
of this extension. 
 

                                                           
42 https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/capaciteitsremuneratiemechanis 
43 https://www.rte-france.com/sites/default/files/2019_generation_adequacy_report_-_executive_summary.pdf 

https://www.rte-france.com/sites/default/files/2019_generation_adequacy_report_-_executive_summary.pdf
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• The availability of reactors during other outages than ten-year inspections: Each reactor is 
stopped regularly between two periodic reviews, for refuelling only or for a partial inspection. 
Some of these stoppages can be quite long, especially if they include changing major industrial 
components (for example steam generators). Several specific problems have been mentioned in 
recent months. ” 

Ten vierde heeft RTE op 26 juni 2020 een openbare raadpleging gelanceerd over de omvang en 
de hypothesen van de studie over de bevoorradingszekerheid voor de periode 2020-203044. De 
raadpleging is open tot 20 juli 2020. De AD Energie van de FOD Economie stelt vast dat de 
nucleaire kwestie in het hart van de bezorgdheden van de netbeheerder blijft en dat de 
gezondheidscrisis deze onzekerheden alleen maar bevestigt: “De huidige gezondheidscrisis verstoort 
het onderhoudsprogramma van de kernreactoren en leidt tot langere en potentieel minder goed 
gepositioneerde stilleggingen. Deze wijzigingen van de planning hebben betrekking op alle geplande 
stilleggingen (tienjarige stilleggingen, stilleggingen voor een eenvoudige herlading, gedeeltelijke 
bezoeken, andere geplande stilleggingen) in de komende maanden. ”. Voor 2020 stelt RTE voor om, 
net als wat er in 2018 en 2019 gebeurde, in het basisscenario een gemiddelde verlenging van de 
duur van de tienjarige bezoeken met twee maanden (exclusief uitzonderlijke stilleggingen) op te 
nemen: “In vergelijking met de door EDF verstrekte planning omvat de modellering van RTE een 
gemiddelde verlenging met twee maanden (buiten uitzonderlijke stilleggingen), maar die kan in feite 
aanzienlijk verschillen per reactor. Probabilistische trekkingen worden gebruikt om deze variabiliteit 
weer te geven. Vóór de gezondheidscrisis hebben de laatste tienjarige bezoeken de juistheid van deze 
analyse bevestigd, die laat toe om de impact van de tienjarige stilleggingen op de 
bevoorradingszekerheid en de werking van het elektriciteitssysteem adequaat weer te geven. ” 

In haar aanbeveling stelt Elia voor om in het referentiescenario een gevoeligheid op te nemen die 
verbonden is aan de onbeschikbaarheid van het Franse nucleaire park. Concreet beveelt Elia aan 
om de Franse nucleaire capaciteiten die in het kader van de MAF-studie 2019 voor de 
winterperiode 2025-2026 werden gedefinieerd, met 3,6 GW te verminderen, wat neerkomt op 

                                                           
44 https://www.concerte.fr/system/files/concertation/2020-06-26_BP2020-consultation-complet-vdefcomp.pdf 
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een equivalent van 4 eenheden45. Elia beveelt deze vermindering aan met de volgende motivering: 
« Een bijzondere voorzichtigheid met betrekking tot de te verwachte toestand in onze buurlanden; Elia 
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)”.46  

Volgens de AD Energie van de FOD Economie is deze aanpak te rechtvaardigen in het kader van 
het HiLo-scenario bij de evaluatie van de behoefte aan strategische reserve, dat de 
adequacyproblemen op korte termijn (Y+1) bestudeert, of in het kader van de adequacystudies op 
middellange termijn (Y+5) die verschillende scenario's en gevoeligheden analyseren, maar in het 
kader van deze oefening47 lijkt ons een bijkomend volume van 3,6 GW aan onbeschikbaarheid te 
worden overschat48. Elia heeft immers aan de AD Energie van de FOD Economie49 bevestigd dat 
in het kader van het scenario dat gebruikt werd om het te veilen volume Y-4 in 2021 te bepalen, 
het voorzien was om de waarden te gebruiken die vermeld zijn in de MAF-dataset (met inbegrip 
voor toevallige en geplande stilleggingen) voor al de gemodelleerde landen. De probabilistische 
aanpak die in de MAF-studie wordt ontwikkeld, integreert echter een uniek onderhoudsprofiel 
met een gemiddelde duur van 8 weken voor wat de nucleaire eenheden van de perimeter van de 
MAF-studie betreft50. Deze gemiddelde waarden werden gebruikt voor alle geplande stilleggingen 
in Frankrijk (VD-VP-ASR). De niet-toevallige stilleggingen (forced outages of unplanned outages) 
worden via de MonteCarlo methode gemodelleerd51. Volgens de AD Energie van de FOD 
Economie tonen deze elementen aan dat een deel van de door Elia geïdentificeerde historische 
onbeschikbaarheden (blauwe stokjes op Figuur 4 van het rapport van de openbare raadpleging) 
reeds in aanmerking wordt genomen door de methodologie die zal worden toegepast. 

De AD Energie van de FOD Economie stelt echter vast dat de hypothesen die in het kader van het 
referentiescenario van de MAF-studie (en bijgevolg in het kader van deze oefening) worden 
genomen, de verlenging van de duur van de tienjarige bezoeken niet beschouwen zoals in de 
Prognosebalans 2019 van RTE in aanmerking wordt genomen52. Dit lijkt dus een essentieel 
element waarmee rekening moet worden gehouden.  

In dit verband wenst de AD Energie van de FOD Economie eraan te herinneren dat in het kader 
van de studie Generation Adequacy Assessment van het PLEF, gepubliceerd in mei 202053, een 
gevoeligheid die het mogelijk maakt om rekening te houden met de risico's verbonden aan de 
beschikbaarheid van Franse kernenergie tegen 2025, wordt bestudeerd en in deze termen door 
Frankrijk wordt gerechtvaardigd: « In the last two national adequacy studies, RTE has highlighted that 
the availability of the nuclear reactors is a key factor in terms of security of supply, especially as the 
programme to extend the lifespan of reactors beyond 40 years is just about to start. Around forty 

                                                           
45 “It is suggested to remove 4 units from the nuclear capacities defined in the dataset of MAF2019 for the winter period 2025-
26 (as this corresponds to the observed increased average unavailability during winter in the past 4 winters in France)”, bdz.45 
van het rapport publieke consultatie. 
46 Mail van 14/7/2020 van Elia aan het Opvolgingscomité CRM. 
47 Definitie van een uniek scenario 

48 Ter herinnering voorziet artikel 7undecies §1 van de “CRM-wet” dat: “Het capaciteitsvergoedingsmechanisme is zodanig 
ontworpen dat de kostprijs ervan zo laag mogelijk blijft” 
49 Mail van 14 juli 2020 

50 https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/, MAF dataset (Zip)  

51 “Unavailability of the power system elements was considered in the simulations in two ways: i) via forced outages, and 
ii) via planned outages. In the MAF, availability was considered for thermal power plants that were active in the market and 
HVDC lines. (…) Forced outages are represented by the parameter Forced Outage Rate (FOR), which defines the annual rate of 
forced outage occurrences for thermal power plants or grid elements. Forced outages are simulated by random occurrences of 
outages within the probabilistic MC scheme while respecting the defined annual rate. Simulated random forced outages are useful 
for assessing the impact of the availability of base-load thermal generation and its relationship with the available flexible thermal 
and hydro generation, renewable generation and imports.”, MAF 2019 Methodology, p.23 
52 Ter herinnering heeft RTE deze hypothese van een gemiddelde vertraging van twee maanden van de tienjarige bezoeken 
gemaakt omdat hij de hypothese noodzakelijk achtte voor een goede betrouwbaarheid van de resultaten rekening houdend 
met de historische vertragingen. 
53 https://www.benelux.int/files/4515/8998/1576/PENTAreport_FINAL.pdf 

 

https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/
https://www.benelux.int/files/4515/8998/1576/PENTAreport_FINAL.pdf
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reactors are due to undergo ten-year inspections during the period 2020-2025. For more than half of 
them this will be their “fourth ten-year inspection” (for reactors of 900 MW). As these inspections are 
the first ones of their type and the Nuclear Safety Authority has not yet published any generic opinion 
on the subject, this issue requires close monitoring in the analyses of this adequacy report. To take 
account of these issues, the analyses in the French adequacy report are based on refined availability 
assumptions for the winter, according to the ten-year inspections schedule declared by the producer. 
This modelling is used to assess the specific situation of each of the coming winters according to the 
reactor outages already scheduled, and the consequences of any extensions of these stoppages beyond 
the projected timescales. Since 2018, the French report has thus studied the impact of different 
extensions of initial schedule of the ten-year inspections up to three additional months, which is close 
to what has been observed in the last few years (two months in average). Although the approach 
modelled in the last French reports (basing the availability on the maintenance schedule declared by the 
producer) is not used in the PLEF GAA 3.0 (which has used instead a probabilistic approach to set up 
the maintenance schedule), the assumption for the low nuclear sensitivity has been defined, in a way, 
according to this method. In this sensitivity, 1700 MW of nuclear capacities have been considered as 
additional unavailabilities. This assumption was indeed the average54

  difference of capacity margins55
  

estimated in the last French adequacy report between (i) a scenario with strict compliance of the initial 
ten-year inspection schedule and (ii) a schedule extend-ed by three months (see the extract, Figure 18, 

below).” 

 

 

In verband met deze aanpak wil de AD Energie van de FOD Economie de aandacht vestigen op 
het feit dat de hypothese van een bijkomende onbeschikbaarheid van het nucleaire park, zoals die 
in GAA 3 van het PLEF, leidt tot een LOLE voor Frankrijk die aanzienlijk hoger is dan die berekend 
door RTE in het geval van het referentiescenario (4,6u in het PLEF vs. een marge van 1GW ten 
opzichte van het criterium van 3 uren in de prognosebalans 2019 in 2025). Om deze reden, en 

                                                           
54 The difference of capacity margins is depending on the considered winter, hence the arbitrary assumption of average in the 
medium term, p.41 
55 In the French report, capacity margins are defined as the capacity that the power system has in addition to what corresponds 
to level of SoS strictly compliant with the national reliability standard, p.41 
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zelfs als dit verschil te wijten kan zijn aan andere methodologische verschillen of andere 
hypothesen over de beschikbare capaciteiten in Frankrijk en in het buitenland, beveelt de AD 
Energie van de FOD Economie niet expliciet aan om een gevoeligheid van -1,7 GW in het 
referentiescenario op te nemen. Zij beschouwt echter dat dit relevante informatie is in het kader 
van de bepaling van een bijkomend volume van onbeschikbaarheid om rekening te houden met 
deze gevoeligheid “French nuclear availibility”. 

Gezien de afhankelijkheid van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België van de 
situaties in de buurlanden (en in het bijzonder in Frankrijk), gezien de standpunten die door 
verschillende stakeholders zijn ingenomen in het kader van de openbare raadpleging over de 
geschikte methode voor de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het 
capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit worden bepaald en gezien het standpunt dat de 
AD Energie van de FOD Economie in haar uitwisseling met de Europese Commissie heeft 
ingenomen, is de AD Energie van de FOD Economie, in tegenstelling tot de CREG (§ 62), niet van 
mening om een beroep te doen op artikel 24, § 1, van de Europese Verordening.  

De AD Energie van de FOD Economie raadt de Minister aan om in het referentiescenario een 
gevoeligheid op te nemen die de onzekerheden verbonden aan de beschikbaarheid van het 
Franse nucleaire park voor de komende jaren weerspiegelt en die door de Franse 
transmissienetbeheerder worden bevestigd in het kader van verschillende adequacystudies. De 
AD Energie van de FOD Economie is geen voorstander van de door Elia aanbevolen sensitiviteit, 
i.e. rekening houden met een bijkomende onbeschikbaarheid van 4 nucleaire eenheden. De AD 
Energie van de FOD Economie is echter niet in staat om deze gevoeligheid te kwantificeren en 
nodigt Elia uit om haar sensitiviteit te herzien in het licht van wat er in de laatste GAA-studie van 
het PLEF werd gedaan. 

 

No new thermal units or delays  

De AD Energie van de FOD Economie is niet van mening om een beroep te doen op artikel 24, § 
1, van de Europese Verordening, zoals gesuggereerd door de CREG. 

De AD Energie van de FOD Economie wenst eraan te herinneren dat verschillende artikelen 
hebben de ongunstige impact vermeld die de recente gezondheidscrisis zou kunnen hebben op de 
investeringen in nieuwe eenheden56. Tijdens een informele uitwisseling heeft de consultant 
Artelys ons bevestigd dat de coronaviruscrisis zeker een impact zal hebben op de investeringen in 
alle sectoren, en dus op het elektriciteitssysteem. Zoals eerder aangehaald wordt dit door het IEA 
bevestigd57. 

Aangezien er echter geen bewijsmateriaal is om deze evoluties te kwantificeren, wenst de AD 
Energie van de FOD Economie, net zoals de CREG, deze gevoeligheid niet op te nemen in het 
referentiescenario voor de Y-4-veiling van 2021. 

 

PLEF Low Gas 

Om dezelfde redenen als deze aangehaald voor de gevoeligheid No new thermal units or delay, 
wenst de AD Energie van de FOD Economie deze gevoeligheid niet op te nemen in het 
referentiescenario van de Y-4-veiling van 2021. De CREG wenst deze gevoeligheid ook niet op 
te nemen. 

 

Coal phase-out acceleration 

De AD Energie van de FOD Economie is niet van mening om een beroep te doen op artikel 24, § 
1, van de Europese Verordening, zoals gesuggereerd door de CREG. 

                                                           
56 https://legrandcontinent.eu/fr/2020/05/02/covid-19-et-marche-de-lelectricite-quelles-consequences-a-long-terme/ 
57 https://www.iea.org/events/iea-clean-energy-transitions-summit 

 

https://legrandcontinent.eu/fr/2020/05/02/covid-19-et-marche-de-lelectricite-quelles-consequences-a-long-terme/
https://www.iea.org/events/iea-clean-energy-transitions-summit
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De AD Energie van de FOD Economie wenst eraan te herinneren dat verschillende artikelen 
hebben de onzekerheden over het overleven van steenkoolcentrales sinds de gezondheidscrisis 
vermeld. Bijvoorbeeld heeft Spanje op 30 juni 202058 7 van zijn 15 steenkoolcentrales gesloten 
en sommigen voorspellen nu al dat deze trend de komende jaren zal worden versterkt59.  

Aangezien er geen bewijsmateriaal is om deze evoluties te kwantificeren, wenst de AD Energie 
van de FOD Economie deze gevoeligheid niet op te nemen in het referentiescenario voor de Y-
4-veiling van 2021. De CREG wenst deze gevoeligheid ook niet op te nemen. 

 

Low demand 

Tijdens de openbare raadpleging werden tegengestelde meningen over de evolutie van de vraag 
geuit, terwijl een grote meerderheid van de stakeholders was het erover eens dat in het 
referentiescenario een reductie van de vraag tegen 2025 ten opzichte van het niveau van vóór de 
crisis te voorspellen was.  

In haar scenariovoorstel verwijst de CREG naar de Economische vooruitzichten 2020-2025 van het 
Federaal Planbureau, gepubliceerd op 23 juni 202060. In dit verslag wordt vermeld dat het 
eindverbruik van energie tijdens de periode 2020-2025 met gemiddeld 0,4% per jaar zou moeten 
dalen. In haar voorstel schrijft de CREG: “De CREG stelt dan ook voor om de impact van covid-19 in 
rekening te brengen op basis van de laatste voorspellingen door het federale planbureau wat betreft het 
energie-eindverbruik en uit te gaan van een genormaliseerd elektriciteitsverbruik van 84,9 TWh voor 
het jaar 2025. ” 

Volgens de AD Energie van de FOD Economie is de door de CREG verdedigde methodologische 
aanpak niet juist. Het is inderdaad niet juist om het evolutieprofiel van het totale eindverbruik van 
energie toe te passen op het eindverbruik van elektriciteit. Zoals Dominique Gusbin van het 
Federaal Planbureau ons via informele uitwisselingen61 bevestigt: "de economische vooruitzichten 
voor 2020-2025 hebben een verschillend effect op de economische agenten (industrie, huishoudens, 
winkels, enz.) en dan ook op hun energieverbruik (niveau en vormen van energie). Om de complexiteit 
van de evoluties (en dus het gevaar van de toepassing van een dergelijke ruwe methode) te illustreren, 
kunnen we kijken naar de recente studie van Danielle Devogelaer62 die aantoont dat tijdens de 
lockdownperiode (met telewerken) het huishoudelijk elektriciteitsverbruik niet is gedaald, maar juist het 
tegenovergestelde. De lastcurve van Elia vertoont ook een geleidelijke inhaalbeweging ten opzichte van 
de voorbije jaren. Met andere woorden verbergt de evolutie van het totale eindverbruik gedifferentieerde 
ontwikkelingen per sector/per energievorm en kan daardoor geen indicatie geven van de evolutie in de 
onderdelen ervan. ” 

In haar eerste aanbeveling van 16 juni 2020 beveelt Elia aan om voor de evolutie van de vraag 
tegen 2025 de waarde van de draft van de NEKP, namelijk 86,9 TWh, te gebruiken in plaats van 
de waarde van de finale versie van de NEKP, namelijk 89,6 TWh. Volgens de AD Energie van de 
FOD Economie rechtvaardigt het gebruik van de waarde van de draft van de NEKP niet de 
gevolgen die de gezondheidscrisis zou kunnen hebben op de vraag tegen 2025 en vormt dus geen 
correcte proxy.  

Op 14 juli 2020 stuurde Elia een update per mail van haar aanbeveling over de evolutie van de 
vraag tegen 202563. Deze brief werd naar het kabinet van de Minister, de CREG en de AD Energie 
van de FOD Economie verstuurd. In het kader van deze update houdt Elia rekening met de 
gegevens die beschikbaar zijn in de meest recente economische vooruitzichten 2020-2025 van 

                                                           
58 De sluiting van deze centrales houdt niet rechtstreeks verband met het coronavirus, maar wijst op een gebrek aan 
rentabiliteit. 
59 https://www.xataka.com/energia/europa-sigue-construyendo-nuevas-centrales-termicas-carbon-mitad-que-hay-
espana-cierran-manana 
60 https://www.plan.be/uploaded/documents/202006231122450.FOR_MIDTERM_2025_12169_N.pdf 
61 Mails van 14/07/2020 
62 https://www.plan.be/press/article-2006-nl-corona_schudt_de_belgische_elektriciteitssector_danig_door_elkaar 
63 In haar brief vermeldt Elia dat het aan de overheid is om te beslissen of zij deze update al dan niet in het 
referentiescenario opneemt en dat zij geen bijzondere waarde (86,9 TWh of 88,9 TWh) aanbeveelt. 

 

https://www.xataka.com/energia/europa-sigue-construyendo-nuevas-centrales-termicas-carbon-mitad-que-hay-espana-cierran-manana
https://www.xataka.com/energia/europa-sigue-construyendo-nuevas-centrales-termicas-carbon-mitad-que-hay-espana-cierran-manana
https://www.plan.be/press/article-2006-nl-corona_schudt_de_belgische_elektriciteitssector_danig_door_elkaar
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het Federaal Planbureau64 en gebruikt ze het door de consultant Climact65 ontwikkelde model om 
de impact van de gezondheidscrisis op het elektriciteitsverbruik tegen 2025 te schatten. Het 
verkregen resultaat verwijst naar een elektriciteitsverbruik van 88,9 TWh voor het jaar 2025. 
Aangezien Elia geen verdere uitleg heeft gegeven over de gegevens en hypothesen waarmee in 
deze berekening rekening werd genomen, is de AD Energie van de FOD Economie niet in staat 
een advies te formuleren over het gecommuniceerde resultaat. De CREG heeft nog niet 
gereageerd op deze nieuwe aanbeveling66. 

In het kader van haar onderzoek heeft de AD Energie van de FOD Economie tijdens een informele 
uitwisseling aan Danielle Devogelaer van het Federaal Planbureau de aanbeveling voorgesteld die 
Febeliec in het kader van de openbare raadpleging had geuit. Ter herinnering was het voorstel van 
Febeliec als volgt geschreven:  

« Febeliec would thus propose to add two times two new sensitivities. A first additional 
sensitivity set could be to take the impact of the 2008 financial crisis as a proxy (so a drop of 
6TWh in overall Belgian electricity demand based on the provided demand data from Elia) and 
then have two variations on this, one with a V-shaped recovery (as after the financial crisis of 
2008, yet also there with even a decade later still electricity demand levels that are several 
percent lower) and one with a much slower recovery (to mimic a second wave of covid-19 or 
other effects that could generate additional damage to the economic tissue, with increased 
ripple-through effects in 2025 and beyond). A second sensitivity set would then contain two 
similar sensitivities, but based on a much more pronounced drop in electricity demand in 2020 
(e.g. -10 TWh). ” 

Danielle had haar gedachten67 met ons gedeeld en beschouwde dat de crisis van 2008 een geldige 
proxy was voor het huidige jaar (-6 TWh). Volgens de AD Energie van de FOD Economie lijkt een 
snel herstel (V-vormig herstel) momenteel het meest realistisch. Ook al voorspellen de laatste 
vooruitzichten van het Federaal Planbureau dat er op middellange termijn een permanent verlies 
aan toegevoegde waarde zal zijn in de Belgische privésector van ongeveer 4%68, wat suggereert 
dat er bijkomende faillissementen en/of sluitingen van fabrieken en bedrijven kunnen gebeuren, 
en ondanks het feit dat een tweede golf van de pandemie die tot nieuwe inperkingsmaatregelen 
zou kunnen leiden, niet uit te sluiten is, laten de recente publicaties van Elia over de terugkeer naar 
normale niveaus van het elektriciteitsverbruik en de talrijke verklaringen over de 
herstellingsplannen die gericht zullen zijn op de Green Deal met het effect van een bredere 
elektrificatie van de sector, ons denken dat de keuze voor bovengenoemd scenario het meest 
realistisch zou zijn. Nog steeds in het kader van onze informele uitwisselingen, liet Danielle 
Devogelaer ons weten dat deze aanpak ertoe zou leiden dat wij in 2025 tot het niveau van 2018 
(laatste beschikbare statistiek)69 zouden terugvallen, d.w.z. ongeveer 84,4 TWh.70  

Tot slot is de AD Energie van de FOD Economie van mening om in het referentiescenario een 
gevoeligheid op te nemen die de impact van de gezondheidscrisis op het elektriciteitsverbruik 

                                                           
64 Gepubliceerd 23 juni 2020 

65 Dit model zal worden gebruikt in de volgende adequacystudie over de nood aan een strategische reserve voor de winter 
2021-2022. Opgemerkt moet worden dat het model in het kader van een kortetermijnhorizon werd ontwikkeld. Zie 
daarover het voor raadpleging voorgelegde methodologische document van juni 2020 en het volgende uittreksel op 
bladzijde 4/24: « Elia has been working with Climact to develop a methodology for short-term projection on total electricity 
demand for Belgium. The present document describes the short-term projection methodology developed by Climact within the 
BECalc tool to account for short-term macroeconomic trends and evaluate their impact on the electricity consumption in 
Belgium. ” 

66 Op 15/7/2020. 

67 De AD Energie van de FOD Economie benadrukt dat deze gedachten geen voorstellen vormen van het Federaal 
Planbureau, maar dat ze enkel tot doel hadden de AD Energie in te lichten door haar meer uitleg te geven over het 
onderwerp.  

68 Met betrekking tot een scenario zonder pandemie 
69 De AD Energie van de FOD Economie dringt er nogmaals op aan dat deze prognoses geen officiële prognoses van het 
Federaal Planbureau zijn. 

70 Er dient te worden opgemerkt dat deze waarde niet genormaliseerd is en geen rekening houdt met de verliezen en het 
verbruik van de energiesector (raffinaderij,...) die volgens Elia (mail van 9 juli 2020) op ongeveer 5 TWh worden geschat.  
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tegen 2025 weerspiegelt71. De AD Energie van de FOD Economie is van mening om de suggestie 
van de CREG in haar voorstel (84,9 TWh) en het voorstel van Elia in haar eerste aanbeveling van 
16 juni 2020 (86,9 TWh) te verwerpen.  

De AD Energie van de FOD Economie heeft de Minister op de hoogte gebracht van de informele 
uitwisselingen die zij heeft gehad met de experten van het Federaal Planbureau met betrekking 
tot de door FEBELIEC voorgestelde gevoeligheid. De bedoeling hiervan is om alternatieve 
aanpakken te overwegen voor die welke door de CREG en Elia werden voorgesteld.  

Als de AD Energie van de FOD Economie geen bewijsmateriaal heeft om de evolutie van de 
elektriciteitsvraag tegen 2025 te kwantificeren, moedigt de AD Energie van de FOD Economie 
Elia aan om meer uitleg te geven over haar tweede aanbeveling (88,9 TWh) en deze te vergelijken 
met de door het FEBELIEC voorgestelde gevoeligheid (-6 TWh met snel herstel). 

 

5.2.3. Conclusies 

In het kader van de verantwoordelijkheden die haar zijn toegekend door artikel 4, § 6, van het 
voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de methodologie voor 
capaciteitsberekening en parameters voor de veilingen in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme, adviseert de AD Energie van de FOD Economie Mevrouw 
de Minister om: 

• het door Elia in het kader van de openbare raadpleging voorgestelde scenario als 
referentiescenario te nemen en de correcties van de productiecapaciteiten van bepaalde 
eenheden, zoals vermeld door de exploitant in zijn reactie op de openbare raadpleging, 
op te nemen; 

• een tarief van forced outages van 6% voor de HVDC-lijnen te gebruiken; 
• in het referentiescenario een gevoeligheid op te nemen die de impact van de 

gezondheidscrisis op het totale elektriciteitsverbruik tegen 2025 weerspiegelt; 
• in het referentiescenario een gevoeligheid op te nemen die de onzekerheden in verband 

met de beschikbaarheid van het Franse nucleaire park weerspiegelt. 

De AD Energie van de FOD Economie benadrukt dat als er geen andere gevoeligheden werden 
voorgesteld, dit vooral wordt gerechtvaardigd door het gebrek aan bewijsmateriaal om deze te 
kwantificeren. In dit advies werd immers meermaals aangetoond dat de 
coronavirusgezondheidscrisis gevolgen heeft gehad op de elektriciteitsmarkt die niet kunnen 
worden ontkend in de uitvoering van deze oefening. Hoewel het momenteel moeilijk is om al de 
impacten die de epidemie op de elektriciteitssector zal hebben, vast te stellen, zowel nationaal als 
internationaal, zijn sommige gevolgen al op korte termijn voelbaar en andere op langere termijn. 
Bijgevolg herinnert de AD Energie van de FOD Economie dat dit advies geformuleerd wordt op 
basis van de tot nu toe bekende informatie. De Y-1-veiling zal het mogelijk maken om het in 
2025-2026 nodige volume aan te passen. 

 

 

 

 

 

 

Nancy Mahieu 

Algemene Directeur a.i. 
  

                                                           
71 Terwijl de impact van de gezondheidscrisis op de evolutie van de totale vraag naar elektriciteit tegen 2025 uitvoerig 
werd besproken, benadrukt de AD Energie van de FOD Economie dat in het kader van de adequacystudies de impact van 
de gezondheidscrisis op het piekverbruik ook belangrijk is. Tot op heden kon geen kwantitatieve informatie op dit punt ons 
verstrekt worden. 
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BIJLAGES 
BIJLAGE 1 - Mail van 29 april 2020 van de AD Energie van de FOD Economie aan Elia en de CREG 

Bonjour à tous, 

Comme convenu, nous avons parcouru les documents qui nous ont été envoyés. 
Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps de prendre connaissance des documents soumis 
le 28 avril. Nos remarques se basent dès lors essentiellement sur la présentation PPT et le fichier 
Excel soumis le vendredi 24 avril.  

 
1. Demande de clarification 

 
• Les données utilisées pour les capacités installées sont difficilement comparables 

entre les différentes études. Les catégorisations de capacité ne sont pas toujours 
identiques (ex : où est représenté le potentiel batterie dans l’étude MAF, à quoi 
correspond la catégorie « other renewable » de l’étude MAF et comment est-elle 
représentée dans l’Excel soumis, comment comparer les potentiels MAF et PLEF 
lorsqu’on constate que la capacité est de 159.1 GW pour la FR dans l’étude MAF et 
de 151,7 GW dans l’étude PNEC).  Nous souhaiterions qu’un tableau récapitulatif 
comparant les capacités utilisées dans les trois études (MAF, PLEF, Volume CRM) et 
où les écarts sont justifiés soit publié.  

• Identification de deltas 
o Slide 13 : ccgt gaz 3703 MW mais 3653 sur excel onglet 1.1. (delta de 50) 
o Slide 13 : ocgt gaz 266 MW or 294 sur excel (delta de 28) 
o Le total des capacités installées de la figure 1 du document Word n’est pas 

égal au total des capacités installées du fichier excel  
o Un potentiel de 6874 MW est annoncé à la figure 1 du document word, que 

comprend cette capacité ? Les capacités gas + les profiled thermal non 
renewable production ? 

o Un potentiel de 541 MW est annoncé à la figure 1 du document word, que 
comprend cette capacité ? Où sont représentés les 422 MW de Biomass et 
les 314 de Waste du slide 13 ? 

• Slide 17 : quelles sont les sources utilisées pour les potentiels de balancing ? Pourquoi 
la FCR est à 0 ?  

• Slide 29 : besoin de plus d’explications sur la composition des blocs DSM incrémentés 
(nature de la pondération prévue) ? 

• Comment justifier un taux d’outage de 5% concernant les HVDC alors que la dernière 
étude PLEF utilise un taux de 6% ? 

 
 

2. Avis sur les scénarios soumis et proposition de scénarios additionnels  

 
• Concernant les scénarios proposés au slide 21, nous pensons que le « French Nuclear 

availability » et le « PLEF Low NUC » pourraient faire double emploi. Nous n’avons pas 
d’autres remarques sur les autres scénarios 

• Nous proposons d’inclure également les sensibilités suivantes : 
o Une sensibilité qui rend compte d’une prolongation du nucléaire (+ 2 GW) : 

justifiée par l’état d’avancement du dossier CRM belge auprès de la C.E et les 
récentes discussions qui se déroulent à la Chambre sur la prolongation de 
certains réacteurs nucléaires au-delà de 2025.  

o Une sensibilité qui rend compte d’une augmentation de la capacité 
DSR belge: justifiée par divers éléments (par une réaction du marché à la suite 
de situations « stressantes » à partir de 2023, par le développement des 
compteurs smart,…). Une prise en compte d’un potentiel DSR à l’étranger plus 
large devrait également être envisagé. 

o Une sensibilité « post covid-19 » qui rendrait compte notamment de la 
diminution de la consommation d’électricité et de l’augmentation du prix du 
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CO2 (voir à ce propos les échanges entre le SPF Economie et le Bureau 
Federal du Plan) 

o Une sensibilité qui rend compte d’autres niveaux de forced outages sur les 
WKK et les profiled generation 

 

Enfin, nous tenions à rappeler que lors de la consultation publique, les stakeholders auront la 
possibilité de s’exprimer non pas uniquement sur la sélection des scénarios et des sensibilités mais 
bien sur l’ensemble des éléments repris à l’art.4 de l’avant-projet d’arrêté royal fixant la méthode 
de calcul du volume de capacité nécessaire et des paramètres nécessaires pour l’organisation des 
enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, 

Au plaisir d’en discuter demain, 

 

Bien à vous, 

 

Katrien, Sigrid, Pauline et Amélie 
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BIJLAGE 2 - MAF-gegevens geactualiseerd in het kader van de oefening van scenariodefinitie 
voor de berekening van de parameters voor de Y-4-veiling voor de leveringsperiode 2025-2026, 
bron: Elia – Explanatory note for the Public Consultation 
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