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Wintervooruitzicht België in het kader van het winterrapport 
van ENTSO-E* 

 

Elia volgt de bevoorradingszekerheid  
voor België nauw op en sluit nieuwe 

prijspieken niet uit bij koude of 
onverwachte onbeschikbaarheden van 
productie-eenheden.  
 

 De voorspelde beschikbaarheid van zowel het Belgische als het 

Franse productiepark is beter dan vorige winter.  

 Spanningen op de elektriciteitsmarkt kunnen leiden tot prijspieken. 

 Bij een koudegolf in West-Europa, in combinatie met weinig 

wind/zon, is een activering van de strategische reserve niet 

uitgesloten. 

Importnoden tussen 1 en 2 Gigawatt (GW) 

November 2017 was gekenmerkt door hoge importnoden tussen 2 en 3 
GW, omwille van een lage beschikbaarheid van het Belgische 
productiepark. Dit heeft geleid tot een aantal prijspieken.  

Nu er terug meer capaciteit op de Belgische markt beschikbaar is, zal de 
nood aan import de komende maanden lager liggen. De verwachte 
importnoden voor België in december en januari situeren zich tussen de 1 
en 2 GW. Januari is doorgaans de koudste maand met een piekverbruik 
tot 14 GW.  

In extreme omstandigheden kan in die periode de strategische reserve 
nodig zijn, bijvoorbeeld bij een simultane koudegolf in België en Frankrijk 
in combinatie met weinig zon/wind. De capaciteit van de strategische 
reserve is echter op deze extreme omstandigheden berekend, zodat een 
activatie van het afschakelplan onwaarschijnlijk blijft. 

 

725 MW strategische reserve ter beschikking 

Elia beschikt voor deze winter over 725 MW strategische reserve. 
Concreet gaat het om de gascentrales in Vilvoorde en Seraing. Een 
activering van deze bijkomende reservecapaciteit kan zowel om 
economische redenen (=aanbod kan vraag op energiemarkt niet 
afdekken, prijspieken van 3000€/MWh) of technische redenen (=een 
structureel tekort in de regelzone).  

Indien in januari bij een koudegolf de importnoden niet gedekt zouden 
worden, kan Elia terugvallen op deze strategische reserve, die op deze 
omstandigheden is berekend.  
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Importcapaciteit België 

Het Belgische hoogspanningsnet heeft momenteel een maximale 
importcapaciteit van 4.500 MW. Elia zorgt er daarbij steeds voor dat een 
maximale capaciteit ter beschikking is voor de marktpartijen, met onder 
meer Dynamic Line Rating (Ampacimon) of het in real time opvolgen van 
de beschikbare capaciteit op de hoogspanningslijnen. 

Voorblik op winter 2018-2019 

Elia publiceert op 30 november 2017 het rapport over de nood aan 
strategische reserve tijdens de winter 2018-2019. Onder meer op basis 
van dit rapport zal de federale minister van Energie begin 2018 beslissen 
over de omvang van deze reserve.  

 

* ENTSO-E is het Europees Netwerk van Transmissienetbeheerders voor 
elektriciteit. Aan het begin van elke zomer en winter publiceert de organisatie een 
vooruitzicht van de bevoorradingszekerheidssituatie in de hele ENTSO-E regio. 
Meer info op: www.entsoe.eu  
 

_____________________________________________________________ 
  

Over Elia 
 
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia 
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 
50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het 
oosten van Duitsland. 
 
Met meer dan 2.100 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300 
km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de 
Groep één van de vijf grootste netbeheerders in Europa.  
 
Elia groep zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit 
van de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, 
alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is 
een stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de 
integratie van hernieuwbare energie. 
 
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod 
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan via EGI (Elia Grid 
International). 
 
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een 
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke 
holding Publi-T is. 


