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Samenvatting 
Door de groei van gedistribueerde hernieuwbare energiebronnen (hierna ‘HEB’) en kwalitatieve 

warmtekrachtinstallaties (hierna ‘kwalitatieve WKK’) neemt het risico toe dat middenspannings-

distributienetten en hun verbinding met het hogerliggende net steeds meer hun congestielimieten 

bereiken. Met een beleid dat deze groei tracht door te zetten tot 2030, zal de congestie of de kans op 

congestie enkel nog toenemen. Om werkbaar en kostenefficiënt om te springen met netversterkingen, 

is er nood aan een beleidskader dat netbeheerders toelaat om nieuwe aansluitingen van HEB- en 

kwalitatieve WKK-producenten te moduleren, i.e. tijdelijk het door een productie-installatie 

geproduceerde actief vermogen beperken zodat deze een meegedeelde bovengrens niet wordt 

overschreden. Deze modulatie zou tot een minimum beperkt moeten zijn over de termijn van de 

uitvoering van de versterkingswerken, of bij uitbreiding langer wanneer een beperkte modulatie 

maatschappelijk de voorkeur geniet op een netversterking. 

De VREG bracht in februari 2016 een beleidsadvies uit voor een algemeen kader voor flexibiliteit op het 

midden- en hoogspanning elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. In 

dit advies werd een onderscheid gemaakt tussen commerciële en technische flexibiliteit1. De VREG 

wenst hierop een vervolgadvies uit te brengen voor een specifiek onderdeel, i.e. technische flexibiliteit 

bij decentrale productie-eenheden op deze netten onder het kader van ‘aansluitingen met flexibele 

toegang’ (hierna ‘AmFT’). Momenteel bestaat er reeds een voorlopig kader binnen de bestaande 

wetgeving2 dat de mogelijkheid voorziet tot AmFT bij netversterkingen met een langere doorlooptijd. 

Voor een bredere toepassing is het echter wenselijk om de risico’s voor netbeheerders en producenten 

beter te controleren zodat er stabiel kader ontstaat met voldoende zekerheden voor de investeerders 

in HEB en kwalitatieve WKK. De VREG lanceerde daarom een nieuw voorstel in april 2016 dat een aantal 

principes voorstelt in een beleidskader dat hiermee rekening houdt, maar dat nog nood heeft aan 

verfijning van de parameters, een kwantificering van de impact en de kost voor de maatschappij van 

de verschillende alternatieven.  

Het debat rond AmFT gaat breder dan de discussie over een vergoeding voor modulatie: de totale kost 

van de aansluiting, de lange termijn visie voor hernieuwbare energie en de vraag wat een redelijke 

investeringskost is, … komen hierin aan bod. Dit rapport beoogt een totaalbeeld te geven over de 

wenselijke implementatie van AmFT, en de te hanteren parameters en principes. Deze opdracht 

gebeurt door de lezer een inzicht te geven in het optimale beleid, wat de impact is van verschillende 

parameters en hoe robuust deze resultaten zijn onder invloed van onbekende variabelen - e.g. de groei 

in HEB en kwalitatieve WKK-installaties, de aanstuurbaarheid van kleine PV-installaties, de business 

case van de producenten, …. 

In dit rapport worden drie beleidskaders – A, B en C – met elkaar vergeleken : 

• Beleidsoptie A vertegenwoordigt het huidige kader waarbij tijdelijke AmFT wordt voorzien in 

afwachting van de voltooiing van een netversterking door de distributienetbeheerders. De 

noodzakelijke modulaties tot de werken zijn voltooid worden niet vergoed door de 

distributienetbeheerders. 

• Beleidsoptie B is een uitbreiding op optie A, waarbij de modulaties in afwachting van de 

                                                                    
1 Technische flexibiliteit wordt gedefinieerd als: flexibiliteit, waarbij de deelname een verplichting is opgelegd door de 

netbeheerder, in het kader van de exploitatie van zijn net, al dan niet met een gereguleerde compensatie  
2 Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (Artikel III.3.3.25) en het Technisch Reglement Plaatselijk 

Vervoernet Elektriciteit (Artikel III.2.4.4 & Artikel III.2.4.5) 
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voltooiing van de werken (waarvan de kost redelijk is) worden beperkt in omvang (met de 

introductie van parameter Xmax, percentage van het totaal jaarlijks aantal vollasturen van de 

HEB of kwallitatieve WKK installatie, die zonder vergoeding voor de producent en balancing 

responsible party (BRP) gemoduleerd mag worden) en in de tijd (met de introductie van 

parameter Zmax, de maximale duurtijd waarin onvergoede modulatie toegelaten is). Ook zal 

de netbeheerder, wanneer hij de kosten voor een netinvestering onredelijk acht, de 

producent de mogelijkheid geven tot aansluiting mits een permanente modulatie. Deze 

‘onredelijkheid’ wordt bepaald m.b.v. de introductie van de referentie-parameter Cmax 

uitgedrukt in EUR/MWh. 

• Beleidsoptie C is op zijn beurt een uitbreiding op optie B, waarbij de netbeheerder niet langer 

verplicht is zijn net te versterken wanneer de kost van deze netversterking redelijk zou zijn, 

maar volledig kan optimaliseren tussen zijn net versterkken of producenten en BRP blijvend 

vergoeden voor modulatie. 

Concreet wordt de impact van de verschillende beleidsopties en -parameters bepaald aan de hand van 

een simulatie van een referentie-middenspanningsnet waarop nieuwe HEB en kwalitatieve WKK 

installaties zich wensen aan te sluiten. De netbeheerder zal bepalen wat de kosten zijn voor de 

aansluiting en een eventuele netversterking en zal conform de beleidsoptie een voorstel doen voor 

aansluiting of de aansluiting weigeren. De producent zal, in het geval van AmFT, evalueren of zijn 

project economisch voldoende rendabel blijft. Bij een positieve evaluatie, gaat hij akkoord met het 

voorstel, zal het project gerealiseerd en op het net aangesloten worden, en zal de netbeheerder de 

nodige kosten maken. In het ander geval wordt de ontwikkeling van het project stopgezet. Deze 

simulatie wordt vervolgens tienduizenden keren herhaald om de effecten waar te nemen van 

verschillende beleidsopties, beleidsparameters, types van hogerop gelegen netten (kostenstructuur), 

sets van aangevraagde projecten, …  

Zodoende wordt voor elke combinatie van simulatie- en beleidsparameters de gerealiseerde groei 

bepaald, zijnde de hoeveelheid opgewekte energie door nieuw aangesloten HEB productie-installaties 

en kwalitatieve WKK over de volledige levensduur van deze projecten. We veronderstellen hierbij dat 

deze levensduur 15 jaar bedraagt. Tegenover deze gerealiseerde groei of productie van HEB en 

kwalitatieve WKK staat ter afweging de maatschappelijke kost voor de netintegratie van deze projecten. 

 
Figuur 1. Overzicht van de beslissingscriterie in beleidsoptie A, i.e. het huidige beleidskader, 

beginnende van de aanvraag tot aansluiting van een nieuw HEB of WKK project. 
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Figuur 2. Overzicht van de beslissingscriterie in beleidsoptie B, i.e. het alternatief 

investeringskader, beginnende van de aanvraag tot aansluiting van een nieuw HEB of WKK 

project. 

 
Figuur 3. Overzicht van de beslissingscriterie in beleidsoptie C, i.e. een flexibiliteitskader, 

beginnende van de aanvraag tot aansluiting van een nieuw HEB of kwalitatieve WKK project. 

De analyse van de resultaten concentreert zich op het pareto-optimum. Dit zijn de resultaten waarvoor 

de kost om een bepaalde relatieve groei te realiseren minimaal is3. De pareto-optima voor Vlaanderen 

voor de verschillende beleidsscenario’s worden getoond in Figuur 4. De verticale as toont hierbij de 

gerealiseerde relatie geproduceerde energie van HEB en kwalitatieve WKK als fractie van de maximaal 

haalbare, en de horizontale as de absolute maatschappelijke kost. De punten in de getoonde figuur 

zijn de beleidsparameters waarvoor telkens een bepaalde groei van HEB en kwalitatieve WKK kan 

gerealiseerd worden. De curves die de punten verbinden zijn louter een visualisatiehulp. Men kan er 

dus niet zomaar vanuitgaan dat zich op deze lijnen nog mogelijke oplossingen zullen bevinden. De 

keuze voor beleidsparameters dient dus discreet te gebeuren.  

Men kan zien dat zowel de alternatieve beleidsopties B als C een goedkopere net-integratie van HEB 

en kwalitatieve WKK toelaten dan het huidige beleidskader voor AmFT, i.e. beleidsoptie A. Mits de juiste 

keuze van beleidsparameters, kan men met beleidsoptie C steeds de laagste maatschappelijke kost 

bereiken. Door het correct vergoeden van de producent of BRP voor de modulatie door zijn 

distributienetbeheerder daalt bovendien de kans dat de ontwikkeling van een HEB- of WWK-project 

wordt stopgezet omwille van een AmFT-voorstel. De concrete beleidsparameters van het optimum zijn 

opgenomen in tabelvorm in het rapport op pagina 60. 

                                                                    
3 Of equivalent zijn dit ook de resultaten waarvoor de groei voor een bepaald ‘maatschappelijk netintegratiebudget’ 

maximaal is. 
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Figuur 4. Pareto-optimale oplossing vertrekkende van een verwachte lage (links) en hoge groei 

(rechts) aan HEB en kwalitatieve WKK, op bais van de gesimuleerde data voor Vlaanderen.  

We kunnen bovendien de volgende conclusies trekken uit de sensitiviteitsanalyse met betrekking tot 

een potentiële stijging van de groei, een stijging van de fractie van PV-installaties die aanstuurbaar is 

en de onzekerheid van kosten voor netversterking:  

• De optimale oplossing blijft nagenoeg gehandhaafd onder wijzigende externe factoren zolang 

de onvergoede fractie aan modulatie Xmax ≤ 2,5 %. 

• De maximale duur Zmax waarin onvergoede modulatie toegestaan is dient niet groter 

genomen worden dan nodig en wordt in de praktijk best in lijn gelegd met de doorlooptijd 

van de te realiseren netversterking. 

• De waarde van de aangenomen (marginale) redelijkheidslimiet Cmax bepaalt in sterke mate de 

maximaal haalbare groei. Met een limietwaarde van 10 EUR/MWh werd 90% van de potentiële 

groei gerealiseerd, met 25 EUR/MWh werd dit 95% en met 50 EUR/MWh werd 100 % van de 

potentiële groei gerealiseerd.  

• De resultaten zijn afhankelijk van het veronderstelde aanvaardingsmodel van de 

producenten, i.e. de aangenomen waarschijnlijkheid waarmee producenten AmFT-

voorstellen aanvaarden. Voor beleidskeuzes met een lage Xmax is de impact echter beperkt. 

• De optimale beleidsparameters zijn robuust naar veranderingen in de omvang van de groei 

in HEB- en kwalitatieve WKK-aanvragen op Vlaams niveau, de fractie aanstuurbare PV en de 

kosten voor het versterken van het hogerop gelegen net. 
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Historiek 
 
 

Versie n° Datum Auteur Duiding 3E 

1 04/01/2017 Carlos Dierckxsens, 3E Initiële versie 

2 06/03/2017 Ruben Baetens, 3E Aanpassingen o.b.v. feedback VREG 

3 27/03/2017 Ruben Baetens, 3E Aanpassingen o.b.v. feedback VREG 

4 11/05/2017 Ruben Baetens, 3E Aanpassingen o.b.v. review netbeheerders 

5 29/05/2017 Ruben Baetens, 3E Errata Figuur 8 en Tabel 14 

 

Afkortingen 
 
 

AmFT Aansluiting met flexibele toegang 

BRP Balance responsible party. 

DNB (Elektriciteits-)distributienetbeheerder 

GSC Groenestroomcertificaten, zoals gedefinieerd in Art 7.11 ot 7.1.14 van het Energiedecreet 

GvO Garanties van oorsprong, zoals gedefinieerd in Art 7.11 ot 7.1.14 van het Energiedecreet 

HEB Hernieuwbare energiebronnen 

NB Netbeheerder 

OT Onrendabele top 

P Vermogen / capaciteit, uitgedrukt in megawatt (MW) 

PV Fotovoltaïsch (systeem) 

PVN Plaatselijk vervoernet van elektriciteit 

TN Transmissienet 

TNB Transmissienetbeheerder 
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TRDE Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit 

WKK Warmte-krachtinstallatie, tenzij expliciet anders vermeld wordt met WKK ook steeds een kwalitatieve warmte-

krachtinstallatie bedoeld. 

 

Verklarende woordenlijst 
 
 

Aansluiting Het geheel van fysieke uitrustingen dat nodig is om de installaties van een gebruiker op het 

elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet met het elektriciteitsdistributienet of het gesloten 

distributienet voor elektriciteit te verbinden, inclusief de meetinrichting (definitie TRDE, versie 2015). 

Antenne (in) Duidend op een cabine of installatie die slechts door één middenspanningskabel wordt gevoed. 

Congestie Een situatie waarin een element van het net niet alle fysieke stromen kan opvangen zonder de operationele 

veiligheid in het gevaar te brengen (definitie TRDE, versie 2015) 

Decentrale 

productie-

eenheid 

Productie-eenheid waarvan de inschakeling niet centraal gecoördineerd wordt (definitie TRDE, versie 2015) 

Decentrale 

productie-

installaties 

Installaties voor productie van elektriciteit, die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet op laagspanning 

of op hoogspanning kleiner dan 30 kV en met een opwekkingsvermogen dat beperkt is tot 25 MW (definitie TRDE, 

versie 2015) 

Demand 

response 

Zie ‘vraagbeheer’ 

Distributiecel Potentiele aansluitingen in een distributie in een middenspanningscabine 

Energiebesluit Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 november 2010 

Energiedecreet Het Vlaamse decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid 

Feeder Set van drie distributiekabels (1 per fase)  die vanuit het onderstation vertrekt voor de voeding van de 

stroomafwaarts gelegen distributiecabines of schakelposten. 

Flexibele 

toegang 

Toegang tot het net met aangepaste capaciteitstoekenningscriteria en met de mogelijkheid tot beperking van de 

toegang in functie van de reeds toegewezen capaciteit of de op netelementen beschikbare capaciteit (definitie 

TRDE, versie 2015). Een aansluiting met flexibele toegang is een aansluiting waarop de DNB modulatie kan 

toepassen. 

Midden-

spanningsnet 

Het elektriciteitsdistributienet op spanningen vanaf 1 kV tot 30 kV, i.e. ≥ 1 kV en < 30 kV 
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Modulatie Een tijdelijke beperking van het door een productie-installatie geproduceerde actief vermogen zodat deze een 

meegedeelde bovengrens (uitgedrukt in % van het geïnstalleerd vermogen, tussen 0 en 100) niet overschrijdt.  

N-1 situatie Toestand van het net waarbij één netelement onbeschikbaar is. 

Netbeheerder Een elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. (energie-

decreet art 1.1.3 90°). 

Productie-

eenheid 

Een fysische eenheid die een elektrische generator omvat (definitie TRDE, versie 2015) 

Productie-

installatie 

Installaties voor productie van elektriciteit 

Tijdreeks Een reeks van datapunten geïndexeerd in de volgorde van waarneming, meestal een een sequentie die in 

opeenvolgende gelijke afstand tijdstippen. 

Vraagbeheer Een vorm van flexibiliteit waarbij een afnemer op vrijwillige basis zijn netto-afname opwaarts of neerwaarts 

aanpast op basis van externe signalen. 
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Antecedenten 
 

1. Op 15 februari 2016 bracht de VREG een beleidsadvies voor een tot een kader voor flexibiliteit 

op het MS-/HS-elektriciteitsdistributienet en plaatselijk vervoernet van elektriciteit In dit 

advies werd een onderscheid gemaakt tussen commerciële en technische flexibiliteit. De 

VREG wenst een vervolgadvies uit te brengen voor een specifiek onderdeel: Technische 

flexibiliteit bij decentrale productie-eenheden op deze netten onder het kader ‘Aansluiting 

met Flexibele Toegang’. 

2. Met haar schrijven op 17 juni 2016 heeft de VREG gekend gemaakt om een simulatiestudie uit 

te schrijving met betrekking tot de Technische flexibiliteit bij decentrale productie-eenheden 

op deze netten onder het kader ‘Aansluiting met Flexibele Toegang’. Deze studie werd 

toegekend aan 3E en kende haar startvergadering op 10 augustus 2016. 

3. Op 27 oktober 2016 heeft 3E de finale aannames voor de gevraagde benchmark voorgelegd 

aan de VREG. 

4. Op 25 augusts 2016 heeft 3E de gevraagde benchmark gepresenteerd aan de VREG. 

5. Op 25 augustus 2016 heeft 3E, in aanwezigheid van de VREG, een vergadering gehad met de 

vertegenwoordigers van Elia. 

6. Op 31 augustus 2016 heeft 3E, in aanwezigheid van de VREG, een vergadering gehad met de 

vertegenwoordigers van Eandis en Infrax. 

7. Op 7 september 2016 heeft 3E telefonisch overleg gehad met de vertegenwoordigers van 

Eandis m.b.t. de modellering van het net. 

8. Op 8 september 2016 heeft 3E alle simulatie-aannames voorgelegd aan de VREG. 

9. Op 12 september 2016 heeft 3E, in aanwezigheid van de VREG, een vergadering gehad met 

de vertegenwoordigers van Eandis en Infrax. 

10. Op 22 september 2016 heeft 3E, in aanwezigheid van de VREG, een vergadering gehad met 

de vertegenwoordigers van FEBEG, EDF Luminus, Eoly, ODE en Cogen. 

11. Op 27 september eerste resultaten voorgelegd aan VREG. 

12. Op 28 september heeft 3E, in aanwezigheid van de VREG, een vergadering gehad met de 

vertegenwoordigers van Elia. 

13. Op 3 oktober 2016 heeft 3E de tussentijdse resultaten van de studie gepresenteerd op het 

publieke Beleidsplatform van de VREG. 

14. Op 6 oktober 2016 heeft 3E, in aanwezigheid van de VREG, een vergadering gehad met de 

vertegenwoordigers van VEA. 

15. Op 27 Oktober 2016 heeft 3E de finale aannames van de studie voorgelegd aan de VREG. 

16. Op 16 november 2016 heeft 3E de nieuwe tussentijdse resultaten van de studie voorgelegd 

aan de VREG. 

17. Op 28 november heeft 3E de tussentijdse resultaten van de studie gepresenteerd op het 

publieke Beleidsplatform van de VREG. 

18. Op 23 december 2016 heeft 3E de finale draft van dit rapport voorgelegd aan de VREG. 

19. Op 27 januari 2017 heeft de VREG zijn feedback geduid op de final draft van dit rapport zoals 

voorgelegd op 4 januari 2016. 

20. Op 27 maart 2017 heeft 3E de finale versie ingediend bij VREG. 

http://www.3e.eu/
mailto:info@3e.eu


FINALE VERSIE 
DOCUMENT 
CONFIDENTIEL 

www.3e.eu * info@3e.eu 

Aansluiting met flexibele toegang in Vlaanderen – Finaal rapport 
simulatiestudie 

PR109711 – 11/05/2017 

12 

 

 

21. Op 5 mei 2017 hebben de netbeheerders (via VREG) feedback gegeven omtrent de 

confidentialiteit van een aantal gegevens en over de correctheid van een aantal technische 

formuleringen uit hoofdstuk 4 van het finale rapport zoals voorgelegd op 27 maart 2017. 
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1 . Inleiding 
De steeds sterkere opkomst van hernieuwbare energie, de stijging van lokale productie en de 

prosumenten en de opkomst van nieuwe technologieën (e.g. opslag en information technology) en 

nieuwe marktpartijen (e.g. energy service companies en aggregatoren) zorgen voor een veranderende 

context in het energielandschap. Deze evolutie van het elektriciteitssysteem van een centraal naar een 

decentraal georganiseerd systeem heeft zijn gevolgen voor het distributienet en de netbeheerder 

(hierna ‘NB’): er is een verhoogd risico op congestie en spanningsproblemen, er is minder 

aansluitingscapaciteit ter beschikking en er zijn veranderende verantwoordelijkheden voor bepaalde 

actoren.  

Deze evolutie zorgt voor een toegenomen nood aan flexibiliteit in het distributienet als deel van de 

oplossing voor de net-gebonden uitdagingen van de hierboven beschreven transitie. ‘Flexibiliteit’ wordt 

in deze context gedefinieerd als ‘de wijizging van het profiel van productie, injectie, verbruik of afname 

van energie in reactie op een extern signaal of lokaal gementen grootheid – al dan niet via een derde 

partij – teneinde ofwel een dienst in het energiesysteem te verlenen ofwel een financieel voordeel te 

verkrijgen.’ Een ‘extern signaal’ kan hierin een activatiesignaal of een dynamisch prijssignaal zijn met 

als doel flexibiliteit in het elektriciteitssysteem te veroorzaken. Vormelijk onderscheiden we in het 

algemeen twee vormen van flexibiliteit, i.e.  

 Commerciële flexibiliteit, zijnde ‘flexibiliteit waarbij - al dan niet via een derde partij - de 

deelname vrijwillig is en gebeurt in een georganiseerde energiemarkt met een vrije, 

commerciële prijs.’ 

 Technische flexibiliteit, zijnde ‘flexibiliteit waarbij de deelname verplicht is opgelegd door de 

netbeheerder in het kader van de exploitatie van zijn net, al dan niet met een gereguleerde 

compensatie.’ 

Een belangrijke implicatie bij de definitie van technische flexibiliteit is de aanwezigheid van het word 

‘verplicht.’ Zowel de Europese regulatoren4 als de denktanks5,6 zijn ervan overtuigd dat men 

eindverbruikers niet kan verplichten om deel te nemen aan flexibiliteit, maar dat het een vrijwillige 

keuze moet zijn. Dit wil zeggen dat vraagbeheer, gedefinieerd als ‘een vorm van flexibiliteit waarbij een 

afnemer op vrijwillige basis zijn nettoafname opwaarts of neerwaars aanpast op basis van externe 

signalen’, altijd als een vorm van commerciële flexibiliteit moet georganiseerd worden, gezien het 

vrijwillige karakter van vraagbeheer. 

Bij technische flexibiliteit is er dus geen markt, maar wordt het opgelegd in een regulatoire context, 

waarvoor de netgebruiker al dan niet vergoed wordt volgens een gereguleerde 

vergoeding/compensatie. Op termijn moet technische flexibiliteit gezien worden als een ‘last resort’ 

voor de NB als er geen commerciële flexibiliteit beschikbaar is voor zijn noden, of als deze een te hoge 

prijs zou bereiken. Deze noden waarvoor de NB flexibiliteit zou aanwenden kunnen we samenvatten 

onder vier noemers, i.e. voor 

                                                                    
4 ACER/CEER. (2014), Energy Regulation: A bridge tot 2025 conclusions paper: Recommendation on theregulatory 

response to the future challenges emerging from developments in the internal energy market. Lubljana: Agency for 

the Cooperation of Energy Regulators. 
5 Smart Grid Taskforce EG3. (2015), Regulatory Recommendations for the Deployment of Flexibility, Smart Grid 

Taskforce. 
6 H2020 THINK. (2013). From Distribution Networks to Smart Distribution Systems: Rethinking the Regulat ion of 

European Electricity DSO's. European University Institute. 
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 Spanningscontrole, e.g. via reactieve energie, 

 Korte termijn congestieprobleem, i.e. het oplossen van congestieproblemen in het 

elektriciteitsdistributienet, het plaatselijk vervoernet of het transmissienet,  

 Balancing, i.e. het bewaren van het evenwicht tussen verbruik en productie in een bepaalde 

regelzone, en 

 System adequacy, i.e. de bevoorradingszekerheid garanderen. 

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna ‘VREG’) bracht in februari 2016 een 

beleidsadvies7 uit voor het algemeen kader voor flexibiliteit op het midden- en hoogspanning (hierna 

‘MS’ en ‘HS’) elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoernet (hierna ‘PVN’) van elektriciteit.  

De voorgelegde studie vormt de basis voor een vervolgadvies op bovenstaand beleidsadvies voor een 

specifiek onderdeel van flexibiliteit, i.e. voor technische flexibiliteit voor congestiebeheer bij decentrale 

productie-eenheden op het MS en HS elektriciteitsdistributienet en het PVN binnen het kader 

‘Aansluiting met Flexibele Toegang’ (hierna ‘AmFT’). 

AmFT is niet nieuw in de Vlaamse regelgeving,8 maar de bestaande regelgeving is niet volledig duidelijk 

en heeft nood aan een bijsturing. Door de huidige en potentiele toename van hernieuwbare energie 

en kwalitatieve WKK, en de bijhorende potentiele toename van modulatie kan het ontbreken van een 

concreet kader voor een vergoedingsmechanisme tussen producenten, BRPs en netbeheerders voor 

modulatie voor een financieel onzekere situatie leiden. Daarenboven kan een uitgewerkt kader voor 

AmFT een concreet en kosten-efficiënt alternatief bieden voor de noodzakelijke netinvesteringen voor 

het oplossen van korte termijn congestieproblemen. Het debat rond de invoering van een kader voor 

AmFT gaat hierbij dan ook breder dan de discussie over een vergoeding voor modulatie: Ook de totale 

kost van de aansluiting van de productie-installatie, de lange termijn visie voor hernieuwbare energie 

en de vraag wat maatschappelijk een redelijke investeringskost is voor de netbeheerder staan centraal 

in deze discussie. 

Doelstellingen 

De VREG lanceerde, na opmerkingen van de stakeholders op een eerste voorstel tot aanpassingen eind 

2015, een nieuw voorstel in april 2016 dat een aantal principes voorstelt in een beleidskader dat 

rekening houdt met deze geschetste bredere discussie. Dit voorstel had nog nood had aan verfijning 

van de parameters, op basis van een kwantificering van de impact en de kost voor de maatschappij 

van de verschillende alternatieven en scenario’s en een kwalitatief onderzoek naar de invloed van 

andere technologieën zoals demand response.  

De VREG engageerde voor deze taken 3E voor het uitvoeren van een simulatiestudie in het najaar van 

2016. Het doel van deze opdracht is - binnen de geschetste context – na te gaan hoe het kader van een 

AmFT-beleid en de daarin vervatte parameters het netbeheer en de verdere ontwikkeling van 

hernieuwbare energie (hierna ‘HEB’) en kwalitatieve warmtekrachtinstallaties (hierna ‘kwalitatieve 

WKK’) zal beïnvloeden. Concreet worden de impact op de groei van HEB & kwalitatieve WKK en de 

impact op de maatschappelijke kost voor gerelateerde netinvesteringen en/of modulatie 

gekwantificeerd in functie van de verschillende beleidsopties en mogelijke parameters.  

                                                                    
7 VREG (2016), Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 15 februari 2016 met betrekking 

tot een kader voor flexibiliteit op het MS-/HSelektriciteitsdistributienet en plaatselijk vervoernet van elektriciteit, ADV-

2016-1, http://www.vreg.be/sites/default/files/document/adv-2016-01.pdf 
8 VREG (2015), Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, Afdeling III.4.4 Aanvullende voorschriften voor productie -

eenheden op spanningen kleiner dan 30 kV. 
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Daarnaast wil dit rapport kwalitatieve aanbevelingen doen rond de afstemming van het beleid inzake 

AmFT enerzijds, en vraagsturing (en andere technologieën) anderzijds. 

Scope 

Deze studie houdt zich aan het eerder opgestelde beleidsadvies van de VREG met betrekking tot AmFT, 

en de scope of het bereik is daarom beperkt tot: 

 Het MS- en HS-elektriciteitsdistributienet en het PVN van elektriciteit in Vlaanderen. De term 

‘netbeheerders’ verwijst hierna dan ook enkel naar de NB voor elektriciteit die op deze netten 

actief zijn. 

 Het gebruik van modulatie/curtailing van productie-installaties – i.e. specifiek HEB en 

kwalitatieve WKK - voor het oplossen van congestieproblemen die voorkomen op 

bovenstaande vermelde netten. 

 Congestie veroorzaakt door vermogen, i.e. elektrische stroom, en het beheer ervan. De 

regeling van de spanning door het beheer van reactieve energie valt buiten het bereik van de 

studie.  

 De huidige tariefstructuur (2016) en tariefmethodologie (2017-2020). 

Disclaimer. In deze studie bekijken we enkel de impact van de aansluiting van decentrale productie-

eenheden, i.e. de totale aansluitingskost op het elektriciteitsnet en modulatie door de netbeheerders, 

indien alle andere externe factoren gelijk blijven. Mogelijke toekomstige beslissingen op het Europese 

of federale niveau, de milieuwetgeving, andere initiatieven van de Vlaamse Regering de evolutie van 

energieprijzen- en markten, …. kunnen allen een invloed hebben maar vallen buiten de scope van deze 

simulatiestudie. 

1 . 1 Plan van aanpak 

De voorgestelde studie bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat een vergelijkende benchmark die 

het beleidskader betreffende AmFT van enkele Europese landen beschrijft en vergelijkt. Ook het 

beleidskader van het Waalse Gewest is hierin vervat. In het tweede deel van deze studie worden 

mogelijke beleidsopties geëvalueerd op basis van simulaties. 

Deel I - Benchmark 

Het eerste deel beschrijft in Sectie 2 vanaf pagina 18 het huidig en het voorgesteld toekomstig 

beleidskader voor AmFT van HEB-installaties en kwalitatieve WKK op MS en HS elektriciteits-

distributienetten en het PVN in Vlaanderen. De beschrijving wordt vervolgd door een inleidende 

kwalitatieve evaluatie van het voorgestelde Vlaamse beleidskader en maakt een vergelijkende studie 

tussen de beleidskaders voor AmFT in Wallonië, Nederland (Westland), Duitsland, Ierland en 

Denemarken. 

Deel II - Benchmark 

Het tweede deel van deze studie evalueert mogelijke beleidsopties op basis van simulaties. De aanpak 

van deze simulatie verloopt in zes verschillende stappen: 

1. Op basis van groeiscenario's voor HEB en kwalitatieve WKK in Vlaanderen wordt een 

verwachte set projecten gemaakt die zich tussen vandaag en 2030 zullen aansluiten op het 

distributienet. Elk project wordt gekenmerkt door zijn technologie - i.e. photovoltaïsche 

productie-installaties (hierna ‘PV’), windturbines of kwalitatieve WKK - zijn nominaal 

productievermogen en het jaar waarin het project een aansluiting aanvraagt. Andere 
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variabelen zoals constructietijd en injectieprofiel worden vast verondersteld per technologie. 

De simulatie neemt het jaar 2016 als startsituatie. Deze aannames staan beschreven in Secties 

4.4 tot 4.6 vanaf pagina 43. 

2. De netbeheerders (hierna ‘NB’) evalueren de kosten voor de aansluiting en integratie van het 

eerste project dat wenst aan te sluiten in dit jaar van de simulatie. Deze evaluatie gebeurt 

volgens één van de drie bestudeerde beleidskaders en resulteert in een aansluitingsvoorstel 

naar de producent. Dit voorstel bevat de modaliteiten voor een tijdelijke AmFT, een 

permanente AmFT, een vaste aansluiting of resulteert in een eenzijdige weigering van de 

aansluiting. De beleidsvoorstellen m.b.t. AmFT staan beschreven in Sectie 3 vanaf pagina 33, 

en bijhorende netstudie in Secties 4.1 tot 4.3 vanaf pagina 38. 

3. Vervolgens evalueert de producent het verkregen aansluitingsvoorstel. Indien hij een 

financieel verlies lijdt door het geschatte aandeel niet-vergoede modulatie, zal hij bekijken of 

zijn resterend projectrendement nog voldoende is om door te gaan. 

i. Zo ja, wordt het project binnen de voorziene tijd geïmplementeerd. Indien gepland, wordt 

ook een netversterking binnen de voorziene termijn uitgevoerd.  

ii. Zo nee, wordt het project niet gerealiseerd omdat de aansluitings- en integratiekosten te 

hoog liggen volgens het beleidskader. Er worden dan ook geen netversterkingen 

uitgevoerd.  

4. Deze aannames m.b.t. de evaluatie van de producent staan beschreven in Sectie 5 vanaf 

pagina 49. 

5. Stappen 2 en 3 worden herhaald voor elk volgend project dat wenst aan te sluiten in hetzelfde 

jaar.  

Alle kosten voor NB, producent en maatschappij met betrekking tot netinvesteringen en modulatie in 

dit jaar worden meegeteld in de resultaten. Deze kosten staan beschreven in Secties 4.2 en 4.3 vanaf 

pagina 40 en de (macro-)economische overwegingen in Sectie 6 vanaf pagina 54. 

Stappen 2 tot 6 worden herhaald voor het volgende jaar. Wanneer het eindjaar van de simulatie (2030) 

is bereikt worden de kosten (bij NB, producent, maatschappij) voor toekomstige modulaties tot 2045 

verdisconteerd naar 2030 en meegenomen in de resultaten. 

De hierboven beschreven simulatie wordt geitereerd volgens de Monte-Carlo methode. Hierbij wordt 

de simulatie herhaald voor elke mogelijke combinatie aan beleidsparameters, en krijgen we als 

resultaat een verdelingsfunctei die het hele gebied van mogelijke uitomsten weergeeft. Binnen een 

vooraf vastgelegde zoekruimte voor de beleidsparameters kunnen op deze manier de pareto-optimale 

oplossingen bepaald worden. Het beoogde pareto front weegt hierin de totale maatschappelijke kost 

af tegen de gerealiseerde groei aan HEB en kwalitatieve WKK. Door op zijn beurt bovenvernoemde 

Monte Carlosimulatie te itereren voor verschillende externe parameters, i.e. niet eigen aan beleids-

kader voor AmFT, kunnen de pareto-optimale resultaten getoetst worden op hun gevoeligheid aan een 

aantal opgelegde sensitiviteiten en de robuustheid naar onbekende factoren bepaald. 

De simulatiestudie vertrekt van een enkel, vereenvoudigd net. Om de resultaten door te trekken naar 

Vlaanderen worden simulatieresultaten van netten met een hoge concentratie HEB en kwalitatieve 

WKK, i.e. een net met een hoger geïnstalleerd vermogen dan het gewestelijke gemiddelde, 

gecombineerd met resultaten van netten met een lage concentratie. Ook worden simulaties voor 

verschillende types van transmissienet (hierna ‘TN’) en het PVN 70kV en PVN 36kV samengenomen met 

de gepaste wegingsfactoren. Tenslotte wordt het resultaat geschaald naar het totaal aantal Vlaamse 
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middenspanningsnetten, namelijk 282.9 

De resultaten van de Monte Carlosimulaties en bijhorende sensitiviteitststudie staan beschreven in 

Sectie 7 vanaf pagina 59. 

 

Figuur 5. Verloop van één simulatie die de uitvoering van projecten en bijhorende kosen 

evalueert; uitgaande van een veronderstelde groei aan HEB en WKK.  

1 . 2 Opbouw rapport 

Dit rapport is opgedeeld in volgende secties: 

 Sectie 2 (vanaf pagina 18) beschrijft het huidig en voorgesteld beleidskader voor AmFT 

gevolgd door een inleidende kwalitatieve evaluatie en een vergelijkende studie met de 

beleidskaders in Wallonië, Nederland, Duitsland, Ierland en Denemarken. 

 Sectie 3 (vanaf pagina 33) beschrijft de voorgestelde en gesimuleerde beleidsopties voor 

AmFT. 

 Sectie 4 (vanaf pagina 38) beschrijft de veronderstelde opbouw van het elektrisch netmodel 

en de noodzakelijke aannames met betrekking tot de groeiscenario's voor HEB en kwalitatieve 

WKK tot 2030 voor Vlaanderen. 

 Sectie 5 (vanaf pagina 54) beschrijft hoe wordt ingeschat hoeveel HEB en kwalitatieve WKK 

installaties niet gerealiseerd worden door de gekozen AmFT regeling. 

 Sectie 6 (vanaf pagina 54) beschrijft de economische en financiele assumpties en aannames 

in het model. 

 Sectie 7 (vanaf pagina 59) toont de resultaten van de simulaties inclusief de sensitiviteiten 

 Sectie 8 (vanaf pagina 73) tenslotte formuleert beleidsaanbevelingen op basis van de 

simulaties en kadert de studie binnen andere trends in het energielandschap. 

 

 

                                                                    
9 Volgens Elia's rapportering aan de VREG, conform het Groenboek Aansluitcapaciteit.  
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2 . Benchmark AmFT-kader 
In dit hoofdstuk beschrijven we het huidig en het voorgesteld toekomstig beleidskader voor 

Aansluitingen met Flexibele Toegang (hierna ‘AmFT’) van HEB-installaties en kwalitatieve WKK op 

midden- en hoogspannings elektriciteitsdistributienetten en het plaatselijke vervoernet in Vlaanderen. 

De beschrijving wordt vervolgd door een inleidende kwalitatieve evaluatie van het voorgestelde 

Vlaamse beleidskader en maakt een vergelijkende studie tussen de beleidskaders voor AmFT in 

Wallonië, Nederland (Westland), Duitsland, Ierland en Denemarken. 

2 . 1 Huidig kader 
Door de huidige en toekomstige groei van hernieuwbare energiebronnen in combinatie met meer 

gedistribueerde generatoren in distributienetten neemt het risico op congestie in het 

middenspanningsnet toe. Hierdoor zijn netbeheerders genoodzaakt om over te gaan tot 

netinvesteringen of om de aansluiting te weigeren uit kosten-batenoverwegingen.  

Als aanvulling op de bestaande wetgeving, om een kader te creëren voor netversterkingen met een 

langere doorlooptijd, werd de mogelijkheid tot AmFT voorzien in het Technisch Reglement voor de 

Distributie van Elektriciteit (Artikel III.3.3.25) en het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet 

Elektriciteit (Artikel III.2.4.4 & Artikel III.2.4.5): 

Afhankelijk van de situatie wordt de capaciteit toegekend volgens traditionele of, in geval van een 

productie-eenheid, volgens flexibele voorwaarden. 

Een aansluiting met flexibele toegang onder normale uitbatingsomstandigheden van het net kan 

toegestaan worden als het gaat om een aansluiting van een productie- installatie, en als deze 

aansluiting conform de standaard vigerende regels geweigerd zou moeten worden door een gebrek 

aan capaciteit omwille van congestie. Deze flexibele toegang kan in principe enkel tijdelijk toegepast 

worden in afwachting van de uitvoering van een geplande netversterking. Deze flexibele toegang kan 

uitzonderlijk, om technisch-economische redenen en mits akkoord van de VREG, definitief toegepast 

worden. 

Dit komt overeen met een modulatie zonder garantie op een minimale injectie, zonder vergoeding en 

zonder begrenzing in de tijd (al kunnen concrete grenswaarden vastgelegd worden in individuele 

aansluitcontracten om meer zekerheid aan de producent te bieden).  

Er kan eveneens opgemerkt worden dat volgens Artikel III.4.4.2 van het TRDE, voor projecten met een 

globaal opgesteld productievermogen ≥ 1000 kVA of voor projecten waar uit de detailstudie blijkt dat 

in N-1 situaties of bij congestie tijdelijke productiebeperkingen noodzakelijk zijn, de DNB een 

telecontrole kan opleggen aan de producent die de netbeheerder in uitzonderlijke uitbatings-

omstandigheden van het elektriciteitsdistributienet de mogelijkheid geeft, door middel van een 

centraal besturingssysteem, productiebeperkingen op te leggen op basis van objectieve criteria die 

contractueel vastgelegd worden. De toepassing hiervan is in de praktijk niet altijd helder afgestemd op 

het AmFT kader en verduidelijking in de regelgeving is hier voor aangewezen. 

Voor de simulatiestudie wordt echter enkel de regeling volgens bovenstaand schema bekeken. 
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2 . 2 Voorgesteld kader AmFT 
Als basis voor deze studie schuifde de VREG twee beleidsopties voor AmFT naar voren. Deze opties 

vormen het startpunt voor de eerste feedback van 3E en de benchmark met het AmFT van enkele 

andere regio’s. 

2.2.1 Initiële beleidsvoorstellen VREG 

Om zowel een betaalbaar elektriciteitsnet als verdere groei van hernieuwbare bronnen te verzekeren 

dienen de randvoorwaarden en limieten voor flexibele toegang scherper gesteld te worden dan in het 

huidige kader. De VREG schuift hiervoor twee mogelijke pistes naar voor. Deze vormen het kader 

waarbinnen 3E gevraagd werd om beleidsadvies te formuleren: 

 Klassiek voorstel met ‘investeringsfilosofie’ - Tijdelijke modulatie zoals binnen het huidige 

kader wordt vergoed. Bij niet-acceptabele netinvesteringen kan het huidige kader (zonder 

vergoeding) ook permanent worden toegepast als alternatief voor een weigering. Wanneer 

de netbeheerder oordeelt dat de kost van een vaste aansluiting aanvaardbaar is, zal hij de 

installatie vast aansluiten indien de netcapaciteit onmiddellijk beschikbaar is. Wanneer een 

netversterking is vereist, wordt de installatie in afwachting voor een duur van maximaal Z jaar 

aangesloten met een flexibele toegang met vergoeding bij modulatie (indien modulatie > 

X%/jaar). Wanneer de netbeheerder oordeelt dat de kost van een vaste aansluiting niet 

aanvaardbaar is, zal hij de aansluiting weigeren tenzij de beschikbare netcapaciteit toch een 

aansluiting toelaat mits modulatie in sommige gevallen, e.g. N-1 of veel wind. Dan zal de 

netbeheerder een permanente flexibele toegang zonder vergoeding aanbieden. 

 ‘Smart grid’ voorstel - Er wordt een aansluitingsverplichting opgelegd met een uitzondering 

voor zeer uitzonderlijke gevallen waarbij goedkeuring van de regultator vereist is voor de 

weigering van aansluiting. Wanneer de netbeheerder oordeelt dat het kostenefficiënter is een 

installatie vast aan te sluiten dan modulatie bij flexibele toegang te vergoeden, zal hij de 

installatie vast aansluiten indien de netcapaciteit onmiddellijk beschikbaar is. Wanneer een 

netversterking is vereist, wordt de installatie in afwachting voor een duur van maximaal Z jaar 

aangesloten met een flexibele toegang met vergoeding bij modulatie, i.e. indien modulatie > 

X%/jaar.  

Wanneer de netbeheerder oordeelt dat het kostenefficiënter is een flexibele toegang te vergoeden, zal 

hij een permanente flexibele toegang met vergoeding aanbieden. 

2.2.2 Bemerkingen 3E op beleidsvoorstellen 

Beide pistes geven een werkbaar kader dat voldoende en duidelijk de randvoorwaarden en 

modaliteiten afbakent voor een flexibele toegang. 3E heeft ook een aantal opmerkingen die 

meegenomen kunnen worden bij het verder uitzetten van de simulatiestudie en het beleid. 

3E merkt op dat in het ‘klassieke’ kader de keuze tussen niet-vergoede modulatie en weigering beter 

aan de producent gelaten wordt. Deze keuze heeft immers voornamelijk invloed op het 

inkomstenmodel van de producent, indien de DNB in overleg met de VREG de mogelijkheid heeft de 

gerelateerde netversterking niet op te nemen in het investeringsplan. 

3E bemerkt dat, binnen alle kaders, de definiering van parameter X voor een verstoring van de 

maatschappelijke kostberekening zorgt als basis voor de besluitvorming door de DNB. De eerste schijf 

gemoduleerde energie wordt niet vergoed terwijl er wel een economische kost aan is verbonden. 
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Aangezien de netbeheerder een bewuste keuze maakt tussen netversterking en modulatie moet de 

netbeheerder logischerwijs ook opdraaien voor de verbonden kosten. De parameter X kan deels 

verantwoord worden door een besparing in administratieve last wanneer deze niet wordt 

overschreden. De waarde voor X kan in deze context ook een niet-economische modulatie in de hand 

werken aangezien netbeheerders eerder getriggerd zijn om te moduleren waar X nog niet bereikt is, 

eerder dan waar de financiële impact van de modulatie minimaal is. 

De huidige ondersteuning van windprojecten in Vlaanderen gebeurt op basis van GSC. Het aantal GSC 

per MWh wordt bepaald op basis van de onrendabele top (hierna ‘OT’). Deze OT-berekening gebeurt 

jaarlijks door het Vlaams Energie Agentschap. Bij deze OT-analyse wordt de steun per MWh bepaald 

die een bepaald rendement voor de ontwikkelaar garandeert. Op deze wijze wenst de Vlaamse 

Regering de windfall profits zo beperkt mogelijk te houden. Wat dit laatste betreft, wordt tijdens de 

projectduur van een windproject jaarlijks de OT aangepast in functie van de evolutie van de 

elektriciteitsprijs. Neemt deze toe, dan zal de steun per MWh neerwaarts worden aangepast; bij een 

afname van de elektriciteitsprijs geldt het omgekeerde. Het VEA werkt voor wind met een gemiddeld 

windproject waarbij assumpties worden gemaakt over het aantal vollasturen, Capex en Opex. 3E stelt 

hierbij vast dat, wanneer het aantal vollasturen (inkomsten) als gevolg van de flexibele nettoegang lager 

wordt, de voorziene GSC niet langer zullen volstaan om het beoogde rendement te garanderen. 

Anderzijds werkt het VEA met een gemiddeld windproject. In het geval een windontwikkelaar significant 

lagere Capex weet te onderhandelen met een turbine-leverancier en/of locaties heeft met een gunstig 

windpotentieel, zal het rendement van dit park mogelijks hoger liggen dan het doelrendement waar 

het VEA mee rekening mee houdt. In dit laatste geval is er mogelijks bereidheid van de ontwikkelaar 

om een deel van de netuitbreidingskosten te financieren. Afhankelijk van de concrete situatie zal een 

flexibele nettoegang dus in meer of mindere mate de rentabiliteit bepalen van een windproject. 

Eveneens, en in lijn met wat hierboven wordt gesteld, merkt 3E op dat momenteel de mogelijkheid 

voor ontwikkelaars ontbreekt om een aansluiting mogelijk te maken door een stuk van de aansluitkost 

voor eigen rekening te nemen. 

2 . 3 Benchmark 
We onderwerpen de beschreven (potentiële) Vlaamse beleidskaders voor AmFT aan een vergelijkende 

studie met de beleidskaders voor AmFT in Wallonië, Nederland (Westland), Duitsland, Ierland en 

Denemarken. 

2.3.1 Duitsland 

De Duitse regelgeving voorziet voor een feed-in management (i.e. ‘einspeisemanagement’ of kortweg 

‘EinsMan’) binnen de hernieuwbare energiewet (EEG) §14 en binnen de energiewet (EnWG) §13 par2. 

Vertaald en hergeformuleerd stelt EEG-2014 §14 dat:10 

(1) Zonder te verzaken aan de verplichtingen voor netexpansie mogen netbeheerders uitzonderlijk (a) 

WKK-installaties met een vermogen boven 100 kW, (b) wind-installaties en ‘verschillende RES 

generatoren met gemeenschappelijk koppelpunt en aansturing’, (c) PV-installaties met een capaciteit 

tussen 30 en 100 kW en (d) PV-installaties met een capaciteit lager dan 30 kW wanneer het vermogen 

van de omvormer groter is dan 70% van het PV-vermogen moduleren bij overbelasting van het net 

zolang  

                                                                    
10 EEG 2014, the 2014 revision of the German Renewable Energy Sources Act (EEG).  
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 er anders een bottleneck in het betreffende of hogergelegen net zou ontstaan,  

 er voorrang verleend wordt aan HEB, mijngas en WKK (de netbeheerder moet eerst andere 

bronnen afregelen), en  

 de netbeheerder de beschikbare data i.v.m. feed-in in het desbetreffende net heeft opgevraagd.  

Globaal dient de netbeheerder te garanderen dat de grootst mogelijk hoeveelheid elektriciteit uit HEB 

en WKK wordt aangekocht.  

(2) Netbeheerders dienen operatoren ten laatste day-ahead; en anders onmiddellijk het tijdstip, 

scope en de duur van de geplande modulatie mee te delen voor zover die voorspelbaar is.  

(3) Netbeheerders dienen operatoren van gemoduleerde installaties; zonder vertraging; het tijdstip, 

scope, duur en reden mee te delen van de modulatie. Op verzoek dienen netbeheerders binnen een 

termijn van 4 weken ook de noodzaak te bewijzen. Operatoren van PV-installaties dienen slechts 

jaarlijks geïnformeerd te worden voor zover ze minder dan 15 draaiuren gemoduleerd zijn per 

kalenderjaar. 

EnWG §13 par211 stelt (vertaald en geherformuleerd) dat: 

Als een bedreiging of stoornis niet of niet tijdig kan worden verwijderd door maatregelen in het net 

(e.g. herschakelingen) of in de markt (e.g. inzetten van controle-energie, demand response en 

reserves), zijn TNBs in het kader van de veilige en betrouwbare netuitbating, gerechtigd en verplicht 

om alle feed-in, doorvoer en uitvoer van elektriciteit in hun controlegebied aan te passen aan de 

eisen van een veilige en betrouwbare werking van het transmissiesysteem of deze aanpassing te 

eisen. In geval van een noodzakelijke modulatie, dienen in het bijzonder de betrokken DNBs en 

traders vooraf geïnformeerd te worden in de mate van het mogelijke. 

Modulatie wordt verder gekaderd in een aparte gids12. Daarin worden volgende principes aangehaald:  

 Vergoedingen worden enkel betaald bij gebruik van modulatie als laatste redmiddel voor het 

waarborgen van netwerkveiligheid. Een gebrek aan netcapaciteit is met name een nood-

zakelijke en voldoende voorwaarde om binnen EEG-2014 §14 te vallen. In andere gevallen 

zoals schade, storingen, … (EnWG §13 par2) wordt er geen vergoeding uitbetaald16. 

 De netbeheerder, in wiens netwerk de oorzaak van de noodzaak van een EinsMan-actie zich 

bevindt, is aansprakelijk om de getroffen exploitanten te compenseren voor niet-

geïnjecteerde stroom.  

 De vergoeding geschiedt als volgt: 

o Vergoeding aan 95% van het verlies aan inkomsten13 (plus bijkomende uitgaven minus 

vermeden uitgaven). 

o Vergoeding aan 100% vanaf het tijdstip waarop de installatie een jaarlijks inkomsten-

verlies van 1% bereikt. 

o De vergoeding wordt gesocialiseerd in de nettarieven voor zover de actie nodig was en 

de netbeheerder niet verantwoordelijk is, i.e. voor zover hij alle mogelijkheden om het 

netwerk te optimaliseren, versterken en te ontwikkelen heeft uitgeput. Anders moet de 

                                                                    
11 Act on the supply of electricity and gas (Energy Industry Act – EnWG), beschikbaar op: 

https://energyblawg.wordpress.com/enwg/ 
12 Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement: Abschaltrangfolge, Berechnung von Entschädigungszahlungen und 

Auswirkungen auf die Netzentgelte - Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 

Eisenbahnen, beschikbaar op 

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Er

neuerbareEnergien/Einspeisemanagement/Leitfaden_2_1/LeitfadenEEG_Version2_1.pdf;jsessionid=1A36C2198A91F

59E2441841E5A1B31BE?__blob=publicationFile&v=3 
13 Dit betreft dus het volledige feed-in tarief, of marktwaarde plus feed-in premium 
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netbeheerder de vergoeding uit eigen middelen financieren 

 Modulatie wordt vergoed enkel wanneer het gaat over congestie, niet voor andere zaken 

m.b.t. leveringszekerheid, e.g. 50,2 Hz modulatie bij PV. 

 De hoeveelheid gemoduleerde energie wordt berekend volgens het type energiebron op: 

o Preferentie, ALGEMEEN = laatst gemeten vermogen voorafgaand de afregeling 

o Preferentie,WIND = berekend uit gemiddelde gemeten windsnelheid & power curve 

o Preferentie,SOLAR = Preferentie, ALGEMEEN, maar sowieso zonder compensatie ’s nachts 

Evaluatie 

Een studie van Ecofys14 uit 2011 onderzoekt de impact van modulatie in Schleswig-Holstein. Opvallend 

is dat in 2011 in totaal tot 2,9% van de totale aangestuurde hernieuwbare energieproductie werd 

gemoduleerd en werd er ingeschat dat alle vergoedingen samen tot meer dan 20 miljoen euro kunnen 

oplopen 

Toepasbaarheid op Vlaanderen 

3E ziet geen fundamentele problemen om het Duitse systeem In Vlaanderen toe te passen. Interessant 

zijn de inschattingen van de totale kost van vergoedingen. Voor zover een vergelijking van mogelijke 

congestiegevallen in Vlaanderen mogelijk is, zou de kost kunnen oplopen tot 20 mioEUR, i.e. 3 

EUR/MWh en 6,5 TWh hernieuwbare productie elektriciteit. 

Tabel 1. Overzicht van modulatie en bijhorende vergoedingen in Schleswig-Holstein in 

2011. (Bron: Ecofys) 

2011 % geïnstalleerd 

vermogen 

aangestuurd 

Energie 

gemoduleerd 

(GWh) (inschatting) 

Vergoedingen 

(mioEUR) 

(inschatting) 

Vergoeding 

(EUR/MW total 

geïnstalleerd 

vermogen van dit 

type in Schleswig-

Holstein) 

Vergoeding 

(EUR/MWh 

geproduceerd in 

Schleswig-Holstein) 

Wind 42% 101 - 226 9 - 21 2 500 – 6 000 1,6 – 3,8 

Biogas 8% 2 0.5 1250 0.3 

PV 14% 2 - 8 0,5 - 2 1 000 – 4 500 0,7 – 2,9 

2.3.2 Nederland, ervaring van Westland (NB) 

De Nederlandse NB Westland voerde recent twee proefprojecten uit voor commerciële flexibilteit, 

enerzijds voor het vermijden van piektarieven en anderzijds voor congestiebeheer. 

Commerciële flexibiliteit voor het vermijden van piektarieven 

De Nederlandse DNB Westland begeleide het proefproject “Agriport A7, Wieringermeer” waarbij 7 

tuinbouwbedrijven samen een particulier distributienet opzetten voor het economisch optimaliseren 

van hun (gezamenlijke) energie-uitwisseling met het transmissienet. Het proefproject kwam tot stand 

                                                                    
14 J. Bömer, M. Doering, Dr.-Ing. K. Burges (2012), Einspeisemanagement in Schleswig-Holstein, beschikbaar op 

http://www.ecofys.com/files/files/ecofys_2012_einspeisemanagement_in_schleswig-holstein.pdf 
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om piektarieven te vermijden bij de TNB Tennet voor de individuele piekvraag. Als geaggregeerd net, 

zo werd geredeneerd, daalt ten eerste het piekvermogen vanzelf en kan ten tweede een verdergaande 

optimalisatie (minimalisatie) plaatsvinden van de piekvraag.  

Het beheer van het net werd ondergebracht onder een eigen entiteit en het platform voor de 

marktwerking en de aansturing van de productie en toegang werd uitgevoerd door Westland. Dit 

platform liet zowel transacties toe van energie als van flexibiliteit: 

 Energie: voor de tuinbouwbedrijven is het voordeliger om lokaal hun energie te sourcen dan 

in het transmissienet (voordelige energietarieven, vermeden nettarieven etc.). Een 

marktplatform liet toe om energie te traden tussen de verschillende netgebruikers. Deze 

markt werkt met een tijdsstap van 15 minuten. 

 Flexibiliteit: Om de aansluitcapaciteit van het particulier net niet te overschrijden, werd in 

onderlinge afspraak tussen de netgebruikers een bovenwaarde vastgelegd voor het 

vermogen op het aansluitpunt met het transmissienet. Bij het bereiken van deze waarde 

treedt het flexibiliteit-marktsysteem in werking en zullen de installaties afgeregeld worden 

met de goedkoopste flexibiliteitsprijs. Deze markt werkt met zeer korte lead times (< 1 

minuut). 

Deze markten zijn beide volledig vrij van enige verplichtingen tot deelname, minimum- of 

maximumprijzen. Om een capaciteitsoverschrijding te vermijden, is een procedure van harde 

afschakelingen vastgelegd wanneer er onvoldoende flexibiliteit aanwezig is op de markt. Deze load-

shedding heeft mogelijks schadelijke gevolgen voor de lasten en daarom is er een financiële 

incentivering voor de netgebruikers om het systeem correct te gebruiken. 

Flexibiliteit wordt gecontracteerd na het samenbrengen van de verschillende day-ahead nominaties. 

Bij het bereiken van de drempelwaarden wordt real-time bijkomende flexibiliteit gecontracteerd op de 

markt. De netto-uitwisseling van alle netgebruikers wordt continu en in real-time uitgelezen en 

aangestuurd.  

Het is de bedoeling dat dit systeem permanent is omdat het een economisch optimalere uitkomst biedt 

voor de netgebruikers dan een standaard aansluiting. 

Commerciële flexibiliteit voor congestiebeheer 

Westland voerde ook eerder een gelijkaardig project uit in een net in eigen beheer. In het betreffende 

net hadden 200-300 tuinbouwbedrijven een aanvraag ingediend voor een WKK. Om deze te kunnen 

aansluiten, was een versterking van de hoogspanningspost vereist. Tijdens de duur van deze werken 

kregen alle nieuwe aanvragen slechts een aansluiting mits flexibele toegang binnen een commercieel 

systeem. Bij congestie selecteerde de DNB dan de goedkoopste aanbieders op het marktplatform.  

Dit systeem beruste eveneens op een volledig vrije markt, gelijkaardig aan het Agriport proefproject. 

Dit systeem was wel tijdelijk en werd stopgezet zodra de netinvestering was afgerond. 

Evaluatie 

Westland gaf te kennen zeer tevreden te zijn van beide systemen voor commerciële flexibilteit, zowel 

qua werking als de kost.  

 Bij het Agriport project werd het concept uitgebreid naar gas, warmte en CO2. Bovendien zijn 

intussen ook andere spelers (windparken en datacenters) op het net aangesloten en nemen 
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ze deel aan het systeem. 

 Voor het congestiemanagement was het aantal vereiste modulaties en de bijhorende kost 

voor de DNB erg beperkt. Door het relatief groot aantal deelnemers werkte de markt naar 

behoren en de prijzen lagen niet veel boven de werkelijke kost van flexibiliteit voor de 

tuinbouwbedrijven. 

Momenteel werkt Westland ook aan een ‘verkeerslichtensysteem’ waarbij netgebruikers individueel 

variabel aansluitvermogen krijgen (e.g. groen licht voor verbruiker x betekent dat hij binnen bepaalde 

grenzen meer mag afnemen/injecteren dan zijn nominale aansluitcapaciteit). De wetgeving dient nog 

aangepast te worden maar Westland voorziet de start van het systeem reeds op 01/01/2017. 

Toepasbaarheid op Vlaanderen 

Hoewel commerciële flexibiliteit voor congestiebeheer goed gewerkt heeft in afwachting van 

netinvesteringen bij Westland, is dit succes onlosmakelijk verbonden met het aantal aanbieders van 

flexibiliteit in het betreffende netgebied. De sterke concentratie aan WKKs in de besproken case volgt 

ook uit de Nederlandse ruimtelijke ordening en netopbouw.  

Het valt aan de hand van deze case ook moeilijk af te leiden wat het preciese rendement is op het 

opzetten van een marktplatform. Immers, in deze case was het aantal activeringen beperkt en werd na 

de netinvestering het platform ook weer uit dienst genomen. Het opzetten van een marktplatform als 

economisch optimale oplossing lijkt daarom ook slechts mogelijk wanneer gegarandeerd kan worden 

dat  

 Er voldoende aanbieders van flexibiliteit zijn 

 Er voldoende vraag naar flexibiliteit is 

 Er voldoende netten zijn waarover de kost voor de implementatie van een marktplatform kan 

gespreid worden. 

2.3.3 Wallonië 

Ook Wallonië heeft een uitgewerkt beleidskader voor AmFT. 

Aansluiting en modulatie 

In Wallonië wordt de lokale aansluiting van productie-eenheden betaald door de aanvrager. De 

tarieven variëren in functie van de locatie, het spanningsniveau en het type aansluiting.15 

Voor nieuwe aansluitingen >250 kVA onderzoekt de DNB de onthaalcapaciteit van het distributienet. 

Hierbij zal de DNB steeds de aangevraagde aansluitcapaciteit opdelen in een aansluitbaar deel en een 

niet-aansluitbaar deel. Het aansluitbaar deel van de capaciteit krijgt een ‘flexibele vergoede’ aansluiting 

tot het net. Het niet-aanvaardbaar deel geniet geen vergoeding bij modulatie. Alle aansluitingen 

>250 kVA gebeuren bijgevolg met een telecontrolesysteem, geleverd door de DNB. 

Wanneer de installatie geen volledig ‘flexibele vergoede’ aansluiting krijgt, zal de DNB een kosten -

batenanalyse (KBA) uitvoeren om de kosten en baten van een netwerkversterking in kaart te brengen. 

Indien de kosten maatschappelijk verantwoord zijn, heeft de DNB een termijn van 5 jaar (1 jaar) om het 

middenspanningsnet (of laagspanningsnet indien van toepassing) te versterken. Bij een negatieve 

uitkomst van de KBA wordt het net niet versterkt. De kosten voor een aansluiting zijn maatschappelijk 

                                                                    
15 CWaPE, Procédure applicable pour les unités de product ion ayant un contrôle RGIE jusqu’au 31/12/2014, 

beschikbaar op http://www.cwape.be/?dir=3.1.01 
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verantwoord wanneer:16 

Projectspecifieke kosten

Verwachte productie project
 < α ∙maximale referentieeenheidskost 

De parameter α is bedoeld als vrijheidsgraad om in de toekomst te kunnen ingrijpen bij een afwijking 

van de ontwikkeling in hernieuwbare energie met de beleidsdoelstellingen. De huidige waarde van α 

bedraagt momenteel 1 en dit tot deze geüpdatet wordt door de CWaPE.  

Voor kleinere installaties, i.e. <250 kVA, is de DNB vrij om specifieke regels op te leggen maar deze 

dienen goedgekeurd te worden door de regulator (CWaPE). 

Vergoeding 

De huidige regelgeving voorziet een vergoeding van de niet-geïnjecteerde energie. De CWaPE stelt 

echter voor om deze in de toekomst om te vormen naar niet-geproduceerde energie, om geen dubbele 

vergoedingen te betalen aan installaties met een flexibel eigen verbruik. In geval van congestie wordt 

vergoed vanaf de eerste MWh; in geval van noodgevallen wordt de eerste 6 uur (en langer, mits akkoord 

van de CWaPE) van elk noodgeval geen vergoeding uitgekeerd. 

De hoeveelheid energie wordt berekend per kwartier als: 

minimum(potentieel vermogen tijdsinterval,permanente productiecapaciteit) - werkelijke productie 

De potentiële productie is het volume dat geproduceerd zou zijn zonder modulatie naar een 

richtwaarde. Voor intermitterende productie (wind, zon) wordt deze geschat op basis van een 

referentieprofiel, opgemaakt uit meetgegevens van gelijkaardige installaties in Wallonië en een 

individuele kwaliteitsfactor gebaseerd op historische performantiegegevens van de installatie.17 

Concrete formules worden niet geciteerd in de regelgeving. De richtwaarde houdt rekening met het 

zelfverbruik. 

Op basis van deze energie wordt aan de producent of BRP een vergoeding uitbetaald. De preciese 

berekening en modaliteiten van deze vergoeding zijn vermeld in het aansluitingscontract tussen DNB 

en producent. 

Evaluatie 

Dit systeem is pas van toepassing sinds begin 2016. Het is daarom te vroeg om duidelijke conclusies te 

kunnen trekken. 

Toepasbaarheid op Vlaanderen 

De aansturing van injectie (in plaats van productie) is niet aangewezen voor Vlaanderen aangezien de 

telecontrolekasten in Vlaanderen momenteel zijn aangesloten op het niveau van de productie-

eenheden. 3E ziet verder geen fundamentele problemen om het Waalse systeem In Vlaanderen toe te 

                                                                    
16 CWaPE, Proposition sur les modalités de calcul de l’analyse coût-bénéfice visant à déterminer le caractère 

économiquement justifié ou non d’un projet d’adaptation du réseau en vue de permettre une injection excédentaire 

par rapport à la capacité immédiatement disponible , beschikbaar op http://www.cwape.be/?dir=0.2&docid=2677  
17 CWaPE, Avant-project d’arrêté du Gouvernement Wallon relatif à l’analyse coût-bénéfice auw modalités de calcul 

et de mise en oeuvre de la compensation financiere en application de l’article 26 du décret du 11 avril 2014, 

modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation dur marché de l’électricité , beschikbaar op: 

http://www.cwape.be/docs/?doc=2731 
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passen. 

2.3.4 Ierland en Noord-Ierland 

Gegeven de lokale omstandigheden, i.e. een eiland zijnde en een hoge penetratie aan wind, heeft 

Ierland een uitgewerkte regeling voor modulatie en AmFT. 

Aansluiting 

In Ierland is elk persoon gerechtigd om een aansluitaanvraag in te dienen bij de NB voor een aansluiting 

op het net. De NB mag slechts weigeren om een aansluiting te maken wanneer dit aantoonbaar niet in 

het publiek belang is of wanneer het in strijd zou zijn met de elektriciteitswet of de netwerkcode. 

Hiertoe dienen de netbeheerders transparante en niet-discriminerende aansluitingsvoorwaarden te 

hanteren. De regulator (CER) begeleidt de aanmaak en regelmatige update van deze voorwaarden.18 

De aansluitvoorwaarden omvatten een algemeen luik en een projectspecifiek luik. Dit projectspecifieke 

luik stipuleert de bouw en commissioning van de aansluitwerken en de aansluiting op het netwerk. Er 

wordt hierbinnen een opsplitsing gemaakt tussen ‘oppervlakkige aansluitingswerken’ en ‘diepe 

aansluitingswerken (in hogergelegen net)’. 

 Oppervlakkige aansluitingswerken betreffen de lokale aansluiting. Zodra deze werken zijn 

voltooid, mag een generator exporteren naar het net. Er is echter geen financiële 

compensatie van toepassing bij het moduleren van de exportcapaciteit vooraleer alle diepe 

aansluitingswerken voltooid zijn. Men spreekt van ‘nonfirm access’ of niet-vaste toegang. De 

kosten van deze oppervlakkige aansluitingswerken worden volledig gedragen door de 

generator (of groep van generatoren). De netbeheerder rekent desgevallend alle gemaakte 

kosten door. 

 Diepe aansluitingswerken (of ‘associated transmission reinforcements’) betreffen assets uit 

het algemene net. Zodra deze versterkingen zijn uitgevoerd, is de generator gerechtigd op 

een financiële compensatie bij afregeling (‘firm access’, vaste toegang). Diepe 

aansluitingswerken worden betaald uit speciale nettarieven die worden betaald door alle 

generatoren (transmission use of system charges).  

Bij deze werken is het mogelijk dat de generator zelf bepaalde werken uitvoert die typisch in de scope 

van de TNB vallen, de zogezegde “contesteerbare activiteiten”. Bij een niet-contesteerbare offerte voert 

de TNB sowieso de werken uit. 

Er bestaan ook aansluitingen waarbij een deel van de capaciteit benoemd word als vast (firm) en een 

deel als niet-vast (nonfirm). De vergoedingen gebeuren dan enkel wanneer de modulatie groter is dan 

de niet-vaste aansluitcapaciteit. 

Modulatie 

Volgens de SONI Grid Code en de Distribution Code in Ierland dienen alle windparken met een 

geregistreerd vermogen van 5 MW of meer controleerbaar te zijn door de TNB. Andere types en 

kleinere vermogens van gedistribueerde generatoren worden typisch niet voorzien van een dergelijke 

controle. Uit de jaarlijkse overzichten van het geïnstalleerd vermogen viel op te maken dat de TNB, i.e. 

                                                                    
18 Arthur Cox (2015), Overview of the Regulation of the Electricity Sector in Ireland, beschikbaar op: 

http://www.arthurcox.com/wp-content/uploads/2015/04/Arthur-Cox-Overview-of-the-Regulation-of-the-Electricity-

Sector-in-Ireland-April-2015.pdf 
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Eirgrid en SONI, deze vereiste van controleerbaarheid ook retroactief oplegt aan bestaande 

windparken.19 

Windparken genieten priority dispatch maar kunnen gemoduleerd worden uit overwegingen van 

systeemveiligheid of lokale transmissiebeperkingen. Momenteel worden generatoren met vaste 

toegang vergoed voor elke ‘curtailment’, i.e. omwille van veiligheid en stabiliteit van het volledige net, 

en ‘constraint’, i.e. omwille van lokale bottlenecks/congestie in het net en onderbrekingen door 

onderhoud, upgrades en netfouten20. Een generator met niet-vaste aansluiting wordt nooit vergoed. 

Dit systeem zal echter aangepast worden vanaf 2018, zoals aangeduid in Figuur 6. 

 

Figuur 6. Vergoedingen voor modulatie in Ierland.21 

De modulatie wordt vergoed aan de leverancier en aan marginale marktprijs22 te vermenigvuldigen 

met het productieverlies (genomineerde productie – actuele productie).  

Betalingen onder het steunmechanisme zijn steeds gebaseerd op actuele fysische output. Er is geen 

compensatie van de steun voorzien bij modulatie. 

Evaluatie 

Tabel 2 toont de gemoduleerde energie op het hele Ierse eiland tussen 2011 en 2015. Er valt op dat: 

 modulatie voornamelijk gebeurt op grond van systeemveiligheid (curtailment, slechte 

verbinding met net van Groot-Brittannië23), dan wel op grond van lokale congestie 

(constraint). Toch bedraagt de modulatie (constraint) in 2015 reeds 1,7%. Er wordt verwacht 

dat door de invoering van nieuwe veiligheidsdrempelwaarden voor niet-synchrone generatie, 

de modulatie (curtailment) zal dalen in de toekomst (eerder 50%, 55% getest vanaf 2015, en 

                                                                    
19 EirGrid (2012), Wind Farm Controllability Categorisation Policy, beschikbaar op:  http://www.eirgridgroup.com/site-

files/library/EirGrid/Wind%20Farm%20Controllability%20Categorisation%20Policy.pdf  
20 EirGrid (2015), Annual renewable constraint and curtailment report, beschikbaar op: 

http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Annual-Renewable-Constraint-and-Curtailment-Report-2015-

v1.0.pdf 
21 IPA (2015), A Closer Examination of Wind Generation in Ireland - How the changing market is making it hard for 

generators to forecast revenues, beschikbaar op: http://ipaadvisory.co.uk/uploads/Ireland%20Wind%20Report%20 -

%20June%202015.pdf 
22 FAQ EirGrid, beschikbaar op: http://www.eirgridprojects.com/site-

files/library/EirGrid/Gate%203%20FAQs%20Section%203%20-%20FAQs%20and%20ATRs.pdf 
23 Martin Steuer (2014), HET 2: Curtailment: an option for cost-efficient integration of variable renewable generation? 

beschikbaar op: http://www.insightenergy.org/ckeditor_assets/attachments/32/het2_curtailment_steurer.pdf 
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beleidsprogramma DS3 ambieert 75% tegen 2020). 

 de toename in hoeveelheid energie geproduceerd gelijke tred houdt met de hoeveelheid 

totale modulatie. De tabel toont wel dat modulaties door constraint opvallend sneller 

gegroeid zijn dan de geïnstalleerde capaciteit aan windproductie. Dit kan verklaard worden 

vanuit de belastingsduurcurve van windgeneratie. Bij een toename van geïnstalleerde 

windcapaciteit op een gecongesteerd net, neemt immers zowel het verschil tussen actuele 

(potentiële) windproductie en netcapaciteit toe alsook de jaarlijkse tijd dat de actuele 

windproductie de netcapaciteit overschrijdt. Dit effect wordt des te meer uitgesproken 

wanneer de netversterking de groei niet kan bijhouden (hier +100% in 5 jaar). 

Tabel 2. Historische modulatiewaarden in Ierland 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Wind modulatie (GWh) 106 110 196 277 442 

Wind generatie (GWh) 4 208 5 143 5 872 6 436 8 233 

Modulatie (%) 2,5% 2,1% 3,3% 4,1% 5,1% 

… door curtailment 2,0% 1,3% 2,4% 2,7% 3,4% 

… door constraint 0,5% 0,8% 0,9% 1,4% 1,7% 

Toepasbaarheid op Vlaanderen 

Het (tot 01/01/2018) vergoeden van installaties op basis van netwerkveiligheid valt te verklaren in de 

Ierse context waar momentane penetratieniveaus van wind beperkt gehouden worden uit het oogpunt 

van netstabiliteit.  

Vlaanderen is goed verbonden binnen het Europese elektriciteitsnet en daarom is een dergelijke 

penetratiebegrenzing minder relevant. Kritieke situaties voor de netveiligheid (noodgevallen, 

overmacht) zijn in Vlaanderen klassiek probabilistisch en minder frequent en voorspelbaar dan in 

Ierland. Een vergoeding aan generatoren in deze gevallen zou niet in lijn zijn met de algemene 

Europese visie. 

2.3.5 Denemarken 

Bij aansluiting van een HEB/WKK draagt de ontwikkelaar de lokale aansluitingskosten en staat de 

netbeheerder in voor de netversterking en –verbetering.24 Bij aansluiting van HEB op distributienetten 

worden de kosten verdeeld over alle Deense DNBs.25 Verder voorziet het Deens energieakkoord in een 

sterke toename van windenergie en legt deze een proactieve netwerkplanning op aan de TNB om deze 

bronnen te integreren.  

Modulatie is in Denemarken wettelijk gereguleerd maar wordt slechts zeer beperkt toegepast. Zo 

                                                                    
24 The World Bank - Renewable Energy in Denmark. beschikbaar op: 

http://rise.worldbank.org/data/exploreeconomies/denmark/2014/renewable-energy 
25 Martin Steuer (2014), HET 2: Curtailment: an option for cost-efficient integration of variable renewable generation? 

beschikbaar op:: http://www.insightenergy.org/ckeditor_assets/attachments/32/het2_curtailment_steurer.pdf  
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overschreed de windproductie in 2012 de nationale vraag voor 848 uur (bijna 10% van de tijd) terwijl 

er zo goed als niets werd gemoduleerd26 (3 keer per jaar27 of 0,1% van de generatie28). 

Dit valt te verklaren vanuit  

 Het geringe aantal netten met een hoge generatie-lastverhouding en een globale hoge 

capaciteit van de netten (op distributieniveau),29 

 De exportmogelijkheden voor windenergie naar Duitsland en Noorwegen (op niveau van het 

transmissienet); 

 Het subsidiemechanisme, waarbij de steun wegvalt bij negatieve marktprijzen, waardoor 

hernieuwbare bronnen aangezet worden om zelf de moduleren (marktniveau). 30 

Modulatie is toegestaan voor netwerkveiligheid. Enkel recentere offshore windparken (Horns Rev 2, 

Rødsand 2 en volgende) genieten desgevallend een vergoeding. Modulatie komt daar vaker voor gezien 

het exclusieve gebruik van bepaalde netwerkassets door een offshore windpark. 

HEB en kwalitatieve WKK mogen slechts afgeregeld worden wanneer de afregeling van andere bronnen 

niet volstaat om te kwaliteit en de balans van het net te behouden.31 

2 . 4 Samenvatting en aanbevelingen 
Ervaringen uit andere regio’s laten toe om een beeld te schetsen van mogelijke pistes voor 

aansluitingen met flexibele toegang. Uit de bovenstaande regelgevende kaders komen de volgende 

verschillen naar boven: 

Tabel 3. Vergelijkende samenvatting van de benchmark 

 Duitsland Westland Wallonië Ierland Denemarken 

Flexibele toegang commercieel 

aangeboden ? 

- Ja - - - 

Permanente flexibele toegang mogelijk 

? 

Ja - Ja - - 

Flexibele toegang steeds verged ? Ja Ja - - - 

                                                                    
26 Martin Steur (2014) Curtailment: an option for cost-efficient integration of variable renewable generation? 

Beschikbaar op: http://www.kic-innoenergy.com/wp-content/uploads/2016/03/HET2.pdf 
27 Danish Energy Agency (2015) Flexibility in the Power System - Danish and European experiences . Beschikbaar op: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/flexibility_in_the_power_system_v23-lri.pdf 
28 H.K.Jacobsen & S.T.Schröder (2012) Curtailment of renewable generation: Economic optimality and incentives, 

Energy Policy 49, p. 663-675. Beschikbaar op: 

http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:114002/datastreams/file_67971fb2-d43d-4842-9cf5-7b2276b21732/content 
29 H.K.Jacobsen & S.T.Schröder (2012) Curtailment of renewable generation: Economic optimality and incentives, 

Energy Policy 49, p. 663-675. Beschikbaar op: 

https://www.researchgate.net/profile/Henrik_Jacobsen/publication/257126005_Curtailment_of_renewable_generatio

n_Economic_optimality_and_incentives/links/5601ad0508aeb30ba7355476 
30 Lene Egeberg-Gjelstrup (2011), Renewable energy policy in Denmark; Beschikbaar op: http://www.energy-

regulators.eu/portal/page/portal/FSR_HOME/ENERGY/Policy_Events/Executive_Seminars/Edition1/2011.04.07-

LENE.pdf , http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Energy-Natural-Resources/Denmark/Bruun-

Hjejle/Subsidy-schemes-for-wind-farms 
31 Anna Pobłocka, Robert Brückmann, Raffaele Piria, Rebekka Frank, Dierk Bauknecht (2011),  Integration of 

electricity from renewables to the electricity grid and to the electricity market: RES integration - National report: 

Denmark  http://www.eclareon.eu/sites/default/files/denmark_-_res_integration_national_study_nreap.pdf 
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Omvang van vergoeding 95% >100% Contract 100% 0% 

Afgerelegd o.b.v. Productie Productie Injectie Productie Productie 

Flexibiliteit als technische vereiste of commerciële dienst ? 

De ervaring van Westland in Nederland toont aan dat een marktplatform voor flexibiliteit kan werken 

wanneer er voldoende deelnemers zijn of wanneer er veel te verliezen valt (e.g. load shedding) bij een 

incorrect functioneren van het systeem. Een commercieel systeem lijkt de meest kostenoptimale 

oplossing wanneer aan bovenstaande voorwaarde voldaan wordt. Bij onvoldoende markspelers en 

relatief beperkte congestieproblemen (cf. beperkt tot bijvoorbeeld een specifieke feeder eerder dan in 

het onderstation), is het moeilijker om een competitieve markt te verzekeren en wordt dit mogelijks 

beter vermeden. Het lijkt in ieder geval onmogelijk om in alle middenspanningsnetten en voor alle 

congesties een competitieve markt op te zetten.  

3E is overtuigd dat eerst een kader voor technische flexibiliteit opgezet moet worden. In een later 

stadium kan aan netbeheerders de vrijheid tot commerciële systemen worden gegeven om in bepaalde 

gevallen de kosten verder te optimaliseren. Eventueel kunnen regelluwe experimenteerzones opgezet 

worden naar analogie met Nederland waarin een aantal pilots kunnen worden getest met 

meer/mindere betrokkenheid van DNB’s. 

Flexibilite toegang permanent of tijdelijk? 

Wallonië en Duitsland hanteren een filosofie waarbij een permanente flexibele toegang een 

kostenoptimaal alternatief kan zijn voor netinvesteringen. De andere onderzochte regio’s zien het meer 

als een tijdelijke oplossing in afwachting van een netinvestering. 

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de ene filosofie beter is dan de andere. 

Flexibiliteit ingevoerd waar nodig of overall, eventueel retro-actief? 

Enkel in Ierland werd telecontrole retroactief opgelegd. Dit was overigens niet omwille van congestie 

maar omwille van systeemveiligheid (inertie).  

Het invoeren van vergoedingen voor bestaande AmFT is te vermijden aangezien deze leiden tot windfall 

profits voor de producent. De ontwikkelaar heeft immers zijn rekening gemaakt en als daaruit blijkt dat 

toch voldoende rendement kan worden gehaald ondanks de flexibele netkoppeling dan zijn 

bijkomende vergoedingen niet nodig. 

Opdeling aansluitcapaciteit in vast en flexible deel? 

In Wallonië en Ierland kan de capaciteit voor een installatie toegekend worden als een vaste component 

(waarop modulatie vergoed wordt) en een niet-vaste component (die vrij kan gemoduleerd worden 

door de netbeheerder). In beide gevallen betreft het in principe een overgangsmaatregel tot de 

volledige capaciteit als vast wordt toegekend (uitzondering: wanneer vaste aansluiting niet economisch 

verantwoord in Wallonië). 

De opsplitsing in een vast en flexible deel kan gezien worden als alternatief voor de waarde X, 

geïntroduceerd in het Vlaams beleidskader. 

http://www.3e.eu/
mailto:info@3e.eu


FINALE VERSIE 
DOCUMENT 
CONFIDENTIEL 

www.3e.eu * info@3e.eu 

Aansluiting met flexibele toegang in Vlaanderen – Finaal rapport 
simulatiestudie 

PR109711 – 11/05/2017 

31 

 

 

Flexibele productie of flexibele injectie? 

De Waalse regelgeving specifieert momenteel een flexibele injectie maar komt daarop terug om 

windfall profits te vermijden. Prosumers met een flexibele last (of zelfs een dump load) worden zo 

immers twee keer vergoed voor hun groene productie. Om het ‘opbranden’ van hernieuwbare energie 

te voorkomen wordt een flexibele injectie best goed gekaderd of vermeden.  

Wanneer ofwel de subsidiemechanismen voor HEB/WKK zijn uitgedoofd of er geen vergoeding voor 

GSC voorzien wordt bij modulatie, is een flexibele injectie wel de juiste keuze aangezien deze de 

netgebruikers zelf in staat stelt hun flexibele vraagzijde in te zetten voor congestiebeheer met een 

maximale hernieuwbare productie. 

Meten van flexibiliteit? 

Voor WKK installaties of niet-variabele bronnen wordt best uit gegaan van een genomineerd day-ahead 

profiel indien dit beschikbaar is, zoals in Nederland (Westland). Zoniet, kan het Duitse systeem worden 

toegepast waarbij de laatste productiewaarde voor de activering van flexibiliteit als referentie geldt.  

Voor variabele hernieuwbare productie stelt het Duitse systeem eveneens methodes voor. De 

windproductie kan afgeleid worden uit de windsnelheid en de power curve. 3E maakt hierbij wel de 

kritische bemerking dat nominale power curves van windturbines vaak niet overeenkomen met de 

gemeten power curves. Bovendien is de power curve van een windpark minder dan de som van de 

power curves van de turbines omdat ze elkaar windschaduw geven. Voor zonne-energie stelt het Duitse 

systeem ook de laatste productiewaarde voor de activering als referentiewaarde, mits het reduceren 

van de deze waarde tot 0 ’s nachts. 

De Waalse regelgeving stelt voor het referentieprofiel te berekenen uit relevante productiedata van 

andere centrales op het moment van modulatie en het verrekenen van een kwaliteitsfactor van elke 

plant.  

Het gebruik van een installatie-specifieke kwaliteitsfactor is normaliter accurater maar tevens 

complexer. 

Wanneer flexibiliteit vergoeden? 

In Vlaanderen, Duitsland, Denemarken worden geen vergoedingen uitbetaald bij noodgevallen 

(schade, storingen, overmacht). 

In Ierland wordt voor windparken met een vaste aansluiting (‘firm access’) een vergoeding betaald bij 

modulatie bij noodgevallen (globale systeemveiligheid). Hierbij wordt gemoduleerd wanneer de 

actuele penetratiegraad van groene stroom vooropgestelde drempelwaarden overschrijdt. Deze regel 

valt wel weg vanaf 01/01/2018. 

In Wallonië bestaat er een mogelijkheid tot compensatie in geval van noodgevallen (indien 

onderbreking langer dan referentieherstelperiode (6 uur) en indien geen akkoord tot uitzonderlijke 

verlenging van de referentieherstelperiode door CWaPE).  

3E raadt een onvergoede modulatie aan bij noodgevallen en overmacht volgens de definitie van het 

TRDE. Noodgevallen treffen zowel generatoren als lasten in het systeem en er is geen reden om 

bepaalde partijen te bevoordelen. 
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Hoeveel compensatie voor flexibiliteit bij recht op vergoeding? 

Typisch wordt gesteld dat de volledige financiële schade geleden door de producent of BRP wordt 

terugbetaald aan 100% (95% in Duitsland). 3E steunt deze aanpak voor modulaties in afwachting van 

een vaste aansluiting en voor modulaties als kostenoptimum voor de netbeheerder.  

Een correcte economische optimalisatie dient immers een totale maatschappelijke kost voor 

netinvestering te vergelijken met een totale maatschappelijke kost voor modulatie, i.e. inclusief de reële 

en volledige waarde van de gemoduleerde/vernietigde energie. 

In deze gevallen van modulatie liggen deze centrales niet op een ongunstige positie in het net. Het 

correct valoriseren van de geleden schade in deze gevallen kan mogelijk fungeren als prikkel om HEB 

en kwalitatieve WKK op de meest gunstige locaties te ontwikkelen. 
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3 . Beleidsopties AmFT 
Wanneer een producent een aanvraag doet tot aansluiting, zal de netbeheerder op een objectieve 

manier moeten oordelen of dit mogelijk is en onder welke voorwaarden. Daartoe worden, op basis van 

de eerder vermelde voorstellen en de vergelijkende studie in de vorige sectie, drie beleidsopties naar 

voor geschoven die we later in deze studie met elkaar zullen vergelijken. Deze drie opties zullen we in 

deze sectie uitgebreid beschrijven. 

Een belangrijke vereenvoudiging is dat we in elk van de volgende beleidsopties alleen de instap van 

nieuwe productie-installaties beschouwen. De overstap van bestaande productie-installaties naar een 

AmFT-regime wordt niet bekeken in het kader van deze simulatiestudie. De idee hierachter is dat 

bestaande installaties met een klassieke aansluiting geen incentive hebben om over te stappen. De 

bestaande productie-installaties met flexibele toegang in het huidige kader, i.e. zonder vergoeding, 

beschouwen we ook niet omdat deze groep beperkt is tot een honderdtal installaties en omdat tot op 

heden voor alle aansluitingen deze flexibele toegang steeds tijdelijk van aard is.  

Het is eveneens belangrijk op te merken dat we uit gaan van een project-gebaseerde aanpak. Voor elke 

aanvraag van een nieuwe productie-installatie wordt de kans op congestie (en de potentiële bijhorende 

maatregelen) geëvalueerd en hierin een beslissing genomen. In de werkelijkheid is het belangrijk om 

bij hoge marginale kosten na te gaan of geplande toekomstige projecten gebundeld kunnen worden 

om een investering te verantwoorden. Kennisname over deze geplande projecten valt echter niet te 

simuleren. 

Bij de bespreking van de beleidsopties worden de volgende definities gehanteerd: 

Tabel 4. Overzicht 

Term Definitie 

2012 

2013 

2014 

2015 

Aansluitkost 

netbeheerder 

(EUR/MWh) 

(Kost) / (Energie installatie), waarbij: 

 Kost: Alle kosten die gedragen worden door de netbeheerder (NB) m.b.t. de aansluiting van de 

productie-installatie op het meest geschikte aansluitpunt. 

Met de ‘aansluiting’ worden alle werken bedoeld om de installatie te koppelen op het net. De 

kosten hiervan duiden de fysieke lijn van de productie-installatie tot het net, exclusief de bijdrage 

van de producent en de mogelijke noodzakelijke kosten om het bestaande net uit te breiden of 

te versterken. Deze kost houdt ook de mogelijke tegemoetkoming van de NB in de aansluitkost 

conform Energiebesluit Art 6.4.13 en de gratis sleuflengte, inclusief kabel op openbare weg.32 

 Energie installatie: De hoeveelheid energie van de HEB of kwalitatieve WKK installatie die dankzij 

de aansluiting extra gegenereerd kan worden gedurende de volledige levensduur van de 

productie-installatie.. 

                                                                    
32 Informatie van netbeheerders. Zie ook 

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/distributienettarieven/2017/elektriciteit/niet -periodiek/iveka_-

_elektriciteit_-_tarieflijst_npdnt_2017.pdf 
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Totale kost 

netbeheerder(s) 

(EUR/MWh) 

(Kost) / (Extra energie), waarbij: 

 Kost: Aansluitkost netbeheerder vermeerdert met alle kosten m.b.t. het oplossen van 

congestieproblemen in alle netten die gedragen worden door de desbetreffende NBs. Dit betreft 

de kosten van netuitbreidingen en –versterkingen plus de kosten van het bijkomende 

systeembeheer t.g.v. de aansluiting. 

 Wanneer in de simulaties deze kost een te hoge rem voor de groei aan HEB en kwalitatieve WKK 

zou betekenen, zal 3E de kost niet volledig toekennen maar zal een wegingsfactor (i.e. vermogen 

installatie / extra vermogen dankzij netversterking) in rekening gebracht worden voor het 

toewijzen van de kost. 

 Extra energie: Het verschil tussen  

de hoeveelheid energie van alle HEB en kwalitatieve WKK installaties die na de genomen 

beslissing kan worden gegenereerd, incl. van de installatie wiens aanvraag geëvalueerd wordt, 

en 

de hoeveelheid energie van alle HEB en kwalitatieve WKK installaties die kan worden 

gegenereerd indien een andere beslissing wordt genomen. 

‘redelijk’ ‘Redelijk’ wil zeggen dat de veronderstelde kost (in EUR) in verhouding tot de veronderstelde 

meerwaarde aan energie (in kWh) lager zijn dan een vooropgestelde limietwaarde (uitgedrukt in EUR 

per kWh) die geldt als vaste referentie wordt voor alle aansluitingen. 

C Totale kost netbeheerder (uitgedrukt in EUR per kWh) 

Cmax Vooropgestelde limietwaarde voor de totale kost voor de netbeheerder (uitgedrukt in EUR per kWh) 

die geldt als vaste referentie wordt voor alle aansluitingen. 

X De hoeveelheid energie, uitgedrukt in percentage van het totaal jaarlijks aantal vollasturen van de 

HEB of kwallitatieve WKK installatie, die zonder vergoeding voor de producent gemoduleerd mag 

worden gedurende een bepaalde tijd, i.e. Z jaar. Het deel dat de netbeheerde meer dan X moduleert, 

moet hij in die periode wel vergoeden volgens de vooropgestelde methode. 

Xmax Maximale X vast te leggen in de regelgeving. 

Z De periode, uitgedruk in aantal opeenvolgende jaren vanaf het moment van de aansluiting van de 

productie-installatie, waarin de modulaties lager dan X niet zullen worden vergoed (zoals vastgelegd 

in het aansluitcontract). Na Z jaar worden alle modulaties vergoed volgens de vooropgestelde 

methode. 

Zmax Maximale Z vast te leggen in de regelgeving. 

‘Vaste aansluiting’ Een aansluiting waarbij er enkel modulatie zonder vergoeding kan plaatsvinden omwille van een 

noodsituatie of overmacht zoals vastegeld in TRDE III.2. 

Onderstaande beleidsopties tonen het beslissingsmodel van de NB dat leidt tot een aansluitvoorstel 

aan de producent. De beslissing van de producent om in te gaan op dit voorstel (go / no go) wordt 

verder in dit rapport besproken. 

Disclaimer. De volgende beleidsopties zijn getoond zoals ze opgenomen worden in de simulaties. Ze 

zullen steeds een benadering zijn van de werkelijkheid. Zo is er bv. in het huidig kader, i.e. beleidsoptie 

A, ook een uitzonderlijke mogelijkheid tot permanente AmFT, mits goedkeuring van de regulator. 

De simulatie schetst de toepassing van AmFT onder de omstandigheden in 2016 en in de 
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veronderstelling dat alle andere externe factoren dezelfde blijven. We maken dan ook de assumptie 

dat alle externe factoren en invloeden zoals aanpassingen aan de tariefstructuur, … met andere 

woorden niet wijzigen over de volledige beschouwde periode en dit om het effect van de beleidsopties 

te isoleren, alsook om de modellering beheersbaar te houden. 

3 . 1 Huidig beleidskader 
Een eerste beleidskader, i.e. ‘Optie A’, dat we bekijken in de simulatiestudie is het huidig kader voor 

Aansluiting met Flexibele Toegang (hierna ‘AmFT').  

De achterliggende filosofie van dit kader is dat elke HEB of kwalitatieve WKK op termijn een vaste 

aansluiting moet krijgen tenzij de kost daarvoor onredelijk is. AmFT wordt hierbij enkel gebruikt in 

afwachting van de uitvoering van de redelijk geachte netversterking indien deze nodig geacht wordt. 

Concreet wil dit zeggen dat:  

 Wanneer er geen gevaar op congestie is, zal de NB een vaste aansluiting aanbieden aan de 

producent.  

 Wanneer er een netversterking vereist is die tevens een redelijke kost heeft, zal de NB een 

tijdelijke AmFT zonder vergoeding voorstellen voor de duur van de realisatie van de 

netversterking. 

De modulatie in deze periode is theoretisch onbegrensd, dus in principe is het mogelijk dat 

het desbetreffende project geen enkele energie zou kunnen injecteren in deze periode. 

Omdat in werkelijkheid geen enkele producent een totale en niet-vergoede modulatie zou 

aanvaarden, wordt de in deze studie de (door de producent in overweging genomen) 

onvergoede fractie X in de simulaties gelijk gesteld aan de vereiste modulatie berekend door 

de NB vermenigvuldigd met een risicofactor va de producent (die gelijk gesteld wordt aan 2). 

Na uitvoering van de netversterking wordt de aansluiting een vaste aansluiting zoals 

gedefineerd in TRDE III.2.  

 Wanneer de totale aansluitingskost, i.e. inclusief de kost voor de netuitbreiding en 

netversterking indien noodzakelijk, onredelijk is, weigert de NB de aansluiting en zal de HEB 

of kwalitatieve WKK niet worden uitgevoerd. 

 

Figuur 7. Schematische weergave van beleidsotie A (huidig beleidskader).  

3 . 2 Alternatief investeringskader 
Een tweede beleidskader, i.e. ‘Optie B’, dat we bekijken in de simulatiestudie is een verfijning van 

‘Beleidsoptie A’. Hierbij ligt de nadruk nog steeds op de investeringsfilosofie bij de netbeheerder, maar 

worden er meer zekerheden gegeven aan de producent: Hij zal in sommige gevallen een vergoeding 
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ontvangen voor de uitgevoerde modulatie en de maximale fractie onvergoede modulatie zal op 

voorhand vastgelegd worden en begrensd worden in de regelgeving. Tegelijk krijgt de producent de 

keuze om een weigering tot aansluiting omwille van onredelijke kosten gelieerd aan 

congestieproblemen in te ruilen voor een permanente AmFT met een vooraf vastgelegde X. Concreet 

wil dit zeggen dat: 

 Wanneer de aansluitkost redelijk is en er geen gevaar op congestie is zal de NB een vaste 

aansluiting aanbieden aan de producent. 

 Wanneer er een netversterking vereist is die tevens een redelijke kost heeft, zal de NB een 

tijdelijke AmFT voorstellen voor de duur van de netversterking, met een bijkomende 

begrenzing Zmax op deze duur vastgelegd in de regelgeving. 

De modulatie X in deze periode wordt berekend door de NB maar is tevens begrensd tot een 

maximale hoeveelheid modulatie Xmax, vastgelegd in de regelgeving.  

Na de uitvoering van de netversterking wordt de aansluiting vast. Wanneer de duur van de 

netversterking uitloopt, i.e. nadat vooropgestelde periode van Z jaar verstreken is, zal de 

producent of BRP volledig vergoed worden bij modulatie. 

 Wanneer de kost voor de netversterking onredelijk is, stelt de NB een permanente AmFT voor 

een vastgelegde X op basis van een berekening van de noodzakelijke modulatie door de NB. 

De waarde van X is in dit geval niet geplafonneerd. 

Disclaimer. De bepaling van X is in de werkelijkheid complex. In de simulatie wordt ter 

vereenvoudiging, wanneer een netversterking vereist is, X gelijkgesteld aan Xmax. Wanneer de kost voor 

de netversterking onredelijk, wordt X gelijkgesteld aan de gemoduleerde fractie bepaald na simulatie 

van het net met de nieuwe productie- installatie in een N en N-1 situatie en vermenigvuldigt met een 

veiligheidsfactor 2.  

 

Figuur 8. Schematische weergave van beleidsoptie B (investeringskader). 

3 . 3 Alternatief flexibiliteitskader 
Een derde beleidskader, i.e. ‘Optie C’, dat we bekijken in de simulatiestudie is een flexbiliteitskader met 

als basisprincipe dat elke producent die wil aansluiten een aansluitvoorstel krijgt met AmFT. In dit 

scenario is elke HEB of kwalitatieve WKK flexibel en kan op elk moment afgerelegd worden, maar staat 

hier ook een vergoeding tegenover. In dit scenario wordt aan de NB de trade-off overgelaten om zelf 

mogelijke netinvesteringen af te wegen tegen vergoedde modulatie en hierin een optimale keuze te 

maken. Concreet wil dit zeggen dat: 

 Wanneer er geen gevaar op congestie is, zal de NB standaard een AmFT aanbieden aan de 

producent met een maximaal onvergoede fractie Xmax gelijkgesteld aan nul. Dit betekent dat 
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de NB steeds mag moduleren voor congestie, maar dat hier ook steeds een vergoeding voor 

de producent of BRP tegenover staat. 

 Wanneer er een risico op congestie is en de corresponderende netversterking een redelijke 

kost heeft, beslist de NB zelf of hij al dan niet deze netversterking uitvoert of een vergoeding 

voor modulatie betaalt. De producent krijgt in dit geval automatisch een voorstel voor AmFT 

met een maximale onvergoede modulatie X (geplafonneerd op Xmax) en termijn Z 

(geplafoneerd op Zmax). Het staat de NB vrij om al dan niet een netversterking uit te voeren. 

Ná Z jaar krijgt de betreffende installatie steeds een AmFT met een maximaal onvergoede 

fractie Xmax gelijkgesteld aan nul. 

 Wanneer de kost voor de netversterking onredelijk is, stelt de NB een permanente AmFT voor 

een vastgelegde X op basis van een berekening van de noodzakelijke modulatie door de NB. 

De waarde van X is in dit geval niet geplafonneerd. 

Disclaimer. De bepaling van X is in de werkelijkheid complex. In de simulatie wordt ter 

vereenvoudiging, wanneer er risico op congestive is, X gelijkgesteld aan Xmax. Wanneer de kost voor de 

netversterking onredelijk, wordt X gelijkgesteld aan de gemoduleerde fractie bepaald na simulatie van 

het net met de nieuwe productie-installatie in een N en N-1 situatie en vermenigvuldigt met een 

veiligheidsfactor 2. 

 

Figuur 9. Schematische weergave van beleidsoptie C (flexibiliteitskader). 
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4 . Netmodel: Technische 
opbouw, randvoorwaarden en 
kosten 
Een technisch netmodel vormt de basis van de uitgevoerde simulaties. In dit hoofdstuk gaan we dieper 

in op de opbouw van het netmodel voor een middenspanningsnet en bijhorend onderstation, op alle 

nodige randvoorwaarden die nodig zijn om dit netmodel te simuleren, en op de veronderstelde kosten 

die gepaard gaan met investeringen en modulatie in het net. 

4 . 1 Opbouw middenspanningsnet en onderstation 
De opbouw van het middenspanningsnet in het netwerkmodel wordt schematisch getoond in Figuur 

10. Het netwerkmodel bestaat uit de volgende componenten en assumpties: 

1. Het bovenliggende net kan een transmissienet zijn of een plaatselijk vervoernet. Vermits 62% 

van de middenspanningsnetten (koppelpunten) uitsluitend vanuit het PVN gevoed worden en 

21% minstens via één transformator uit het PVN gevoed worden,33 wordt een plaatselijk 

vervoernet als referentie genomen. 

Het model van een onderstation aangesloten op het plaatselijk vervoernet (PVN) bestaat uit 

2 transformatoren van 25 MVA. Met N-1 zekerheid en een belastbaarheid van 120% is de 

maximale afname van het hogere net is dus 30 MVA. De maximale injectie in het hogere net 

is 45 MVA (90 %34) omwille van beperkingen met de spanningsregeling. 

Het model van een onderstation aangesloten op het transmissienet (TN) bestaat uit 2 

transformatoren van 40 MVA. Met N-1 zekerheid en een belastbaarheid van 120% is de 

maximale afname van het hogere net is dus 48 MVA. De maximale injectie in het hogere net 

is 72 MVA (90 %35) omwille van beperkingen met de spanningsregeling. 

2. De meeste lasten en productie worden ingelust in bestaande middenspanningsnetten. Deze 

vermaasde netten36 worden voortdurend uitgebreid en strategisch versterkt. Omdat 

investeringen meestal de aansluitingsaanvragen vooraf gaan en omdat netinvesteringen niet 

1-op-1 toe te wijzen zijn aan individuele netgebruikers wordt de integratiekost in deze netten 

forfaitair toegewezen. We maken de assumptie dat alle HEB met een vermogen onder 5 MW 

ingelust worden en dat alle kwalitatieve WKK ingelust worden aangezien deze typisch 

geplaatst worden op plaatsen met een bestaande elektriciteits- en warmtevraag.  

3. Productie-installaties groter dan 5 MW vragen te drastische aanpassingen aan het net om 

ingelust te worden en worden daarom op een nieuwe antenne aangesloten. Deze antenne 

kan vertekken op een nieuwe distributiecel op het onderstation of afgetakt worden van een 

bestaande antenne. Om deze laatste reden is het vaak interessant antennes te 

overdimensioneren met het oog op toekomstige projecten. In de simulatie zullen voor het 

toelaten van toekomstige capaciteit, antennes steeds dubbel zo groot gedimensioneerd 

                                                                    
33 Informatie verkregen van Elia 
34 Informatie verkregen van Elia 
35 Informatie verkregen van Elia 
36 Een vermaasd net is een net waarin de stroom niet via één node ( i.e. onderstation) maar via verschillende nodes 

in of uit het net wordt gestuurd. 
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worden als het aangevraagde vermogen. 

Disclaimer. Merk op dat we aannemen dat aansluitkosten (i.e. kosten voor de kabel, teller, 

telecontrolekast, …) steeds volledig kunnen toegewezen worden aan een nieuwe installatie die wordt 

aangesloten.  

In het netmodel kan congestie plaatsvinden in (i) het onderstation en hogerliggende net, (ii) op 

antennes, (iii) op lussen (enkel bij N-1). 

 

Figuur 10. Opbouw van het netmodel voor het middenspannings elektriciteitsdistributienet. 

N-1 situaties 

We veronderstellen dat het onderstation (i.e. transformatoren) zich in  van de tijd in een N-1 

toestand bevindt, zijnde  van de tijd ongepland en  gepland. De feeders van het net worden 

verondersteld elke  (i.e. een frequentie van per feeder per jaar)37 in N-1 toestand te zijn 

omwille van: 

 Herstelling, met een typische duur van , i.e.  per feeder per jaar 

 Onderhoud, met een typische duur van , i.e.  per feeder per jaar 

 Inlussing, parallelnemingen en herschakelingen, met een typische duur van , i.e.  per 

feeder per jaar 

We maken de assumptie dat de impact van een N-1 situatie op een antenne een totale onderbreking 

is.  

De impact van een N-1 op een ingeluste productie-installatie is een modulatie wanneer het netto 

geïnjecteerde vermogen vanuit de lus groter is dan de helft38 van de capaciteit van de lus. De capaciteit 

van een lus wordt hier verondersteld op 250%39 van de jaarlijkse piekbelasting (enkel lasten). Er valt 

dus enkel een impact te verwachten van N-1 situaties in lussen wanneer de jaarlijkse feeder-piekinjectie 

minstens 125% van de jaarlijkse feeder-pieklast bedraagt. 

Disclaimer. Omwille van de incidentiele natuur en de lage frequentie van N-1-gevallen wordt de impact 

                                                                    
37 Persoonlijke communicatie met Infrax, gereviewed door Eandis. 
38 Inschatting distributienetbeheerders. Typisch voorbeeld: in een middenspanningslus is elke kabel 

gedimensioneerd op 2.5 MW. Omdat elk punt op de lus langs weerszijden verbonden is met het onderstation, kan 

er dus in principe 2 x 2.5 MW = 5 MW uitgewisseld worden met het net. Om echter continuiteit van de lasten te 

verzekeren bij N-1 (een van de lushelften buiten dienst), voorziet de netbeheerder echter dat de maximale last niet 

meer is dan 2.5 MW (anders versterkt hij zijn net). Omwille van een optimale benutting van het net wordt er meer 

productie toegelaten dan er netcapaciteit is bij N-1. Zo zal er tot 5 MW toegelaten worden op dit net. Hiervan zal dan 

tot 2.5 MW (de helft, 50%) afgeregeld moeten worden bij N-1. 
39 Een gemiddelde waarde uit de verdeling feeder-piekbelastingen van de DNBs 

Beschikbare cellen voor
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Bestaande antennes met een HEB (2) 
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Vervoernet

Onder-

station
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van deze situatie statistisch berekend. Dit wil zeggen dat we elk jaar van elke simulatie 1 keer simuleren 

in een N-situatie en 1 keer simuleren voor een N-1-situatie. Vervolgens wordt de finale totale modulatie 

als volgt bepaald:  

Totale modulatie= [(1 - frequentie N-1) * (modulatie N)] + [(frequentie N-1) * (modulatie N-1)] 

4 . 2 Kosten en baten voor netversterking 
De uitgevoerde beslissingen en maatregelen m.b.t. de regelgeving voor AmFT hebben een beperkte 

impact op de operationele kosten van de NB, en worden daarom gelijk verondersteld bij alle 

beleidsopties. We rekenen aldus enkel de nodige investeringskosten voor potentiële netversterkingen 

door. 

Versterking onderstation en hogerliggend net 

De introductie van productie-installaties in het onderliggende distributienet verbonden aan een enkel 

onderstation kan potentieel congestie veroorzaken in het net, in het onderstation en in het 

hogerliggende net. Om deze congestie te voorkomen zijn er verschillende mogelijke vereiste 

investeringen die de netcapaciteit verhogen en het congestieprobleem structureel oplossen:  

 De minimuminvestering bestaat uit een situatie waarbij enkel de componenten voor de 

transformatie naar middenspanning (MS) dienen versterkt te worden, en indien de MS-

transformatoren zich in een onderstation bevinden.  

 Voor een MS-transformatie vanuit het PVN wordt de maximuminvestering gevormd door een 

versterking van de transformatie van MS naar PVN, de transformatie van PVN naar TN, een 

lange antenne tussen deze transformaties40 en eveneens een lange antenne tussen TN en de 

transformatie van TN naar PVN.  

 Voor MS-transformatoren gevoed vanuit het TN wordt het maximum gevormd door een 

situatie waarbij de MS-transformatoren gevoed worden in antenne en een 150kV-

onderstation uitgebouwd dient te worden om zo deze transformatie te kunnen versterken. 

Verder brengen we een versterking van het TN zelf niet in rekening, gezien dat de capaciteit van dit net 

zelden een beperking vormt.41. Uitbreidingen van het transmissienet worden uitgevoerd door meer 

strategische motieven dan enkel het onthalen van onshore decentrale productie (e.g. 

interconnectiecapaciteit, onthalen offshore wind en groei van de last). Volgens 3E is het dan ook niet 

correct om kosten voor de versterking van het TN toe te wijzen aan decentrale productie. 

De onderstaande Tabel 5 moet verder met enige omzichtigheid begrepen worden. Het is niet zo dat 

investeringen in het TN altijd goedkoper zijn, gezien het uitbouwen van dit net tot een zekere locatie 

een hoge kost kan hebben. Eenmaal het TN aanwezig is op een zekere locatie, laat de capaciteit van de 

verbindingen wel toe om een grote hoeveelheid productie aan te sluiten, zonder de verbindingen te 

moeten versterken.  

De minimale en maximale kosten worden geïllustreerd in Figuur 11 en vermeld in Tabel 5. 

Een onderstation heeft bovendien slechts een beperkt aantal cellen voor bijkomende antennes. 

Wanneer de beschikbare ruimte is opgebruikt, moet het gebouw uitgebreid worden. Dit kost (forfaitair) 

                                                                    
40 We veronderstellen hierbij een antenne van tien kilometer.  
41 Informatie Elia 
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20 000 EUR per aansluiting42 en wordt gedragen door de netbeheerder (enkel het gebouw, excl. de 

celkost).  

De versterking van het net leidt tot een vermindering van de netverliezen. We nemen aan dat de netto 

huidige waarde van deze besparing 6% van de netinvestering zijn.43 

 

Figuur 11. Grafische voorstelling van de mogelijke minimale (links) en maximale (rechts) 

noodzakelijke netversterkingen in het onderstation en het hogerliggend net ten gevolge van de 

aansluuiting van een HEB of kwalitatieve WKK project. 

Tabel 5. Overzicht van de kosten van netversterkingen in het onderstation en het hogerliggend net 

ten gevolge van de aansluuiting van een HEB of kwalitatieve WKK project.  

 Voorkomen Kost netversterking Extra injectie 

(vast) 

Minimum Referentie44 

- 

Maximum 

-
PVN 36kV / MS 27%  22,5 MVA 

PVN 70 kV / MS 35%-   36,0 MVA 

TN / MS 38%Ja  36,0 MVA 

Nieuwe of uitbreiding antenne 

Voor een nieuwe productie-installatie >5 MW selecteren we de afstand tot het onderstation willekeurig 

uit het bereik van [100,7500] meter. De afstand tot een bestaande antenne met resterende 

injectiecapaciteit wordt eveneens willekeurig geselecteerd uit het bereik van [100,4000] meter. 

De aansluitkost van een antenne bestaat uit de aanleg van een kabel en een post en het gebruik van 

een cel in het onderstation.45 

 De kabelkost bedraagt  voor aansluitingen tot voor aansluitingen 

tot en voor aansluitingen tot . Met het oog op toekomstige 

uitbreidingen zal het model steeds de antenne dimensioneren op twee keer de vereiste 

                                                                    
42 Informatie verkregen van Elia, i.e. 400 000 EUR voor 20 cellen. 
43 Aanname 3E op basis van gegevens van de netbeheerder. 
44 Aanname 3E 
45 Kosten verkregen via consultatie DNBs. 
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capaciteit (kost NB). De Producent betaalt echter slechts de kabelkost die correspondeert met 

zijn eigen nominaal vermogen. 

 De celkost bedraagt  

 De kost van de klantencabine wordt buiten beschouwing gelaten, en verondersteld standaard 

voorzien te worden in het projectbudget voor de productie-installatie. 

Wanneer de installatie bijkomend zorgt voor congestie op het onderstation of hogerliggende net, 

worden deze kosten wel toegewezen aan de installatie. 

Inlussing 

De aansluitkost voor een ingeluste installatie is typisch laag omdat de lussen zich nabij de installatie 

bevinden of omdat de installatie zich bevindt op het terrein van een reeds aangesloten netgebruiker. 

Omdat lussen strategisch (proactief) worden versterkt, betalen ingeluste productie-installaties naast 

hun aansluiting, een forfaitaire kost voor de netkosten die gemaakt worden voor de versterking van de 

lussen. Wanneer een ingeluste productie-installatie zorgt voor congestie op het onderstation of 

hogerliggende net, worden deze kosten wel toegewezen aan de installatie. 

We veronderstellen dat de forfaitaire integratiekost een vaste component van telt (voor 

studiewerk, telecontrolekast, meetmodule, aanpassingen onderstation …) en een variabele component 

van , in lijn met de huidige praktijk.46 

Specifieke bijdragen NB in aansluitkosten (‘subsidies). 

Er worden drie gunstregimes in rekening gebracht in de simulaties: 

 Voor PV en wind wordt binnen de aansluitingskost de eerste 400 meter kabel langs de 

openbare weg betaald door de netbeheerder. Dit is een forfaitaire maatregel die we in de 

simulatie vertalen naar de volgende heuristiek: 

Capaciteit < 1 MVA: Producent betaalt geen aansluitkost 

Capaciteit < 2 MVA: Producent betaalt een derde van de aansluitkost 

 Voor kwalitatieveWKK met een capaciteit lager dan 5 MVA wordt binnen de aansluitingskost 

de eerste 1000m kabel langs de openbare weg betaald door de netbeheerder. Omdat 

kwalitatieve WKK steeds ingelust verondersteld wordt in de simulatie valt deze beschouwing 

echter weg. 

 Energiebesluit art 6.4.13 geldt voor alle HEB en stelt dat de aansluitingskost voor de aanvrager 

beperkt is tot de kost voor aansluiting op het dichtsbijgelegen net van een bepaalde spanning 

(afhankelijk van het vermogen). Indien de werkelijke aansluiting niet uitgevoerd wordt op het 

dichtsbijgelegen net, maar op een verdergelegen sterker punt van het net, komt de 

netbeheerder tussen in de meerkost voor de werkelijke aanslutiing. Voor windenergie stelt 

artikel 6.4.13 ook dat deze tussenkomst door de netbeheerder beperkt is tot  56.000€/MVA. 

In de praktijk zijn het vooral windparken  – gezien hun grote eenheidsvermogens – die niet op 

het dichtsbijgelegen net worden aangesloten maar op een verdergelegen sterker punt van 

                                                                    
46 Kosten verkregen via consultatie DNBs. 
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het net. Het is dan ook vooral voor windparken dat de netbeheerder een deel van de 

aansluitingskost ten laste neemt. Sinds deze bovengrens van toepassing is, leiden we uit de 

gegevens van de netbeheerder af dat een doorsnee totale aansluitkost op antennes 

54 000 EUR/MW bedraagt waarvan 42 000 EUR/MW ten laste van de DNB en 12 000 EUR/MW 

ten laste van de producent.47 

4 . 3 Termijnen 
Een constructietijd, i.e. van aanvraag tot aansluiting, van 2 jaar werd gehanteerd in het simulatiemodel 

voor wind en kwalitatieve WKK projecten, en de bouw van een antenne. Een upgrade van het hogere 

net werd verondersteld een constructietijd van 5 jaar te hebben, daar waar PV projecten in het jaar van 

aanvraag worden uitgevoerd.48 

4 . 4 Initiële lasten en productiecapaciteit 
Uit de informatie van de netbeheerders deduceren we dat de initiële productiecapaciteit - i.e. anno 

2016 - gemiddeld ongeveer 30% van de injectiecapaciteit van het onderstation bedraagt.49 De maximale 

injectie ligt echter lager dan deze 30% gezien de aanwezigheid van verbruik. Voor het voorgestelde 

referentienet komt dit neer op 13,5 MVA voor een onderstation verbonden met het PVN en 21,6 MVA 

voor een onderstation naar het transmissienet. We verdelen deze initiële capaciteit in het netmodel 

over de verschillende technologieën op basis van de Vlaamse technologiemix anno 2016 zoals 

beschreven in Sectie 4.5. De omvang van de individuele installaties wordt willekeurig genomen binnen 

de waargenomen verdeling. Hierbij veronderstellen we dat productie-installaties met een capaciteit 

groter dan 5 MVA op antennes worden geplaatst, en dat andere installaties worden ingelust. 

Voor de modellering gebruikten we een tijdreeks met uurlijkse waarden voor 1 jaar van 

elektriciteitsverbruik en -productie per technologie. We gebruikten hiervoor gegevens van 2015 

verkregen van de NB. Deze informatie van de verbruikslasten en van de productie-eenheden werden 

afgeleid uit metingen van de netbeheerders die opgeschaald werden volgens de verhoudingen en 

absolute vermogens van het eerder gedefinieerde netmodel. 

Voor het initiële verbruik in het startjaar 2016 werd uitgegaan van een overwegend residentiële last. 

De monotone curves50 van deze initiële profielen zijn weergegeven in Figuur 12. 

                                                                    
47 Info verkregen van Eandis 
48 HEB en kwalitatieve WKK: uit onrendabele-toppenmodel, Netten: consultatie netbeheerders 
49 Groenboek, Elia 
50 Weergave van de tijdserie waarbij de discrete tijdspunten geordend worden in monotoom stijgende orde.  

http://www.3e.eu/
mailto:info@3e.eu


FINALE VERSIE 
DOCUMENT 
CONFIDENTIEL 

www.3e.eu * info@3e.eu 

Aansluiting met flexibele toegang in Vlaanderen – Finaal rapport 
simulatiestudie 

PR109711 – 11/05/2017 

44 

 

 

 

Figuur 12. Overzicht gehanteerde tijdsseries. 

4 . 5 Groeiscenario’s HEB en kwalitatieve WKK voor het 
Vlaamse Gewest 
De in deze studie vooropgestelde groeiscenario's voor HEB en kwalitatieve WKK zijn voorgesteld in 

onderstaande grafiek. Deze scenario's werden opgesteld aan de hand van bestaande potentieelstudies 

voor België51 en afgetoetst met het Vlaams Energieagenschap (VEA). Op het moment van schrijven 

(simuleren) waren echter nog geen concrete groeiscenario's voor Vlaanderen met horizon 2030 

gepubliceerd door de overheid.  

Biomassa en biogas worden niet meegenomen in de analyse. 

 

Figuur 13. Vooropgestelde groeiscenario’s voor het Vlaamse Gewest. 

Als we deze groei vergelijken met de 2020 doelstellingen voor Vlaanderen52 zien we dat  

 de 2020 doelstelling voor PV zou worden gehaald bij lage en hoge groei; 

 de 2020 doelstelling voor wind zou wordt gehaald bij lage en hoge groei; 

                                                                    
51 FPB, Beschrijving van een referentiescenario voor België, 2014 

FPB, 2030 Climate and Energy Framework for Belgium, Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 

2050, april 2015 

FOD Economie & FPB, Studie over de perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading tegen 2030, januari 2015GW  

Elia, Studie over de nood aan ‘Adequacy’ en Flexibiliteit in het Belgisch elektriciteitssysteem, Periode 2017 -2027, 

Periode 2017-2027, april 2016 

3E, Our Energy Future, juni 2014 

Cogen Vlaanderen e.a., CHP Roadmap Belgium (CODE2-project), september 2014 
52 2015-12-04 Beleidsakkoord over de intrabelgische inspanningsverdeling 2020-doelstellingen. 
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 de 2020 doelstelling voor kwalitatieve WKK niet zou worden gehaald. 

Voor het bestudeerde tijdsframe van 2016-2030 zien we de volgende onderlinge verhoudingen in de 

vooropgestelde groeiscenario’s voor het Vlaams Gewest: 

Tabel 6. Groeiscenario’s voor het Vlaamse Gewest. 

 Lage jaarlijkse groei 

Referentie 

- 

Hoge jaarlijkse groei 

- 
PV 140 MW/yr 61% 300 MW/yr 63% 

Wind 60 MW/yr 22% 110 MW/yr 26% 

Kwalitatieve WKK 25 MW/yr 16% 79 MW/yr 11% 

Het is belangrijk op te merken dat, om het model beheersbaar te houden, we veronderstellen dat in 

het tijdskader van de studie (2016-2030) de HEB of kwalitatieve WKK installaties aangesloten vóór 2016, 

na de beëindiging van hun steunperiode een doorstart maken zonder herziening van de bestaande ( i.e. 

meestal vaste) aansluitvoorwaarden. Deze aansluitvoorwaarden dienen immers slechts gewijzigd te 

worden bij ingrijpende wijzigingen. Deze bestaande installaties worden bij deze doorstart dus niet 

geëvalueerd binnen het AmFT-beleidskader. Concreet veronderstellen we dat:  

 Alle bestaande installaties worden dus ook na afloop van hun steunperiode verder uitgebaat. 

Ze zullen in de simulaties dus ook vermogen blijven injecteren tot 2030. 

 De operationele productiecapaciteit is dus steeds gelijk aan de cumulatief geïnstalleerde 

productie-capaciteit. 

4.5.1 Groei en technologiemix in een specifiek middenspanningsnet 

Vlaanderen telt 282 planningspunten, i.e. koppelpunten tussen middenspanning en het hoger gelegen 

net. Uitgaande van de hierboven geduidde groeiscenario’s toont Tabel 7 de overeenkomstig groei per 

planningspunt indien alle netten in Vlaanderen dezelfde concentratie aan HEB en kwalitatieve WKK 

zouden kennen, alsook de groei voor een geconcentreerd net zijnde een net waarbij tot 6 maal deze 

gemiddelde Vlaamse groei onthaald wordt. Deze factor 6 werd afgeleid door analyse van het 

groenboek. 

Omdat de simulatieresultaten afhangen van de precieze set van projectaanvragen van HEB en 

kwalitatieve WKK - i.e. type, vermogen, tijdstip, volgorde van projecten - kozen we ervoor om voor elk 

scenario van groei en lokale concentratie tien verschillende sets van projectaanvragen te maken en elk 

van deze sets te simuleren per middenspanningsnet. Elk van deze sets van projectaanvragen 

verschillen van elkaar in grootte van de projecten, het aantal projecten, en het tijdstip van aanvraag 

van de projecten. De resultaten van deze tien simulaties per scenario worden vervolgens opgeteld en 

genormaliseerd om een robuuster simulatieresultaat te verkrijgen.53 

                                                                    
53 De hierboven beschreven simulatie wordt geitereerd volgens de Monte-Carlo methode. Hierbij wordt de simulatie 

herhaald voor elke mogelijke combinatie aan beleidsparameters, en krijgen we als resultaat een verdelingsfunctei 

die het hele gebied van mogelijke uitomsten weergeeft. Binnen een vooraf vastegelegde zoekruimte voor de 

beleidsparameters kunnen op deze manier de pareto-optimale oplossingen bepaald worden. Het beoogde parto 

front weegt hierin de totale maatschappelijke kost af tegen de gerealiseerde groei aan HEB en kwalitatieve WKK. 
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Voor resultaten op Vlaams niveau werd een gewogen mix gemaakt van deze gevallen volgens de 

verdeling54 in Tabel 8. 

  

                                                                    
Door op zijn beurt bovenvernoemde Monte Carlosimulatie te itereren voor verschillende externe parameters – i.e. 

niet eigen aan beleidskader voor AmFT – kunnen de pareto-optimale resultaten getoetst worden op hun 

gevoeligheid aan een aantal opgelegde sensitiviteiten en de robustheid naar onbekende factoren bepaald. 
54 De indeling van de netten volgens de concentratie aan HEB en kwalitatieve WKK gebeurde op basis van het 

groenboek, waarbij een geïnstalleerde productiecapaciteit van minstens 90% van de maximale injectiecapacitei t 

(van het onderstation) beschouwd wordt als hoge concentratie HEB/ kwalitatieve WKK, een productiecapaciteit van 

25%-90% als een gemiddelde concentratie en een productiecapaciteit van minder dan 25% als een lage 

concentratie. De indeling volgens type hogerliggend net (spanningsniveau) gebeurde op basis van informatie van 

Elia. 
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Tabel 7. Vooropgestelde groeicijfers voor HEB en WKK uitgedrukt per technologie in 

een scenario van respectievelijk lage en hoge groei. 

 Lage jaarlijkse groei 

Referentie 

- 

Hoge jaarlijkse groei 

- 
Gemiddeld net Geconcentreerd net Gemiddeld net Geconcentreerd net 

PV 0,5 MW/yr 3 MW/yr 1 MW/yr 6 MW/yr 

Wind 0,2 MW/yr 1,2 MW/yr 0,4 MW/yr 2,4 MW/yr 

Kwalitatieve WKK 0,09 MW/yr 0,54 MW/yr 0,14 MW/yr 0,84 MW/yr 

Tabel 8. Wegingsfactoren voor Vlaanderen. 

 PVN 26 kV PVN 70 kV TN  

Net met hoge concentratie 2,7% 3,5% 3,8% 10% 

Net met gemiddelde concentratie 10,8% 14,0% 15,2% 40% 

Net met lage concentratie 

(nulgroei) 

13,5% 17,5% 19,0% 50% 

4.5.2 Capaciteit en technologiemix van aansluitingen 

Om het model te vereenvoudigen en door hun kleine aandeel in de totale elektriciteitsproductie van 

Vlaanderen (i.e. <2%), hebben we de volgende categorieën van HEB/ kwalitatieve WKK weggelaten uit 

de onderstaande analyse: Grote warmtekrachtkoppeling (51 MW), waterkracht (3 MW) en 

afvalverbranding (25 MW). 

Capaciteit 

Uit analyse van het groenboek kunnen we volgende observaties maken:  

 De helft van de PV-installaties hebben een aansluitcapaciteit lager dan 0,14 MVA. Anderzijds 

observeren we dat 50% van de productiecapaciteit of energieproductie gerealiseerd wordt 

door installaties groter dan 2 MVA. 

 De helft van de kwalitatieve WKK heeft een aansluitcapaciteit lager dan 1, MVA. Anderzijds 

wordt 50% van de productiecapaciteit of energieproductie gerealiseerd door installaties 

groter dan 2,4 MVA. 

 De helft van de wind-installaties heeft een aansluitcapaciteit lager dan 2,5 MVA. Anderzijds 

wordt 50% van de productiecapaciteit/energieproductie gerealiseerd door installaties groter 

dan 4,6 MVA 

De waarschijnlijkheidsverdeling voor de capaciteiten van de projecten werd rond deze 

mediaanwaarden genomen. 
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Technologiemix 

Wanneer de indeling gemaakt wordt per net en per type generator, zien we dat geïnstalleerde 

capaciteiten van één type in een net variëren van 0 tot 30 MVA voor PV, tot 60 MVA voor kwalitatieve 

WKK en tot 80 MVA voor wind. 

De onderlinge verdeling van generatietypes vertoont ook enkele trends: 

 Voor netten met een totale productiecapaciteit ≤30 MVA, is de productie(capaciteits)mix 

meestal meer dan 50% PV, gecomplementeerd door ofwel wind, ofwel WKK. 

 Voor netten met een totale productiecapaciteit >30 MVA, zien we vaker dat de drie types naast 

elkaar in een net voorkomen (mits opvallende locale uitzonderingen). 

Op basis van deze observaties, gaat de simulatie uit van steeds een belangrijke fractie PV met mogelijke 

uitschieters van grote Wind en WKK projecten. Omdat de groei in PV-installaties groter dan 250 kVA 

significant gedaald is in 2015 en 201655 en de grens voor niet-moduleerbare installaties op 1 MW ligt, 

wordt 90% van alle PV installaties als niet-moduleerbaar beschouwd. Van de initiele capaciteit PV wordt 

60% als oncontroleerbaar beschouwd, zoals geobserveerd in het Groenboek. 

4 . 6 Groei van de last 
In haar studie over de vooruitzichten van de elektriciteitsbevoorrading tot 203056 voorspelt het 

Federaal Planbureau een stijging van de elektriciteitsvraag met ongeveer 0,76% per jaar tussen 2010 

en 2030. We nemen deze groei mee in de simulaties als een lineaire schaling van het lastprofiel.  

  

                                                                    
55 VREG, Evolutie van het aantal zonnepanelen en hun vermogen, 

http://www.vreg.be/sites/default/files/statistieken/aantal_en_vermogen_-_update_augustus_16.pdf  
56 Federaal Planbureau (2015), Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030, 

http://www.plan.be/publications/publication-1277-nl-

studie+over+de+perspectieven+van+elektriciteitsbevoorrading+tegen+2030 
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5 . Evaluatie producent 
Een (gedeeltelijk) onvergoede modulatie zorgt voor potentiële financiele verliezen bij de producent. 

Deze potentiële verliezen zal de producent meenemen in de evaluatie van zijn business case bij het 

uitvoeren van zijn installatie, met een mogelijke annulering van het project als gevolg. Dit hoofdstuk 

beschrijft de veronderstelde en geïmplementeerde evaluatie van de producent. 

5 . 1 Geleden verliezen door producent 
Modulatie heeft voor de producent (en dus eigenaar van de HEB of kwalitatieve WKK) een financiële 

impact op verschillende vlakken: 

 Verlies aan marktwaarde van de gemoduleerde energie (of een bijkomende onbalanskost) 

 Verlies aan steun die wordt toegekend op basis van geproduceerde energie (voor groene 

stroom en/of groene warmte) en garanties van oorsprong 

 Verlies door de nodige Capex & Opex aan backupwarmte, winst aan bespaarde brandstof (in 

het geval van WKK) 

Bij een brede toepassing van modulatie zal, wanneer de vergoeding vanuit de NB niet het volledige 

verlies van de producent dekt, de berekening van de Onrendabele Toppen (OT) dit verschil in rekening 

nemen om, conform de ideologie, het rendement van de producent te garanderen. In de realiteit zit er 

echter wel een vertraging op deze correctie en het in rekening brengen ervan zal enkel gebeuren voor 

de hoeveelheid financieel verlies waarmee het mediaan-project (met uitzondering van de meest 

getroffen 30% van de projecten) getroffen wordt. 

5.1.1 Monetaire waarde elektriciteit 

De monetaire waarde van elektriciteit kan men opsplitsen in twee delen, i.e. de marktwaarde van de 

elektriciteit en steun die de producent krijg voor elke geproduceerde kWh aan HEB en kwalitatieve 

WKK. 

Vergoeding marktwaarde 

Gebasseerd op de marktwerking maken we een onderscheiding voor de vergoeding in functie van het 

moment van activatie. 

Bij activatie ter modulatie vóór de clearing van de day-ahead markt, stelt 3E voor de gemoduleerde 

balance responsible party (hierna ‘BRP’) te vergoeden conform de marktprijs tijdens de modulatie voor 

het verlies aan marktwaarde van de gemoduleerde energie. We veronderstellen aldus dat de 

desbetreffende BRP de producent betaalt conform het onderlinge contract alsof er geen modulatie 

had plaatsgevonden.  

Bij activatie ter modulatie ná de clearing van de day-ahead markt stelt 3E voor om de perimeter van de 

gemoduleerde BRP te corrigeren met de (berekende) hoeveelheid modulatie. De onbalans veroorzaakt 

door de modulatie wordt zodoende getransfereerd van de desbetreffende BRP naar de NB. Opnieuw 

veronderstellen we dat de gemodulleerde BRP de producent betaalt conform het onderlinge contract 

alsof er geen modulatie had plaatsgevonden. 
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Beide vergoedingen genieten een markconform karakter en vereisen geen kennis van het onderlinge 

contract tussen BRP en producent. 

In de simulatie wordt vereenvoudigd verondersteld dat alle activaties gebeuren na clearing van de day-

ahead markt, omdat het prijsverschil meestal niet zal opwegen tegen de juiste inschatting van de 

vereiste start en einde van de modulatie.57 

Een marktwaarde van 50 EUR/MWh werd verondersteld in de simulatie.58 

Vergoeding steun 

Er zijn vier beleidsopties voor de vergoeding van de steun aan HEB en kwalitatieve WKK: 

 Cash: de waarde van de niet-uitgekeerde Groenestroomcertificaten (hierna ‘GSC’) en 

Garanties van Oorsprong (hierna ‘GvO’) wordt uitbetaald aan de producent, aan 

minimumwaarde (GSC) of marktprijs (GvO). 

 Transactie: de netbeheerder keert de producent de niet-uitgekeerde GSC en GvO uit vanuit 

zijn bestaande opgekochte volumes, die opnieuw kunnen verkocht worden aan de 

minimumwaarde of verhandeld op de markt.  

 Verlenging op tijdsbasis: voor elk uur dat er gemoduleerd wordt, wordt de steunperiode van 

de installatie met een draaiuur verlengd, waardoor de steun alsnog plaatvindt, maar later in 

de tijd. 

 Verlenging op basis van aantal vollasturen: voor elke eenheid energie die gemoduleerd wordt, 

zal steun worden gegeven na afloop van de steunperiode. Deze benadering valt ook verder 

uit te breiden tot een steunmechanisme dat volledig gebaseerd is op vollasturen. 

Onderstaande tabel maakt een kwalitatieve vergelijking van de verschillende opties.  

Tabel 9. Kwalitatieve vergelijking van de verschillende steunmechanismen voor GSC 

en WKC bij verplichte modulatie. 

 Relatie kost-energie Compensatie Administratie Implementatie 

Cash en transactie Fictief Volledig Transacties Reglement 

Verlenging (tijd) Reëel Uitgesteld inkomsten en 

productieverlies 

Gemoduleerde uren Energiedecreet of -

besluit 

Vollasturen Reëel Uitgestelde inkomsten -- Energiedecreet of -

besluit 

Om de impact van de verschillende methoden te vertalen naar een kwantitatieve maat in het model, 

berekenen we de waarde van de vergoeding voor elk van de compensatiemethoden als het product 

van een waardedaling en een risicofactor: 

 Het gemiddelde behoud van waarde in de periode van 0 tot 15 jaar (projectduur), 

                                                                    
57 Informatie verkregen uit consulatie Elia 
58 3E (2014), Crucial energy choices in Belgium – An investigation of the options 
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weerspiegelt de kost voor het uitstel van steun tot het einde van de steunperiode aan een 

verdisconteringvoet gelijk aan het rendement op eigen vermogen uit de OT-berekening. 

 De risicofactor weerspiegelt de risico's voor de producent specifiek aan de compensatie-

methode: 

Cash vergoeding & Transactie: geen risico 

Verlenging: risico op lagere productie tijdens de extra productieperiode dan de verloren 

productie. Hierbij veronderstellen dat bij modulatie gemiddeld 50% van het piekvermogen 

wordt gereduceerd en dat de productie op het einde van de steunperiode het pierkvermogen 

vermenigvuldigt met de (jaarlijkse vollasturen / 8760) bedraagt. 

We vatten de resultaten samen in onderstaande Tabel 10. We nemen elk van de vier vergoedingsopties 

mee als optie in de simulaties. 

Tabel 10. Kwantitatieve vergelijking van de verschillende steunmechanismen voor 

GSC en WKC bij verplichte modulatie. 

 Cash Transacti

e 

Verlenging (tijd) Vollasturen 

PV Wind WKK PV Wind WKK 

Waardebehoud 100% 100% 80% 80% 75% 80% 80% 75% 

Risicofactor 1 1 0,2 0,5 1 0,99 0,99 1 

Directe vergoeding 100% 100% 16% 35% 75% 80% 70% 75% 

5.1.2 Monetaire waarde warmte 

De uitbating van een kwalitatieve WKK installatie wordt op 4 manieren beïnvloed door modulatie:  

 De relatieve primaire energiebesparing kan voor een kwalitatieve WKK onder de limietwaarde 

zakken, i.e. 0% voor installaties <1 MW en 10% voor installaties >1 MW. De impact van deellast 

bedrijf op de relatieve primaire energiebesparing is echter gering en in de grootteorde van 

enkele procentpunten, en dat enkel voor de tijd dat de modulatie plaats vindt. Daarom 

veronderstellen we dat de kans dat modulatie de relatieve primaire energiebesparing onder 

de limietwaarde brengt nul is in de simulaties. 

 De absolute warmtekrachtbesparing daalt, waardoor de producent minder 

warmtekrachtcertificaten zal ontvangen. Het verlies aan warmtekrachtbesparing is 

proportioneel met de hoeveelheid modulatie. In de simulatie wordt het WKB-verlies 

benaderend 1-op-1 gekoppeld aan het elektrische productieverlies, i.e. 1% daling 

warmtekrachtbesparing voor elke 1% elektrische modulatie. Bij vollast veronderstellen we dat 

er 0,9 MW warmtekrachtbesparing plaatsvindt voor elke 1 MW vermogen. 

 De modulatie leidt tot een brandstofbesparing, ten belope van 5-10 EUR/MWhe.59 Deze wordt 

                                                                    
59 J.S. Hers et al. (2008) Onrendabele top berekeningen voor nieuw WKK-vermogen 2008. Beschikbaar op: 

http://parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG15963.pdf 
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niet meegenomen in de analyse, omdat er mogelijks wel steeds een warmtevraag gedekt 

moet worden, waardoor de werkelijke brandstofbesparing ook zo'n 60% lager is. 

 De hoeveelheid WKK-geproduceerde warmte daalt waardoor er (mogelijks) (meer) beroep 

gedaan moet worden op een back-up installatie voor warmteproductie. We beslisten om dit 

mee te nemen in de analyse. Kwalitatieve WKK-installaties hebben immers typisch reeds een 

back-up voorziening voor wanneer er zich problemen zouden voordoen met de kwalitatieve 

WKK. Bovendien veronderstellen we dat de maximale hoeveelheid modulatie reeds geweten 

is bij ondertekening van het aansluitcontract. Het is dan aan de producent om een back-

upketel met een geschikt rendement te plaatsen. 

Disclaimer. De steun voor de GSC m.b.t. HEB en kwalitatieve WKK wordt ingeschat op 0,605 keer 

93 EUR/MWh en voor de WKC op 0,8 keer 31 EUR/MWh. De factoren 0.8 betreffen hier de 

bandingfactoren voor 2016. De steun voor de GvO wordt ingeschat op 0,20 EUR/MWh voor PV en 

kwalitatieve WKK en op 0,35 EUR/MWh voor wind projecten. 

5 . 2 Aanvaardingsmodel voor bijkomend financieel 
verlies 
Concrete cijfers rond de verdeling van ontwikkelingskosten en rendementen voor Vlaanderen zijn niet 

beschikbaar. Daarom hanteren we statistieken van ontwikkelingskosten buiten Vlaanderen. 

Het beslissingsmodel voor ontwikkelaars/producenten is gebaseerd op de onrendabele top (OT) 

berekening en aannames omtrent de variatie in ontwikkelingskost (investeringskost). We gaan uit van 

een verdeling in ontwikkelingskosten zoals getoond in Figuur 14, i.e. een normaalverdeling waarbij 

 Gemiddelde investeringskost = investeringskost OT-berekening 

 Standaarddeviatie investeringskost = 2,5% van de investeringskost OT-berekening 

De standaarddeviatie leidt zo tot een verdeling waarbij 95% van de projecten binnen een range (-5%, 

+5 %) van de investeringskost zit; in lijn met vermeldingen in de literatuur.60 

Projecten met een ontwikkelingskost hoger dan het gemiddelde worden nog steeds uitgevoerd, zij het 

met een lager rendement dan voorzien in de OT-berekening. Uiterst rechts in het spectrum (105%) zien 

we dat het rendement op projectniveau tot 4,77% onder het OT-referentierendement ligt. We nemen 

aan dat, indien de business case voor dergelijke projecten interessant blijft dit ook geldt voor alle 

andere projecten. Met andere woorden stellen we dat projecten met een ontwikkelingskost van 105% 

of meer geen marge meer hebben voor bijkomende modulatie in de business case. Alle andere 

projecten hebben wel nog marge zoals getoond in Figuur 14 (volle lijn).  

Wanneer de toepassing van AmFT de norm wordt voor nieuwe projecten, bestaat er de mogelijkheid 

deze potentiële kost mee te nemen in de OT-berekening. Deze mogelijke impact op het OT-model werd 

echter niet verder beschouwd bij de modellering. 

                                                                    
60 https://www.irena.org/documentdownloads/publications/re_technologies_cost_analysis-wind_power.pdf , 

http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/x/en/projects/REScost2030-Background-Report-10-2014_clean.pdf 

http://www.3e.eu/
mailto:info@3e.eu


FINALE VERSIE 
DOCUMENT 
CONFIDENTIEL 

www.3e.eu * info@3e.eu 

Aansluiting met flexibele toegang in Vlaanderen – Finaal rapport 
simulatiestudie 

PR109711 – 11/05/2017 

53 

 

 

 

Figuur 14. Verdeling van de investeringskosten voor de HEB en WKK ontwikkelaars (links) en van 

de resulterende tolerantie voor modulatie in de business cases van de ontwikkelaars (rechts)  
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6 . Economische en 
regelgevende overwegingen 
Om de beschrijving van voorgestelde AmFT-beleidsopties en de evaluatie er van in simulaties te 

vervolledigen, moeten nog enkele regelgevende en economische overwegingen verduidelijkt worden. 

6 . 1 Beslissing netbeheerder 
Binnen de voorgestelde beleidsopties maakt de netbeheerder per project de overweging of een 

bepaalde kost ter aansluiting redelijk en dus verantwoordbaar is. Deze overweging vraagt enige 

verduidelijking m.b.t. de beschouwde kosten, verdiscontering en vergelijking met een 

referentiewaarde. 

Beschouwde kosten 

De studie neemt de vaste kosten voor de producent niet in rekening. Dit betreft de kosten voor het 

oprichten van een klantencabine op de site van de producent inclusief alle werken en materialen, (e.g. 

transformator, meetinrichting en de noodzakelijke telecontrolekast). Vervangingsinvesteringen op 

deze elementen zijn bijgevolg ook niet verondersteld. 

De studie neemt wel andere uitbreidingsinvesteringen in rekening. Deze omvatten de aansluitkabel, 

de mogelijks noodzakelijke versterking van bestaande kabels en de mogelijks noodzakelijke versterking 

van onderstations, i.e. transformatoren en cellen. Een synthese van deze kosten staat in Sectie 4.2. 

Aangezien de levensduur van deze elementen de gesimuleerde periode overschrijdt, zijn ook hier geen 

vervangings-investeringen verondersteld.  

Uitbreidingsinvesteringen in het hogergelegen net, i.e. alle investeringen vanaf het dichtstbijzijnde 

onderstation tot het transmissienet, vormen een bijzonder geval. Omdat deze kosten te groot zijn om 

door één project te worden gedragen, wordt de kost geschaald naar de capaciteit van het project: 

Toegewezen kost project = Vermogen project (MW) / Vermogen Netuitbreiding (MW) * Kost Netuitbreiding (EUR) 

Wanneer de producent of BRP recht heeft op een vergoeding van de NB, nemen we deze kosten op in 

het beslissingsproces van de NB. We berekenen een inschatting van deze kosten aan de hand van de 

tijdsreeksen. 

Verdiscontering naar beslissingsjaar 

In lijn met Nederlandse aanbevelingen voor maatschappelijke kosten-baten analyses61 hanteren we in 

deze studie een maatschappelijke discontovoet van 5%. 

We veronderstellen dat de modulatievergoedingen aan producenten volledig gesocialiseerd worden in 

het jaar dat de vergoeding wordt uitgekeerd. De netto huidige kost die gebruikt door de netbeheerder 

op het moment dat deze een beslissing maakt is de som van alle toekomstige modulatievergoedingen, 

verdisconteerd naar het startjaar van de installatie aan de maatschappelijke disconteringsvoet. De 

netto huidige kost die gebruikt wordt ter vergelijking van alle beleidsopties is de som van alle 

                                                                    
61 MKBAi (2015), “Rapport werkgroep discontovoet 2015”, beschikbaar op http://www.mkba -informatie.nl/mkba-

voor-gevorderden/richtlijnen/rapport-werkgroep-discontovoet-2015/ 
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toekomstige netinvesteringen en modulatievergoedingen verdisconteerd naar ‘jaar één’ van de 

simulatiestudie, i.e. 2016, aan de maatschappelijke disconteringsvoet. 

Evaluatie redelijkheid 

Zoals eerder aangegeven beschouwen we enkel positieve kasuitgaven. Bovendien kwantificeren we 

evenmin de maatschappelijke opbrengsten die volgen uit de energietransitie. Bijgevolg zal elke 

investering tot een negatieve netto huidige waarde leiden.  

We gaan ervan uit dat de maatschappelijke opbrengst van een bepaalde beslissing met betrekking tot 

aansluiting of netinvestering evenredig is met de extra hoeveelheid energie die dankzij deze beslissing 

kan worden gegenereerd, ongeacht de mix aan productietechnologie. Deze energie wordt berekend 

over de levensduur van de betreffende HEB en kwalitatieve WKK projecten (15 jaar). Daarom werken 

we met een specifieke kost 

Specifieke kost Beslissing = Absolute kost Beslissing / Extra energie HEB & Kwal.WKK dankzij beslissing (EUR/MWh) 

De beslissingen van de netbeheerder is gebaseerd op een vergelijking van deze specifieke kost met 

een referentiewaarde, i.e. een (marginale) ‘redelijkheidslimiet’ Cmax uitgedrukt in EUR/MWh.62 De 

netbeheerder zal bij elke aanvraag tot aansluiting oordelen of een beslissing redelijk is wanneer de 

specifieke kost lager is dan deze referentiewaarde. Deze studie kwantificeert echter niet welke 

referentiewaarde maatschappelijk juist is maar berekent de resultaten voor verschillende 

referentiewaarden. Zo zal elke referentiewaarde leiden tot andere beslissingen van de netbeheerder, 

tot een andere maatschappelijke kost en ot een andere groei in HEB en kwalitatieve WKK. De 

simulatieresultaten laten zo toe om een wenselijke referentiewaarde te bepalen in functie van 

vooropgestelde doelstellingen. 

De deler "extra energie" dient met enige omzichtigheid beschouwd te worden. 

 In beleidsoptie A - waar er gekozen wordt tussen een netinvestering of een weigering tot 

aansluiting - betreft de in te rekenen extra energie de volledige energieproductie van het 

geëvalueerde project gedurende de levensduur van het project, vermeerderd met de 

vermeden gemoduleerde energie van andere productie-installates indien dit van toepassing 

is. 

 In beleidsoptie B en C, waar er gekozen wordt tussen een netinvesteren of modulatie, betreft 

de in te rekenen extra energie alleen de energie die door de beoogde netinvestering niet meer 

gemoduleerd dient te worden, en dit zowel voor het geëvalueerde project als de reeds 

aangesloten productieinstallaties. Waar er binnen deze beleidsopties wordt gekozen tussen 

aansluiten en niet-aansluiten wordt wel de volledige energieproductie van het project 

beschouwd zoals geduid bij beleidsoptie A. 

                                                                    
62 Andere studies met betrekking tot de integratie van HEB en kwalitatieve WKK in het net gebruiken soms een 

referentiewaarde uitgedrukt in EUR/MW. Deze waarde drukt de netkosten uit ten opzichte van het vermogen van de 

productie-installatie. Er bestaat geen vaste relatie tussen deze referentiewaardes en de limietwaarde in deze studie. 

Echter, wanneer de kosten voor netintegratie van een project zich beperkten tot de kosten voor de aansluiting, 

kunnen we de analogie maken dat 1 EUR/MWh overeenkomt met: 

• 13 485 EUR/MWpv uitgaande van 899 vollasturen voor PV en een levensduur van 15 jaar  

• 34 500 EUR/MWwind uitgaande van 2300 vollasturen voor wind en een levensduur van 15 jaar  

• 54 000 EUR/MWwkk uitgaande van 3600 vollasturen voor kwalitatieve WKK en een levensduur van 15 jaar 

Het is echter belangrijk om op te merken dat de referentiewaarde in deze studie niet enkel dient om de aansluitkost 

mee te evalueren maar eveneens alle nodige investeringen in het hogergelegen net.  
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In beleidsopties B en C bestaat de kans dat de producent niet akkoord gaat met het voorstel 

tot modulatie van de netbeheerder en het project hierna stopzet. In dit geval zou de hele 

energieproductie van de geëvalueerde productie-installatie als extra energie beschouwd 

dienen te worden. Omdat de NB echter geen voorkennis heeft, kan hij dit niet in rekening 

brengen. We nemen deze correctie dan ook niet mee in onze simulaties. 

6 . 2 Simulatieresultaten: productie en totale kost 
Als voornaamste resultaten van de uitgevoerde simulaties focussen we op de afweging van twee 

voornaamste belangen van AmFT-beleid, i.e. de impact van beleidsparameters op de groei of productie 

van HEB en kwalitatieve WKK, en de maatschappelijke kost voor de netintegratie van deze projecten.  

6.2.1 Opgewekte energie 

Eén van de simulatieresultaten is de gerealiseerde groei, zijnde de hoeveelheid opgewekte energie 

door nieuw aangesloten HEB productie-installaties en kwalitatieve WKK over de volledige levensduur 

van deze projecten. We veronderstellen hierbij dat deze levensduur 15 jaar bedraagt.  

Om deze waarde te kaderen tonen we in de resultaten steeds een genormaliseerde waarde. De 

normalisatie gebeurt door de gerealiseerde groei te delen door de vooropgestelde maximaal haalbare 

groei. Deze maximaal haalbare groei wordt gelijkgesteld aan gerealiseerde groei van de situatie waarin 

alle projecten die worden aangevraagd effectief worden aangesloten en er steeds wordt voor gekozen 

om de nodige netinvesteringen uit te voeren om de hoeveelheid modulatie tot een minimum te 

beperken. 

6.2.2 Monetaire kosten 

Tegenover de gerealiseerde groei of productie van HEB en kwalitatieve WKK staat de maatschappelijke 

kost voor de netintegratie van deze projecten. 

Maatschappelijke kosten 

Omdat de producent niet beschikt over de mogelijkheid zijn kosten (zijnde voor aansluiting en/of 

modulatie) direct of indirect door te rekenen, kwalificeren we enkel de kosten van de NB als 

maatschappelijke kost. De impact op de producent wordt echter wel meegenomen in de studie onder 

de vorm van de gerealiseerde groei. 

De kosten van de NB komen overeen met alle gemaakte kosten tot op het einde van de simulatie (i.e. 

2030), alle kosten gerelateerd aan de geplande investeringen die pas na 2030 betaald moeten worden 

en alle kosten voor modulatievergoedingen over de volledige levensduur van alle projecten (dus ook 

na 2030). We rekenen hierbij alle kosten terug van het moment waarop ze gemaakt worden naar het 

startpunt van de simulatie (i.e. ‘jaar 0’ en vastgelegd op 2016). Hierbij houden we de eerder vermelde 

maatschappelijke disconteringsvoet van 5% in acht. Zo bekomen we een absolute netto huidige kost in 

euro. 

De restwaarde op het einde van de simulatie van assets (i.e. van kabels, transformatoren en cellen) 

wordt niet in rekening genomen. Deze waarde is onzeker vermits de toekomstige benutting van deze 

assets op het einde van de simulatie ongekend is, i.e. er is een reëel risico op ‘stranded assets’. 
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Specifieke maatschappelijke kosten 

Om de maatschappelijke kost te kaderen hebben we ervoor gekozen om deze te linken aan de groei, 

zoals hierboven gedefinieerd. We delen dus telkens de absolute kost van een bepaalde simulatie door 

de gerealiseerde hoeveelheid HEB/kWKK-energie en bekomen een specifieke maatschappelijke kost 

(EUR/MWh).  

We merkten echter op dat deze werkwijze leidde tot erg hoge kosten in sommige gevallen, wanneer er 

een hogergelegen net wordt versterkt naar het einde toe van de simulatie en de versterking daarom 

onderbenut blijft. Om dit artefact uit de simulatie weg te werken, hebben we wanneer er een 

versterking plaatsvindt van het hogeropgelegen net, de totale kost gedeeld door de groei vermeerderd 

met de hernieuwbare productie die gerealiseerd wordt als geïnstalleerde HEB/kWKK-capaciteit op het 

einde van de simulatie blijft bestaan tot het einde van de levensduur van de transformator. 

Voorbeeld: 

 Simulatie 1 Simulatie 2 

Maatschappelijke kost 500 000 EUR 5 000 000 EUR 

Groei HEB / kwalitatieve WKK 500 000 MWh 500 000 MWh 

Versterking hogergelegen net? Neen Ja 

Extra HEB/WKK-energie als de benutting van de 

versterking van het hogergelegen net op het einde van 

de simulatie zou blijven tot het einde van de 

levensduur van de versterking 

n.v.t. 1 500 000 MWh 

Maatschappelijke kost [EUR/MWh] 1 EUR/MWh 2.5 EUR/MWh 

6 . 3 Volgorde van modulatie 
Indien, op het moment dat er nood is aan modulatie, meerdere bronnen in aanmerking komen om 

gemoduleerd te worden, nemen we de volgende volgorde voor modulatie aan (van eerst afgeregeld 

naar laatst afgeregeld): 

 Fossiele generatie en niet-kwalitatieve WKK 

 Biomassa/biogas (eventueel in niet-kwalitatieve WKK) 

 Kwalitatieve WKK 

 PV en windenergie (willekeurig, geen voorkeur) 

Voor onze simulaties betekent dit dat kwalitatieve WKK altijd eerst zal gemoduleerd worden om de 

congestie te vermijden, vervolgens PV en Wind. 

Deze volgorde volgt uit de “Priority Dispatch” voor HEB die is vastgelegd voor op Europees niveau. De 

Europese Commissie stelt in haar winter package voor om deze regels in de toekomst (2020) te herzien. 

“Priority dispatch” blijft bestaan voor bestaande installaties, kleinschalige HEB-installaties en 
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demonstratieprojecten. Andere installaties, ongeacht de technologie, worden onderworpen aan een 

niet-discriminerende toegangsregels. Bovendien moet modulatie van HEB tot het strikte minimum 

worden beperkt.  

Omdat het winterpakket momenteel enkel een voorstel van nieuwe Europese regelgeving is en HEB-

modulatie nog steeds geminimaliseerd blijft, houden we vast aan de hier aangegeven volgorde. 
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7 . Resultaten 
We behandelen in dit hoofdstuk uitgebreid de resultaten van de simulaties voor de referentiecases en 

de uitgevoerde sensitiviteiten. We focussen hierbij vooral op de impact van (de keuze van) de 

voornaamste parameters in het AmFT-beleid op de relatieve groei en productie van HEB en kwalitatieve 

WKK, en de bijhorende maatschappelijke kosten voor netintegratie. 

7 . 1 Referentie-aannames 
Het eerste deel van de resultaten bevat de aannames en simulatieresultaten voor referentiecases. 

Deze zullen als basis dienen ter vergelijking bij de sensitiviteitsstudie. 

7.1.1 Zoekruimte en legend ter input 

Binnen deze sectie worden alle resultaten getoond voor de referentie-aannames, i.e., een 

middenspanningsnet gekoppeld aan het plaatselijk vervoernet, waarbij we 90% van de PV installaties 

als niet-controleerbaar veronderstellen en het aanvaardingsmodel zoals hoger beschreven van 

toepassing is op de producenten. 

Voor dit referentiescenario gaan we na wat de impact van volgende parameters is op de HEB/WKK-

groei en de maatschappelijke kost voor hun netintegratie. De hieronder getoonde symbolen, kleuren 

en transparantie van de parameterwaarden laten toe een specifieke parameter te identificeren in de 

figuren. 

Elke unieke combinatie van bovenstaande parameters simuleerden we voor tien variaties van de set 

projectaanvragen, zoals uitgelegd in Sectie 4. We tonen echter telkens slechts één (geaggregeerd) 

resultaat in plaats van tien.  

De zoekruimte voor de redelijkheidslimiet Cmax namen we van 2,5 tot 50 EUR/MWh, waarbij we de extra 

energieproductie van de betreffende productie-installatie in rekening nemen door de genomen 

beslissing geproduceerd kan worden. Eerdere studies rond integratiekosten hanteerden gelijkaardige 

limieten maar uitgedrukt in EUR/MW op basis van het geïnstalleerd vermogen, e.g. 105 000 – 

200 000 EUR/MW63. Uitgaande dat een project geannuleerd wordt indien de redelijkslimiet 

overschreden wordt, kan een Cmax uitgedrukt in EUR/MWh omgerekend worden naar EUR/MW: Voor 

een windproject met 2 130 vollasturen over 15 jaar komt de in deze studie vooropgestelde zoekrange 

overeen met 80 000 tot 1 600 000 EUR/MW. Voor een PV project met 899 vollasturen komt dit op 34 000 

– 675 000 EUR/MW. De gehanteerde zoekruimte onderzoekt dus een bredere definitie van ‘redelijkheid’ 

dan eerder uitgevoerde studies. Merk op dat de kosten zelf worden in deze studie wel berekend vanuit 

een capaciteitsbenadering (MW), het is enkel de afweging tegenover de baten die gebeurt in EUR/MWh. 

De zoekruimte voor Zmax komt overeen met de te verwachten termijnen voor een netversterking. 

  

                                                                    
63 Studie Onthaalcapaciteit, http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/investment-

plans/8343_studie_onthaalcapaciteit_v9.pdf 
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Tabel 11. Overzicht van de voornaamste parameters en hun zoekruimte in de 

referentie-simulaties. 

Parameter Varianten 

Beleidsoptie A (▶), B () of C (×) 

Redelijkheidslimiet Cmax 2,5, 5, 10, 25, 35 of 50 EUR/MWh 

Maximaal onvergoede fractie Xmax 0%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% of 10% 

Duurtijd tijdelijke AmFT, Zmax 4 of 8 jaar 

Vergoedingsmechanisme Cashvergoeding, transactie GSC, verlenging steuntijd of vaste steunenergie 

Vlaams groeiscenario HEB / WKK Laag of hoog 

Lokaal groeiscenario HEB / WKK Normaal of geconcentreerd 

7.1.2 Belangrijkste output-variabelen 

Bij de bespreking van de resultaten hieronder focussen we steeds op de twee belangrijkste objectieven 

voor het kiezen van een AmFT beleid: 

 De totale kost voor de maatschappij zoals gedefinieerd in Sectie 6.2. Om een zinvolle 

interpretatie toe te laten wordt deze kost uitgedrukt in euro per hoeveelheid energie (MWh) 

afkomstig van nieuwe gerelaiseerde HEB en kwalitatieve WKK-projecten.64 

 Het aantal gerealiseerde HEB en kwalitatieve WKK-projecten. Deze wordt uitgedrukt als de 

fractie gerealiseerde hoeveelheid energie (MWh) afkomstig van nieuwe HEB en kwalitatieve 

WKK -projecten ten opzichte van het maximaal haalbare hoeveelheid energie indien alle 

projecten gerealiseerd worden en bij congestie alle nodige netinvesteringen worden 

uitgevoerd. 

7.1.3 Simulatieresultaten 

De resultaten van bovenstaande simulaties worden in Figuur 15 getoond als puntenwolk. Elk van deze 

figuren toont de resultaten voor een bepaald scenario.65 De hoeveelheid aansluitingsaanvragen 

verschilt natuurlijk naargelang de toepasselijke concentratie HEB en kwalitatieve WKK ( i.e. 

geconcentreerd of gemiddeld) en het groeiscenario (i.e. hoge of lage groei). Om beleidskaders objectief 

te evalueren tonen we de resultaten voor elke combinatie van groei en concentratie daarom in een 

afzonderlijke figuur. Alle punten binnen een figuur zijn het resultaat voor dezelfde reeks project-

aanvragen maar geëvalueerd volgens andere beleidsparameters. Elke figuur laat zo toe om de beste 

beleidsoptie voor een bepaald scenario te bepalen (i.e. de groei in combinatie met concentratie HEB 

                                                                    
64 modulatie en afgelaste projecten afgetrokken 
65 Een scenario = combinatie van groei en concentratie van HEB en kwalitatieve WKK in het beschouwde net  

http://www.3e.eu/
mailto:info@3e.eu


FINALE VERSIE 
DOCUMENT 
CONFIDENTIEL 

www.3e.eu * info@3e.eu 

Aansluiting met flexibele toegang in Vlaanderen – Finaal rapport 
simulatiestudie 

PR109711 – 11/05/2017 

61 

 

 

en kwalitatieve WKK in het betreffende net). 

Binnen elke figuur toont elk punt van de puntenwolk het resultaat voor een specifieke beleidskeuze, 

i.e. beleidsoptie + bijhorende parameters. De beleidskeuze en -parameters kunnen afgeleid worden uit 

de vorm, kleur en transparantie van het punt, door de legende in het begin van deze sectie te 

gebruiken. We halen de optimale beleidsparameters echter ook nog expliciet aan in de verdere 

bespreking. 

Binnen deze puntenwolken zijn - in hoofdzaak - slechts de optimale resultaten belangrijk. We definiëren 

‘optimaal’ in deze context als een combinatie van twee doelfuncties: maximale groei in HEB en 

kwalitatieve WKK en minimale maatschappelijke kost voor de netintegratie. Voor optimalisaties met 

meerdere doelfuncties zoals deze bestaat het optimum uit een zogenaamd paretofront of 

pareto-optimum. De pareto-optimale oplossing is de set aan resultaten waarbij steeds een 

vooropgestelde groei bekomen wordt aan minimale maatschappelijke kost of waarbij – analoog 

- met een vooropgestelde maatschappelijke kost een maximale HEB en kwalitatieve WKK-groei 

bekomen wordt. Dit pareto-optimum wordt geïllustreerd in Figuur 16 voor het scenario met lage groei 

en een gemiddelde concentratie HEB en kwalitatieve WKK in het net. 

 

 

Figuur 15. Resultaten onder referentie-aannames. 

Belangrijk om op te merken is dat de optimale beleidskeuzes, en de resulterende groei en kosten allen 

verschillen tussen de vier scenario's van HEB en kwalitatieve WKK groei en netconcentratie. De meest 

efficiënte beleidskeuze bij lage groei komt dus niet noodzakelijk overeen met die bij hoge groei 

en vice versa. Dit komt, e.g., omdat eventuele netversterkingen al dan niet plaatsvinden en in 

verschillende mate benut worden door de geïnstalleerde capaciteit HEB en kwalitatieve WKK. Uit Figuur 
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15 valt op te maken dat in de pareto-optima voor specifieke totale kost [EUR/MWh] voor alle scenario’s 

zich in hetzelfde (maatschappelijke) kostenbereik bevinden, i.e. 0-10 EUR/MWh. Een hoge concentratie 

of een hoge groei doet de kosten wel steeds iets duurder uitvallen. 

De resultaten voor netten met gemiddelde en hoge concentratie HEB/WKK worden in de volgende 

sectie geaggregeerd tot één resultaat voor Vlaanderen. Analoog aan het voorgaande dient men op te 

merken dat de beste beleidskeuze voor Vlaanderen dus niet noodzakelijk de beste beleidskeuze is voor 

elk individueel net afzonderlijk is. 

 

Figuur 16. Illustratie pareto-optimum voor het scenario met lage groei en een gemiddelde 

concentratie HEB/WKK in het net. Het punt ‘voorbeeld suboptimal beleid’ is suboptimal omdat de 

groeidoelstelling (hier illustratief 52%) ook gehaald kan worden met een beleid dat goedkoper is 

(i.e. naar links op de horizontale stippellijn). Analoog bestaat er een beleid data an een gelijke 

kost een hogere HEB/WKK-groei toelaat (i.e. naar benden op de vertical lijn). 

7.1.4 Geaggregeerd resultaat voor Vlaanderen 

In de praktijk bestaat Vlaanderen natuurlijk niet uit één soort middenspanningsnet, maar uit netten 

met een waaier aan concentraties HEB en kwalitatieve WKK en netten die rechtsteeks verbonden zijn 

met het hoogspanningsnet of met het plaatselijk vervoernet. Om de resultaten voor verschillende 

netten te synthetiseren tot een totaal resultaat voor Vlaanderen, worden de simulatieresultaten 

geschaald met het gekende of verwachte aantal gevallen in Vlaanderen. Hiertoe gebruiken we de 

volgende wegingsfactoren:66 

 40% van de netten vertoont een ‘gemiddelde’ aangevraagde capaciteit aan HEB en 

kwalitatieve WKK 

 10% van de netten vertoont een ‘geconcentreerde’ aangevraagde capaciteit aan HEB en 

kwalitatieve WKK 

 50% van de netten vertoont een ‘lage’ aangevraagde capaciteit aan HEB en kwalitatieve WKK 

(nulgroei) 

Vermits de geconcentreerde netten 6 keer de hoeveelheid HEB/WKK-capaciteit onthalen, komt de som 

van deze wegingsfactoren uit op het groeiscenario zoals vooropgesteld in Sectie 4.67 Een sensitiviteit 

                                                                    
66 Inschatting op basis van het groenboek. Dit gaat natuurlijk om een prognose naar de toekomst toe. Merk op dat 

het hier enkel gaat om een gemiddelde of geconcentreerde groei in aanvragen, niet om de initiële concentratie 

HEB/WKK. 
67 Immers, net zoals dat 282 netten (=alle netten) met een gemiddelde groei per net zouden optellen tot 100% groei 

(282*(1/282) = 100%), zo tellen ook 112 netten aan gemiddelde groei per net samen met 28 netten met een 

geconcentreerde groei per net op tot 100% groei. (112*(1/282) + 28*(6/282 )≈100%) 
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hierop wordt bekeken verder in deze sectie.  

Verder geldt ook dat, zoals beschreven in Sectie 4.1: 

 27% van de middenspanningsnetten zijn aangesloten op het PVN 36kV, 

 35% van de middenspanningsnetten zijn aangesloten op het PVN 70kV,68 

 38% van de middenspanningsnetten zijn aangesloten op het TN. 

Dit leidt samen tot de volgende wegingsfactoren in Tabel 12. 

Tabel 12. Wegingsfactoren voor Vlaanderen. 

 PVN 36 kV PVN 70 kV TN 

Net met hoge concentratie HEB/WKK 2,7% 3,5% 3,8% 

Net met gemiddelde concentratie HEB/WKK 10,8% 14,0% 15,2% 

Net met lage concentratie HEB/WKK 13,5% 17,5% 19,0% 

Het geaggregeerde resultaat wordt getoond in Figuur 17 (specifieke totale kost) en Figuur 18 (absolute 

kost). Merk op dat de puntenwolk voor de specifieke totale kost – door de normalisatie van de kost 

naar EUR/MWh – een andere vorm heeft dan die voor absolute kost. Hierdoor komen de pareto-optima 

van specifieke en absolute kosten niet altijd volledig overeen. De pareto-optimale beleidskeuzes 

worden getoond in Tabel 13 en  

  

                                                                    
68 De resultaten hierboven getoond zijn die van PVN-70. 
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Tabel 14. 

 

Figuur 17. Pareto-optimum voor Vlaanderen (specifieke kosten). 

 

Figuur 18. Pareto-optimum voor Vlaanderen (totale kosten). 

Tabel 13. Pareto-optimale oplossingen voor een scenario van lage groei (boven) en 

hoge groei (onder) op basis van specifieke kost. Alle pareto oplossingen hebben een 

cash vergoeding of transactie als vergoedingsmechanisme voor de GSC, WKC en GvO.. 

Pareto-front, lage groei Beleidsoptie Cmax Xmax Zmax 

100 %MWh 2,93 EUR/MWh B 50 EUR/MWh 0,5% 4 jaar 

99 %MWh 2,55 EUR/MWh C 50 EUR/MWh 1,0% 4 jaar 

98 %MWh 2,23 EUR/MWh C 35 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

96 %MWh 2,04 EUR/MWh B 25 EUR/MWh 1,0% 4 jaar 

92 %MWh 1,83 EUR/MWh B 10 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

 

Pareto-front, hoge groei Beleidsoptie Cmax Xmax Zmax 
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100 %MWh 3,71 EUR/MWh B 50 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

92 %MWh 2,58 EUR/MWh C 25 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

84 %MWh 1,67 EUR/MWh C 1 EUR/MWh 2,0% 4 jaar 
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Tabel 14. Pareto-optimale oplossingen voor een scenario van lage groei (boven) en 

hoge groei (onder) op basis van absolute kost. Alle pareto oplossingen hebben een 

cash vergoeding of transactie als vergoedingsmechanisme voor de GSC, WKC en GvO.. 

Pareto-front, lage groei Beleidsoptie Cmax Xmax Zmax 

100 %MWh 0,93 miaEUR B 50 EUR/MWh 0,5% 4 jaar 

99 %MWh 0,55 miaEUR C 50 EUR/MWh 0,5% 4 jaar 

99 %MWh 0,55 miaEUR C 50 EUR/MWh 1,0% 4 jaar 

98 %MWh 0,45 miaEUR C 35 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

96 %MWh 0,39 miaEUR C 25 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

92 %MWh 0,31 miaEUR C 10 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

 

Pareto-front, hoge groei Beleidsoptie Cmax Xmax Zmax 

100 %MWh 1,51 miaEUR B 50 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

99 %MWh 1,15 miaEUR C 50 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

96 %MWh 0,95 miaEUR C 35 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

93 %MWh 0,79 miaEUR C 25 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

84 %MWh 0,55 miaEUR C 10 EUR/MWh 0,0% 4 jaar 

In Tabel 13 komt duidelijk naar voor dat beleidsoptie C meestal de meest kostenefficiënte oplossing is 

om een bepaalde groei van HEBen kwalitatieve WKK te realiseren. In groen duiden we ook aan dat vele 

oplossingen terugkeren voor zowel hoge groei als lage groei. Dit wil zeggen dat deze beleidskeuze 

robuust is voor variaties in de groei, i.e. het aantal aangevraagde projecten, omdat deze keuzes 

ongeacht de externe omstandigheden de pareto-optiale keuzes blijven. De relatieve en absolute kosten 

zullen echter wel toenemen bij toenemende groei. 

In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de impact van individuele beleidsparameters.  

Impact keuze beleidsopties A-C 

Om een beter beeld te krijgen van het verschil tussen de verschillende beleidsopties hebben we het 

pareto-optimum getekend in Figuur 19 voor elke set beleidsopties. Daarbij valt op dat voorgestelde 

alternatieve opties ‘B’ en ‘C’ het over de gehele lijn beter doen dan het huidige beleid, i.e. beleidsoptie 

‘A’. De kosten van beleidsopties B en C lopen grotendeels gelijk voor een relatieve productie aan HEB 

en kwalitatieve WKK die overeenkomt met 90% of lager van de aangevraagde projecten. De 

voornaamste divergentie tussen beide treedt op bij een hogere productie. Voor deze hogere relatieve 
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productie (i.e. 95 à 100% van het aangevraagde) is het optimum binnen beleidsoptie ‘B’ wel duidelijk 

duurder dan beleidsoptie ‘C’: Binnen het scenario van lage groei (i.e. de huidige doelstellingen) zijn het 

de laatste procent-punten aan relatieve productie die investeringen in het net noodzaken in het 

investeringskader ‘B’, daar waar deze binnen het flexibiliteitskader ‘C’ opgevangen kunnen worden door 

modulatie. In een scenario van hoge groei is dit verschil minder uitgesproken, omdat in beide 

beleidsopties meestal de nodige investeringen zullen uitgevoerd worden. 

 

Figuur 19. Pareto-optimum voor Vlaanderen per Beleidsoptie. 

Impact keuze Xmax en Zmax 

Het pareto-optimum bevat, zoals aangegeven in Tabel 11, hoofdzakelijk resultaten met een lage Xmax 

(i.e. een onvergoede modulatie van ≤0,5% van de jaarlijkse productie). Wanneer we de keuze voor een 

lage Xmax weglaten schuift het optimum op naar hogere kosten en lagere groei, zoals getoond in Figuur 

20: Steeds meer projecten zullen hun aanvraag tot aansluiting intrekken omdat ze de mogelijke 

financiele impact niet kunnen dragen in hun business model. Dit effect is uitgesproken bij een laag HEB 

en kwalitatieve WKK-groeiscenario in Vlaanderen, en verdwijnt grotendeels bij een hoog groeiscenario. 

Het valt op dat vanaf een bepaalde waarde (i.e. 4% bij lage groei) er geen pareto-punten meer liggen 

tussen de 70% en de 100% groei. De keuze voor dergelijke Xmax beperkt dus de maximaal haalbare 

groei. 

Voor de beleidsopties met een lage Xmax is de impact van Zmax beperkt. De verliezen voor de producent 

of BRP blijven immers klein, onafhankelijk van de termijn waarover ze voorkomen. Daarom is er 

nauwelijks een invloed op het optimum wanneer alleen Zmax veranderd wordt. Voor een grotere Xmax is 

het effect van een grotere Zmax wel zichtbaar. De keuze van een hogere Zmax versterkt het effect van een 

grotere Xmax (Figuur 20). 
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Figuur 20. Pareto-optimum voor Vlaanderen voor verschillende keuzes van Zmax en Xmax. 

Impact veronderstelde (marginale) redelijkheidslimiet Cmax 

De beleidsmatige keuze van de (marginale) redelijkheidslimiet bepaalt in sterke mate de maximaal 

haalbare groei. Zo zal de maximaal haalbare relatieve productie van HEB en kwalitatieve WKK-

productie, ondanks de vrije keuze van de andere beleidsparameters, beperkt worden tot:  

 82% van het potentieel voor lage groei en tot 67% van het potentieel bij hoge groei voor een 

(marginale) redelijkheidslimiet van 5 EUR/MWh 

 92% en respectievelijk 85% van het potentieel voor een redelijkheidslimiet van 10 EUR/MWh, 

 96% en respectievelijk 94% van het potentieel voor een redelijkheidslimiet van 25 EUR/MWh  

 100% van het potentieel voor een redelijkheidslimiet van 50 EUR/MWh, i.e. de 

redelijkheidslimiet vormt geen beperkende factor meer voor de groei. 

Dit toont dat het weigeren van aansluitingen door de netbeheerder op basis van de vooraf bepaalde 

(marginale) redelijkheidslimiet even belangrijk is voor de groei dan het weigeren door de producent op 

basis van de mogelijke impact Xmax op zijn business model. 

Het is belangrijk hierbij op te merken dat de marginale redelijkheidslimiet Cmax die gehanteerd wordt 

op project-basis hoger ligt dan de totale netgebonden kosten waarbij alle productie-installaties samen 

worden bekeken op netbasis. De keuze van een Cmax in de grootte-orde van e.g. 10 tot 50 EUR/MWh in 

een project-per-project evaluatie resulteert in een veel lagere totale kost van 1 à 4 EUR/MWh voor 

netintegratie door de hoge benutting van de betreffende assets door later aangesloten projecten. 

 

Figuur 21. Pareto-optimum voor Vlaanderen voor verschillende redelijkheidslimieten Cmax. 
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Impact vergoedingswijze 

De keuze van de eerder veronderstelde vergoedingsmechanismes beïnvloedt in de simulatie de 

maximaal haalbare groei en de kosten. Zo zal de keuze voor een verlenging van de steunperiode 

gebaseerd op de gemoduleerde energie of de gemoduleerde tijd de maximale groei zeer sterk doen 

dalen. Het valt dus aan te bevelen om, wanneer er tot vergoeding wordt overgegaan, de vergoeding 

van deze modulatie maximaal overeen te stemmen met de geleden financiele verliezen. 

Echter, het enige kwantificeerbaar verschil tussen de vooropgestelde vergoedingsmechanismes heeft 

betrekking op het effect van verdisconterinsverlies. Wanneer dit weggewerkt wordt kunnen alle 

beleidsopties m.b.t. de vergoeding van modulatie als gelijkwaardig beschouwd worden. 

Verdeling maatschappelijke kosten 

Figuur 22 toont de verdeling van de kosten voor alle pareto-optimale beleidsopties veronderstellende 

een lage (links) en hoge (rechts) groei aan HEB en kwalitatieve WKK. De kosten worden opgesplitst 

tussen netbeheerder en producent en tussen investering en modulatie. De verdeling varieert natuurlijk 

licht bij het aanpassen van een simulatieparameter maar blijft toch in grote lijnen onveranderd. 

Er valt op dat het grootste deel van de investeringskost, i.e. ongeveer 80%, gedragen wordt door de NB. 

De producent draagt immers enkel bij voor zijn aansluiting. De modulatiekost vertegenwoordigt 

telkens maximaal enkele procenten. Aangezien ook binnen de flexibiliteitsoptie ‘C’ – waarin de 

netbeheerder de volledige vrijheid heeft of hij investeert of modulaties vergoedt – de verdeling aan 

kosten een kleine fractie aan modulatie duidt, blijft investeren in netversterkingen economisch 

interessant voor de netbeheerder. De netbeheerder zal echter de belangrijkste investeringen uitstellen 

in de tijd, tot hij zeker is van een voldoende benutting van zijn assets (daar waar hij in the 

investeringskader ‘B’ verplicht is dit zo vroeg mogelijk te doen). De exacte verdeling van de 

modulatiekosten hangt natuurlijk af van Xmax: hoe lager Xmax, hoe lager het aandeel van de producent 

in de modulatiekost. 

 

Figuur 22. Verdeling van de totale kosten voor netintegratie van de aangesloten HEB en 

kwalitatieve WKK installaties over de netbeheerder (blauw) en de producent (oranje).  

7 . 2 Sensitiviteiten 
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We voerden de volgende sensitiviteiten uit voor telkens één aanpassing van de referentie-aannames. 

Derhalve zijn alle resultaten in deze sectie voor het Plaatselijk Vervoernet op 70kV. De samenstelling 

van de netten met hoge en gemiddelde groei hebben we genomen zoals hogerop verondersteld voor 

Vlaanderen. 

7.2.1 Grotere controleerbare fractie PV 

De referentie-simulaties gaan ervan uit dat slechts 10% van de PV installaties controleerbaar zijn. Dit is 

omdat het gros van de PV-capaciteit verwacht wordt als kleine installaties, met een zwaartepunt in het 

laagspanningsnet. Voor deze kleine installaties nemen we aan dat zij niet aanstuurbaar zijn door de 

NB. In beleidsoptie C geldt eveneens dat deze projecten niet geweigerd kunnen worden. Vermits deze 

fractie ongecontroleerde PV het belangrijkste aandeel geïnstalleerd vermogen in de productiemix 

uitmaakt, zorgt de onmogelijkheid tot weigering of modulatie er dus voor dat netinvesteringen vaak 

niet vermeden kunnen worden. Ze beperken aldus het potentieel van de netbeheerder om met AmFT 

netinvesteringen te vermijden of uit te stellen in de tijd. 

Om deze reden voerden we een sensitiviteit uit naar de hoeveelheid aanstuurbare PV installaties. 

Hierbij herhaalden we de originele simulaties maar werd - binnen de veronderstelde groep aan PV-

installaties - de aanstuurbare fractie vergroot van 10% naar 25%. Hierbij hebben we aangenomen dat 

de bijkomende aanstuurbaarheid gerealiseerd wordt zonder meerkost, i.e. zonder telecontrolekasten 

(of andere technologiën). Op basis van deze resultaten bekeken we gekeken hoe robuust de 

oplossingen van het referentiescenario zijn in deze nieuwe context. 

Figuur 23 toont de performantie of verschuiving van de hierboven voorgestelde optima voor 

Vlaanderen in twee gevallen, i.e.  

 Het referentiescenario waar 10% van de aangevraagde PV-capaciteit aanstuurbaar is. Merk 

op dat in de getoonde resultaten enkel het PVN 70kV wordt getoond, en dit dus niet het 

maatschappelijke pareto-optimum toont. 

 De sensitiviteit waarbij 25% van de aangevraagde PV-capaciteit aanstuurbaar is. 

Bij lage groei gaat de kosten-efficiëntie er meestal op vooruit. Voor de pareto-beleidsopties die 

resulteren in een relatieve groei groter dan 97% is er geen duidelijke impact meer merkbaar. Bij hoge 

groei is de impact beperkt. Voor een groeidoelstelling hoger dan 85% is er geen merkbare impact op 

de kosten. 

We kunnen concluderen dat de pareto-optimale oplossingen voor de referentiecase voldoende 

robuust zijn om te handhaven bij een grotere aanstuurbare fractie PV. 
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Figuur 23. Sensitiviteit naar de fractie aanstuurbare PV installaties. 

7.2.2 Alternatief aanvaardingsmodel 

We voerden een een sensitiviteit uit op het aanvaardingsmodel van de producenten, zoals getoond in 

Figuur 24. De alternatieve aanvaardingscurve ‘2’ is gebaseerd op een andere filosofie die stelt dat alle 

projecten slechts geïmplementeerd worden als het rendement (zonder AmFT) gehaald wordt, ook al is 

dit hoger dan het OT-rendement. Zodra er dus enig financieel verlies verbonden is aan een AmFT-

regeling zal de ontwikkelaar/producent zijn project annuleren. De alternatieve aanvaardingscurve ‘1’ 

ligt er tussenin. 

Sensitiviteit 1 

 Het resultaat wordt getoond in Figuur 24. Er werd geen grote impact op het pareto-optimum 

vastgesteld. Dit wordt verklaard door de lage waarden van Xmax en Zmax en door een volledige 

compensatie (Cash of Transactie) van overige modulatie. Hierdoor blijft de fractie inkomstenverlies 

voor de producenten e.g. onder de 0,15% bij Zmax= 4 jaar en Xmax = 0,5%. Voor dergelijke kleine verliezen 

stellen we geen duidelijke verschillen in de aanvaarding vastgesteld. Voor beleidskeuzes met een 

hogere Xmax werd wel een achteruitgang van het optimum vastgesteld (e.g. het punt met Xmax = 3% op 

het paretofront). Voor beleidsoptie B blijkt de negatieve invloed ook iets groter dan voor optie C.  

Sensitiviteit 2 

Bij de tweede sensitiviteit gaan producenten niet akkoord met enige (onvergoede) modulatie. Wanneer 

modulatie wel volledig wordt vergoed, zullen enkel die projecten doorgaan die een AmFT met Xmax gelijk 

aan 0 krijgen. Voor de pareto-optima met Xmax = 0 zullen dus ook onder deze sensitiviteit niet 

veranderen qua kost of gerealiseerde groei, i.e. de gele punten liggen op de zwarte curve. De andere 

pareto-optima vertonen een daling in de groei, i.e. de gele punten liggen boven de zwarte curve. 
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Figuur 24. Sensitiviteiten1 (rood) en 2 (geel)naar de aanvaardingscurve. 

7.2.3 Netten met hoge kost voor upgrade van het hogerliggende net 

Zoals aangegeven in Sectie 4.2 zit er een potentieel grote spreiding op de kosten voor het upgraden 

van het hogerliggende net, afhankelijk de opbouw van het hogerliggende net (e.g. plaatselijk vervoernet 

én transmissienet, of enkel transmissienet), de lengtes van de lijnen en de verzadiging van de 

verschillende assets. Daarom bekeken we de impact op de resultaten bekeken voor de theoretisch 

duurste upgradekost van het hogerliggende net. Het gaat hier dus om het samenvallen van een aantal 

worst-case randvoorwaarden voor specifieke gevallen en niet om een sensitiviteit die alle netten kan 

treffen. Bij deze sensitiviteit is de upgrade-kost van het hogerliggende net ongeveer drie maal duurder, 

zoals geduid in Sectie 4.2 m.b.t. de aannames voor het PVN op 70kV. 

De resultaten zijn logischerwijze identiek met voorgaande resultaten zolang er geen upgrade van het 

PVN aan de orde is. Dit is ook zichtbaar voor het optimum bij een lage fractie gerealiseerde projecten. 

Voor hogere fracties gerealiseerde projecten is er wel een impact zichtbaar: de kosten voor 

netintegratie worden zo 30% à 40% duurder, maar de eerder gevonden pareto-optimale oplossingen 

van de referentie-cases blijven dit ook. 

 

Figuur 25. Sensitiviteit naar de upgradekost van het hogerliggend net. 
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8 . Beleidsaanbevelingen 
De integratie van hernieuwbare energie, stijging van lokale productie en opkomst van nieuwe 

technologieën en marktpartijen zorgen voor een veranderend energielandschap met een toegenomen 

nood aan flexibiliteit in het distributienet als deel van de oplossing voor net-gebondenuitdagingen. 

‘Flexibiliteit’ wordt hier gedefinieerd als ‘de wijziging van het profiel van productie, injectie, verbruik of 

afname van energie in reactie op een extern signaal of lokaal gemeten grootheid – al dan niet via een 

derde partij – teneinde ofwel een dienst in het energiesysteem te verlenen ofwel een financieel 

voordeel te verkrijgen.’ Vormelijk onderscheiden we in het algemeen twee vormen van flexibiliteit, i.e.  

 Commerciële flexibiliteit, waarbij - al dan niet via een derde partij - de deelname vrijwillig is 

en gebeurt in een georganiseerde energiemarkt met een vrije, commerciële prijs.’  

 Technische flexibiliteit, waarbij de deelname verplicht is opgelegd door de netbeheerder in 

het kader van de exploitatie van zijn net, al dan niet met een gereguleerde compensatie.’ 

Bij technische flexibiliteit is er dus geen markt, maar wordt deze opgelegd in een regulatoire context, 

waarvoor de netgebruiker al dan niet vergoed wordt volgens een gereguleerde 

vergoeding/compensatie. Deze noden waarvoor de netbeheerder flexibiliteit zou aanwenden, kunnen 

we samenvatten onder vier noemers, i.e. voor 

 Spanningscontrole, e.g. via reactieve energie; 

 Korte termijn congestieprobleem, i.e. het oplossen van congestieproblemen in het distributie-

, plaatselijk vervoer- of transmissienet; 

 Balancing, i.e. het bewaren van evenwicht tussen verbruik en productie in een bepaalde 

regelzone, en 

 System adequacy, i.e. de bevoorradingszekerheid garanderen. 

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt bracht in februari 2016 een beleidsadvies69 uit 

waarin het algemeen kader voor flexibiliteit op het midden- en hoogspanning (hierna ‘MS’ en ‘HS’) 

elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoernet (hierna ‘PVN’) van elektriciteit wordt bepaald. 

De voorgelegde studie vormt de basis voor een vervolgadvies op bovenstaand beleidsadvies voor een 

specifiek onderdeel van flexibiliteit, i.e. voor technische flexibiliteit voor congestiebeheer bij decentrale 

productie-eenheden op het MS en HS elektriciteitsdistributienet en het PVN binnen het kader 

‘Aansluiting met Flexibele Toegang’ (hierna ‘AmFT’). 

8 . 1 Resultaten simulatiestudie 
Het eerste en voornaamste doel van deze simulatie was - in de hierboven geschetste context - nagaan 

hoe het kader van een AmFT-beleid en de daarin vervatte parameters de verdere ontwikkeling van 

hernieuwbare energie (hierna ‘HEB’) en kwalitatieve warmtekrachtinstallaties (hierna ‘kwalitatieve 

WKK’) zou beïnvloeden. Concreet vergelijkt dit rapport drie beleidskaders met elkaar, i.e.  

 Beleidsoptie A vertegenwoordigt het huidige kader waarbij tijdelijke AmFT wordt voorzien in 

afwachting van de voltooiing van een netversterking door de distributienetbeheerders. De 

noodzakelijke modulaties tot de werken zijn voltooid worden niet vergoed door de 

                                                                    
69 VREG (2016), Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 15 februari 2016 met 

betrekking tot een kader voor flexibiliteit op het MS-/HSelektriciteitsdistributienet en plaatselijk vervoernet van 

elektriciteit, ADV-2016-1, http://www.vreg.be/sites/default/files/document/adv-2016-01.pdf 
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distributienetbeheerders.  

 Beleidsoptie B is een uitbreiding op optie A, waarbij de modulaties in afwachting van de 

voltooiing van de werken worden beperkt in omvang en in de tijd. Ook zal de netbeheerder, 

wanneer hij de kosten voor een netinvestering onredelijk acht, de producent toch de 

mogelijkheid tot aansluiting geven mits een permanente AmFT.   

Hiervoor gelden de maximale jaarlijkse fractie onvergoede energieverlies (Xmax, %), de 

maximale duur waarin onvergoede modulatie mag optreden (Zmax, jaar), het 

vergoedingsmechanisme en de aangehouden (marginale) redelijkheidslimiet (Cmax, 

EUR/MWh) als voornaamste beleidsparameters. 

 Beleidsoptie C is op zijn beurt een uitbreiding op optie B, waarbij de netbeheerder niet langer 

verplicht is zijn net te versterken wanneer de kost van deze netversterking redelijk zou zijn, 

maar volledig kan optimaliseren tussen zijn net versterkken of producenten en BRPs blijvend 

vergoeden voor modulatie.  

Concreet berekenden we in deze studie de maatschappelijke kost en de hoeveelheid aangesloten HEB 

en kwalitatieve WKK voor elk van deze beleidsopties en elke mogelijke combinatie van 

beleidsparameters.  

Op basis een pareto-analyse van de respectievelijke impact op de groei en de maatschappelijke kosten 

kunnen we de volgende conclusies en beleidsaanbevelingen formuleren: 

AmFT-beleidskader voor een duurzame groei 

De simulatieresultaten tonen dat de voorgestelde beleidsopties ‘B’ en ‘C’ betere opties zijn dan het 

huidige beleid en een efficiëntere besluitvorming toelaten inzake de netintegratie van HEB en 

kwalitatieve WKK. Beide keuzes laten toe om de maatschappelijke kosten voor netbeheer te doen dalen 

voor eenzelfde groei aan HEB en kwalitatieve WKK, of laten een hogere groei toe voor eenzelfde 

vooropgestelde kost. Concreet kan, afhankelijk van de toegelaten impact van netbeheer op de groei 

en uitgaande van de vooropgestelde doelstellingen aan HEB en kwalitatieve WKK, de overstap van het 

huidige kader naar de voorgestelde beleidsopties B en C m.b.t. AmFT in de komende 15 jaar 0,2 

tot 0,7 miljard euro uitsparen.70 De simulatieresultaten tonen verder dat beleidsoptie C steeds de 

meest kostenefficiënte keuze is van beide alternatieven en dat deze beleidskeuze robuust is; i.e. 

de uitgevoerde sensitiviteitsstudies tonen aan dat beleidsoptie C een pareto-optimale keuze blijft zelfs 

als externe factoren afwijken van de vooropgestelde referentie-aannames. 

De simulatieresultaten geven voorts aan dat de netbeheerders ook onder beleidsoptie C nog steeds 

de nodige netinvesteringen zullen uitvoeren. De netbeheerders zullen deze investeringen echter later 

in de tijd uitvoeren op het moment dat een voldoende benutting van de nieuwe netinfrastructuur 

verzekerd is. Eenzelfde hogere (en dus efficiëntere) benutting van assets stellen we vast bij de simulatie 

van geconcentreerde netten, i.e. bij clustering van HEB en kwalitatieve WKK in (geografisch) kleine 

zones. Beide hebben een lagere maatschappelijke kost van net-integratie als gevolg. 

3E raadt aan om het voorgestelde flexibiliteitskader, i.e. beleidsoptie C, zoals beschreven in Sectie 3.3 

op pagina 36 op te nemen als alternatief voor het huidige beleidskader m.b.t. AmFT. 

Pareto-optimale beleidsparameters 

                                                                    
70 Uitgedrukt in netto huidige waarde voor 2016, en afhankelijk van de toegelaten impact van netbeheer op de groei 

en uitgaande van de vooropgestelde doelstellingen aan HEB en kwalitatieve WKK zoals getoond in Figuur 19.  
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In de voorgestelde alternatieve beleidsopties B en C gelden de maximale jaarlijkse fractie onvergoede 

energieverlies (Xmax, %), de maximale duur waarin onvergoede modulatie mag optreden (Zmax, jaar), het 

vergoedingsmechanisme en de aangehouden (marginale) redelijkheidslimiet (Cmax, EUR/MWh) als 

voornaamste beleidsparameters. Deze parameters kunnen niet los van elkaar bekeken worden: de 

parameters Xmax, Zmax én het vergoedingsmechisme beïnvloeden bijvoorbeeld, samen met de 

beleidsoptie, de potentiële kosten van de producent. Op hun beurt bepalen deze potentiële kosten, 

samen met de door de netbeheerder genomen beslissingen op basis van Cmax, de verdere groei aan 

HEB en kwalitatieve WKK. 

Het enige kwantificeerbaar verschil tussen de vergoedingsmechanismes heeft betrekking op het effect 

van verdisconteringsverlies. Wanneer dit weggewerkt wordt kunnen alle opties als gelijkwaardig 

beschouwd worden. 

3E raadt aan om het vergoedingsmechanisme zo eenvoudig mogelijk te houden, i.e. een 

marktconforme vergoeding voor de gemoduleerde producenten en BRP voor de commodity en een 

cashvergoeding voor de minimumwaarde van de niet-ontvangen groenestroomcertificaten en 

warmtekrachtcertificaten, en voor de marktwaarde van de niet-ontvangen garanties van oorsprong. 

3E stelt voor om de (marginale) redelijkheidslimiet Cmax uit te drukken in EUR/MWh, in tegenstelling tot 

vele studies die uitgaan van een limiet uitgedrukt in EUR/MW. Op deze manier is Cmax 

technologieneutraal m.b.t. de verschillende vollasturen. 

De beleidsparameters Xmax, Zmax en Cmax bepalen, zoals eerder geduid, voornamelijk de resulterende 

groei aan HEB en kwalitatieve WKK, en – in combinatie met de beleidsoptie – de resulterende 

maatschappelijke kost van deze groei. Het is dus belangrijk hierbij op te merken dat de keuze van deze 

parameters niet vrijblijvend is aangezien netbeheer wel degelijk een impact heeft op de verdere groei 

aan HEB en kwalitatieve WKK.  

Als we bijvoorbeeld veronderstellen (i) dat netbeheer slechts een minimale impact - i.e. ≤2% - mag 

hebben op de huidige doelstellingen voor HEB en kwalitatieve WKK, tonen de simulatieresultaten dat 

dit enkel bekomen kan worden met een (marginale) redelijkheidslimiet Cmax van 35 EUR/MWh of hoger 

en een maximaal onvergoede gemoduleerde fractie Xmax lager dan 2% gedurende 4 jaar. De pareto-

optimale oplossing ligt hier bij een Cmax van 35 EUR/MWh en een Xmax van 0%. Uitgaande van de 

hierboven voorgestelde overstap van het huidige kader naar beleidsoptie C m.b.t. AmFT kan deze keuze 

in de komende 15 jaar 0,7 miljard euro uitsparen met bovendien slechts een beperkte impact op de 

groei aan HEB en kwalitatieve WKK.71 In het geval van een overstap naar beleidsoptie B bedraagt de 

besparing tussen de 0,2 tot 0,5 miljard euro.  

Als we echter stellen (ii) dat niet enkel de groei van HEB en kwalitatieve WKK primordiaal is maar ook 

de kosten-efficiëntie van het netbeheer, dan geven de simulatieresultaten aan dat de laatste 

procentpunten van de behaalde groei van HEB en kwalitatieve WKK een belangrijke impact hebben op 

de kosten voor het netbeheer. Uitgaande van de vooropgestelde groeidoelstelling bedraagt de 

resulterende specifieke totale kost voor netbeheer 5 à 7 EUR/MWh als de regeling m.b.t. AmFT slechts 

een minimale impact - i.e. ≤2% - mag hebben op deze doelstellingen. Indien we een hogere impact 

toelaten - i.e. ≤5% -  daalt de resulterende specifieke totale kost voor netbeheer tot ongeveer 3 

EUR/MWh. Dit bekomen we door de (marginale) redelijkheidslimiet Cmax te verlagen tot 25 EUR/MWh. 

                                                                    
71 Uitgedrukt in netto huidige waarde voor 2016, en afhankelijk van de toegelaten impact van netbeheer op de groei 

en uitgaande van de vooropgestelde doelstellingen aan HEB en kwalitatieve WKK zoals getoond in Figuur 19. 
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De hierboven vernoemde waarnemingen m.b.t. de beleidsparameters Xmax, Zmax en Cmax blijven 

overeind bij veranderende externe randvoorwaarden zoals een sterkere groei aan HEB en kwalitatieve 

WKK, een stijging van het aandeel aan controleerbare PV-installaties72 of de aanvaardbaarheid van de 

modaliteiten m.b.t. de vergoeding van modulatie. Betreffende de perceptie of gevoeligheid van 

producenten voor (on-)vergoede modulatie wordt Xmax een belangrijke factor, en is een Xmax lager of 

gelijk aan dan 0,5% aan te raden. 

3E raadt aan om de maximale duurtijd Zmax van AmFT te definiëren als de zo kort als mogelijke (maar 

realistische) periode waarin een netbeheerder de nodige netinvesteringen kan. In de simulatieoefening 

werd hiervoor een Zmax van 4 jaar aangenomen.  

3E raadt aan om, uitgaande van beleidsoptie C en gegeven de definiëring van netbeheer in Art.4.1.6 

van het Vlaamse Energiedecreet,73 elke gemoduleerde MWh te vergoeden. Dit betekent dat Xmax 

gelijkgesteld wordt aan 0%. 

3E raadt aan om, indien er toch gekozen wordt voor beleidsoptie B ondanks de hogere 

maatschappelijke kosten in vergelijking met beleidsoptie C, de maximaal onvergoede gemoduleerde 

fractie Xmax te beperken tot 2% voor een zo kort mogelijke periode Zmax. 

3E raadt aan om, ongeacht de gekozen beleidsoptie, een (marginale) redelijkheidslimiet Cmax aan te 

houden van 25 EUR/MWh. Hogere marginale kosten kunnen vermeden worden door projecten te 

clusteren, de planning van nieuwe projecten op elkaar af te stemmen, en investeringskosten niet 

projectmatig te evalueren maar ook in het licht van potentiële toekomstige projecten. Dit wordt dan 

ook best aangemoedigd. 

8 . 2 Beleidsaanbevelingen met een indirecte link naar de 
studie 
Zoals vermeld bestond de finaliteit van deze simulatie-oefening er in de eerste plaats in om na te gaan 

hoe het kader van een AmFT-beleid voor technische flexibilteit de verdere ontwikkeling van HEB en 

kwalitatieve WKK en de maatschappelijke kosten voor congestiebeheer zou beïnvloeden. 

Daarnaast wil dit rapport ook een aantal kwalitatieve aanbevelingen doen in verband met de 

afstemming van het beleid inzake AmFT, demand response en andere technologieën. 

Vraagbeheer voor technische flexibiliteit 

Om de juiste afweging te maken tussen de verschillende oplossingen die eenzelfde probleem oplossen, 

is het belangrijk om de verschillende opties gelijk te wegen, i.e. het creëren van een ‘level playing field’. 

Dit geldt in deze context voor de afweging tussen moduleren en investeren, alsook voor de afweging 

tussen moduleren en meer lokaal verbruiken. Met de aangekondigde herziening van de 

voorrangsregels74 beoogt de Europese Commissie eveneens een zo breed mogelijke deelname van alle 

spelers aan de verschillende componenten van het energielandschap. 

Naar de toekomst toe valt dus te bekijken of en in welke mate vraagbeheer een kostenefficiënt 

                                                                    
72 e.g. door een verlaging van de minimum capaciteit (kVA) waarboven PV-installaties controleerbaar moeten zijn. 
73 Het Vlaams Energiedecreet stelt dat het beheer van een distributienet en het plaatselijk vervoernet van 

elektriciteit, onder meer, de taak omvat om voldoende capaciteit aan te houden om de elektriciteits - en 

aardgasbehoefte te dekken van de afnemers die aangesloten zijn op zijn net en het vervoer van elektriciteit en 

aardgas naar distributienetten mogelijk te maken. 
74 EC Winter Package 2016 
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alternatief kan zijn voor modulatie als leverancier van flexibiliteit. Hierbij dienen twee zaken opgemerkt 

te worden: 

 Vraagbeheer is gedefinieerd als ‘een vorm van flexibiliteit waarbij een afnemer op vrijwillige 

basis zijn netto-afname opwaarts of neerwaarts aanpast op basis van externe signalen’. 

Gegeven het verplichte karakter van technische vraagsturing en het vrijwillige karakter van 

vraagbeheer zijn beide in sé incompatibel. 

 Vraagbeheer kent, in tegenstelling tot HEB en kwalitatieve WKK, geen financiële steun. 

Hierdoor zal bij de realisatie van een geïntegreerde markt van HEB, kwalitatieve WKK en 

vraagbeheer de vergoeding voor het ontlasten van het net verder dalen, waardoor de 

netbeheerder nog kostenefficiënter HEB en kwalitatieve WKK in zijn netten kan integreren. 

Aangezien vraagbeheer zich niet laat vastleggen bij de aanvraag van een aansluiting (voor consumptie), 

past vraagbeheer ook niet binnen de gehanteerde beleidskaders voor AmFT. Om vraagbeheer te laten 

deelnemen aan de levering van flexibiliteit voor technische noden van het netbeheer zal een 

commerciële markt opgezet moeten worden (e.g. een markt per middenspanningsnet) waar 

netgebruikers flexibiliteit kunnen aanbieden op vraag van de netbeheerder. Het lijkt daarom ook 

aangewezen om proefprojecten te lanceren in met name netten met een sterke groei in HEB en 

kwalitatieve WKK om dit potentieel verder te onderzoeken. Zoals vermeld in Sectie 2 zijn er overigens 

reeds getuigenissen van positieve ervaringen met een gelijkaardige flexibiliteitsmarkt voor WKK in 

Nederland. 

De hier voorgestelde beleidskaders laten HEB en kwalitatieve WKK toe om deel te nemen aan een 

dergelijke commerciële markt, voor zover de Xmax van een project in een bepaald jaar bereikt is of de 

termijn van Zmax jaar verstreken is. 

Berekening gemoduleerde energie 

3E stelt voor de gemoduleerde elektriciteit te berekenen naar Duits model75. Volgens deze richtlijn 

wordt de elektriciteit berekend als het verschil tussen een referentieprofiel en het maximum van het 

actuele of gevraagde vermogen: 

Emod=∑kwartierwaarden(Pref - max( Pactueel,Pgevraagd)) * 15 min 

Als referentieprofiel wordt als algemene fall-back-optie voorgesteld om het laatst opgemeten 

vermogen te nemen. Afhankelijk van het type generator en het moment van modulatiebeslissing kan 

men betere benaderingen introduceren, e.g.: 

 Voor windenergie: een benadering op basis van de power curve van de gemoduleerde turbine 

en de gemeten windsnelheid (op de nacelle of zoals gemeten door een onafhankelijke 

instantie). 

 Voor PV: het laatst opgemeten vermogen tijdens de daguren, nulproductie tijdens de 

nachturen. 

 Voor WKK: het laatst opgemeten vermogen vóór modulatie 

  

                                                                    
75 Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement v2.1. 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/E

rneuerbareEnergien/Einspeisemanagement/Leitfaden_2_1/LeitfadenEEG_Version2_1.pdf;jsessionid=7473FEA135820

587D6E0F56DBE64A501?__blob=publicationFile&v=3  
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