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7/02/2018: Europese Commissie geeft groen licht voor het 
mechanisme van strategische reserve in België 

 
 

De Europese Commissie heeft minister Marie Christine Marghem vandaag gemachtigd om in het 

kader van de EU-staatssteunregels een reserve voor 5 jaar aan te leggen om voldoende 

elektriciteitscapaciteit in België te garanderen. De maatregel verzekert de 

bevoorradingszekerheid zonder de concurrentie op de interne markt te verstoren.  

 
De strategische reserve is een mechanisme dat Elia, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, 
in staat stelt een specifieke elektriciteitscapaciteit te activeren in geval van risico op tekorten. 
Bijvoorbeeld bij een daling van de productie uit hernieuwbare energiebronnen (gebrek aan wind of 
zon), bij een zeer hoge vraag tijdens piekverbruik of wanneer het onmogelijk is om uit buurlanden te 
importeren. 
 
Deze reserve bestaat uit gascentrales die geïnstalleerd zijn op Belgisch grondgebied en die in staat 
zijn om snel een grote hoeveelheid elektriciteit te produceren die in het net wordt geïnjecteerd. 
 
De modaliteiten van de procedure voor het aanleggen van de strategische reserve worden bepaald 
door Elia na overleg met de netgebruikers, de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie en de CREG. 

   
Ter herinnering: Bij brief van 19 april 2017 heeft de Europese Commissie vraagtekens geplaatst bij de 
verenigbaarheid van het mechanisme van strategische reserve met de Europese staatssteunregels. De 
regering startte vervolgens informele gesprekken met de Europese Commissie en bevestigde een 
aantal toezeggingen: 
 

1. De strategische reservecapaciteit mag geen inkomsten uit ondersteunende diensten van 
frequentie op de markt cumuleren (behalve voor de black-start-dienst, waarvoor 
elektriciteitscentrales die aan de strategische reserve deelnemen, de dienst als laatste 
redmiddel kunnen gebruiken); 

 
2. Toekomstige beoordelingen van de adequacy moeten een scenario met een lage 

waarschijnlijkheid en hoge impact omvatten. 
 

3. Uitsluitend vragen om goedkeuring van de strategische reserve voor een periode van maximaal 
vijf jaar; 
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4. De relevante rechtsgrondslag van de maatregel (elektriciteitswet) wijzigen om te verzekeren 

dat: 
 
 

a. Het volume naar boven en naar beneden kan worden bijgesteld in de periode tussen de 
vaststelling van de omvang van de strategische reserve door de minister en het mogelijke 
contracteren van de capaciteit door de netbeheerder; 

 
b. Wanneer de aanbesteding niet tot concurrerende inschrijvingen leidt, de prijzen verlaagd 

worden door de FOD op basis van de aanbeveling van de CREG; 
 

c. Een verbod ingesteld wordt op het terugkeren van installaties naar de markt (niet-
terugkeringsclausule) voor de duur van de contracten van strategische reserve; 

 
d. Een verbod ingesteld wordt op bedrijven die een "definitieve sluiting" hebben aangekondigd om 

achteraf op elk moment op de markt terug te keren; 
 

e. De looptijd van de contracten niet langer dan één jaar is, namelijk de duur van het contract van 
strategische reserve. 
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