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Elia houdt volgende week rekening
met eventuele activering strategische
reserves door verwachte koudegolf in
Frankrijk en België
 Elia volgt internationale marktsituatie en het beschikbare productiepark
nauwgezet op
 Elia rekent op verantwoordelijkheid marktpartijen

Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet, maakt zich
op voor een gespannen week op de Europese energiemarkt. De
verwachte koudegolf in België en Frankrijk zorgt naar
verwachting vooral in Frankrijk voor hoge verbruikspieken. In
combinatie met de importbehoeftes in België veroorzaakt dit
mogelijk een gespannen marktsituatie in de Centraal WestEuropese zone. Elia volgt de evoluties nauwgezet op maar houdt
er rekening mee dat de strategische reserves geactiveerd
worden.
Een
eventuele
activering
dient
om
de
bevoorradingszekerheid te handhaven.
Elia heeft voor deze winter (2016-2017) 750 MW aan strategische reserves
ter beschikking (gascentrales in Vilvoorde en Seraing). Een activering van
deze reservecapaciteit kan zowel om technische als economische redenen
(onevenwicht tussen vraag/aanbod of prijspieken van 3000€/MWh).
Het is de verantwoordelijkheid van de marktpartijen om voldoende
elektriciteit te voorzien voor hun gecontracteerde klanten. Als
transmissienetbeheerder volgt Elia de internationale marktsituatie en het
beschikbare productiepark nauwgezet op.
Handhaving bevoorradingszekerheid
De extra productiecapaciteit van de strategische reserves dient om de
bevoorradingszekerheid te handhaven bij gespannen marktsituaties. De
normale operationele reserves blijven ter beschikking.
Bovendien kan Elia bij een onevenwicht tussen vraag en aanbod een
beroep doen op diverse andere maatregelen zoals de spontane
vraagrespons bij prijspieken of de aankoop van noodenergie tussen de
internationale netbeheerders.
Internationale samenwerking
Om de grensoverschrijdende uitwisselingscapaciteit van elektriciteit te
optimaliseren is Elia in permanent contact met de naburige
transmissienetbeheerders waarmee uitzonderlijke maatregelen zijn
afgestemd die de importcapaciteit optimaliseren.
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Meer info hieromtrent vind je op:
http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2017/20170112-Europesetransmissienetbeheerders-versterken-samenwerking
Over de strategische reserves
De strategische reserves dienen om een structureel productietekort in de
wintermaanden op te vangen. Het mechanisme is wettelijk vastgelegd. Het
volume wordt bepaald door de federale minister van Energie.
Het volume van de strategische reserves voor de winter 2016-2017 is 750
MW en wordt contractueel gegarandeerd door de gascentrales van
Seraing en Vilvoorde. De winterperiode voor de strategische reserves is
gestart op 1 november 2016 en eindigt op 31 maart 2017.
De strategische reserves zijn tot nu nooit geactiveerd.
________________________________________________________________
Over Elia

De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management)
50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het
oosten van Duitsland.
Met meer dan 1.900 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300 km
aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep
één van de vijf grootste netbeheerders in Europa.
Elia groep zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van
de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers,
alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een
stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van
hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan via EGI (Elia Grid
International).
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde
onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
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