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ADVIES 

 

Op 7 januari 2009 heeft de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT 

EN HET GAS (CREG) een brief gedateerd op 16 december 2008 ontvangen van de Minister 

van Klimaat en Energie (hierna: de Minister). In deze brief vroeg de Minister aan de CREG 

om, op basis van artikel 3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet), binnen de 90 dagen na ontvangst van de 

aanvraag haar advies te geven over een ontwerp van studie over de perspectieven van 

elektriciteitsbevoorrading 2008 – 2017 (hierna: het ontwerp). 

 

Dit advies bevat vier delen. Het eerste deel geeft een beschrijving van het wettelijk kader en 

het tweede deel verduidelijkt de context van de tussenkomst van de CREG in het ontwerp. 

Het derde deel bevat een reeks voorafgaande opmerkingen en het vierde deel stelt de 

eigenlijke analyse van het ontwerp voor alsook de overwegingen die eruit voortvloeien.  

 

Het directiecomité heeft het volgende advies geformuleerd tijdens de zitting van 2 april 2009. 
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I. Wettelijk kader 

1. Artikel 3 van de elektriciteitswet voorziet het volgende:  

“§ 1. De prospectieve studie wordt opgesteld door de Algemene Directie Energie in 

samenwerking met het Planbureau en na raadpleging van de netbeheerder en van de 

Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. 

Het ontwerp van de prospectieve studie wordt ter advies voorgelegd aan de commissie en 

kan ter advies worden voorgelegd aan de Gewesten. 

Er wordt overleg gepleegd met de Gewesten wat betreft de bevordering van het gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen, het rationeel energiegebruik en de inpassing van 

randvoorwaarden inzake leefmilieu. Dit overleg dient plaats te vinden binnen een termijn van 

één maand. 

De prospectieve studie is een tienjarenprogramma. Ze wordt elke drie jaar aangepast voor 

de volgende tien jaar. Ze wordt voor de eerste keer opgesteld binnen vijftien maanden vanaf 

de inwerkingtreding van dit artikel. 

Vanaf 2015 wordt de prospectieve studie jaarlijks opgemaakt. 

§ 2. De prospectieve studie bevat de volgende elementen: 

1° ze maakt een schatting van de evolutie van de vraag naar elektriciteit op middellange en 

lange termijn en identificeert de behoeften aan productiemiddelen die daaruit voortvloeien; 

2° ze bepaalt de richtsnoeren inzake de keuze van primaire bronnen met zorg voor een 

gepaste diversificatie van de brandstoffen, de bevordering van het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en de inpassing van de door de Gewesten bepaalde randvoorwaarden 

inzake leefmilieu; 

3° ze bepaalt de aard van de productiekanalen waaraan de voorrang moet worden gegeven 

met zorg voor de bevordering van productietechnologieën met lage emissie van 

broeikasgassen; 

4° ze evalueert de behoefte aan openbare dienstverplichtingen op het gebied van de 

productie, alsook de efficiëntie en de kosten van deze verplichtingen; 

5° ze evalueert de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit en formuleert, wanneer deze 

in het gedrang dreigt te komen, aanbevelingen dienaangaande. 

§ 3. De minister bezorgt de prospectieve studie aan de federale Wetgevende Kamers en de 

Gewestregeringen. Hij ziet erop toe dat de prospectieve studie op passende wijze wordt 

bekendgemaakt." 
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II. Context 

2. De elektriciteitswet belastte de CREG met de opstelling van het indicatief 

programma. De wettelijke beschrijving van de inhoud van dat programma sloot nauw aan bij 

die van de prospectieve studie. Op 1 september 2006 is de wet van 1 juni 2005 tot wijziging 

van de elektriciteitswet in werking getreden. In het kader van deze wet werd de Algemene 

Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (hierna: de 

Algemene Directie Energie) belast met de opstelling van de prospectieve studie.  

Naar aanleiding van haar voorstel tot samenwerking heeft de CREG op 4 mei 2007 van de 

Algemene Directie Energie een schrijven ontvangen waarin zij werd verzocht voortaan deel 

te nemen aan de toen reeds lopende werken voor de prospectieve studie elektriciteit (hierna: 

PSE). 

De CREG heeft effectief vanaf de volgende vergadering, die in juli 2007 heeft 

plaatsgevonden, deelgenomen aan de werken van de opvolgingsgroep van de PSE. Deze 

werkgroep blijft momenteel samenkomen om de opvolging van de conclusies van de studie 

over de gevolgen voor het milieu van de PSE te verzekeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

in toepassing van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen 

voor het milieu van bepaalde plannen en programma‟s en de inspraak van het publiek bij de 

uitwerking van de plannen en programma‟s in verband met het milieu
1
. 

3. Naar aanleiding van de briefwisseling die van september tot en met november 2007 

tussen de Algemene Directie Energie en de CREG heeft plaatsgevonden, heeft de CREG in 

een schrijven van 8 november 2007 ermee ingestemd in sterkere mate deel te nemen aan 

de opstelling van de PSE door, in het kader hiervan, simulaties uit te voeren aan de hand 

van het programma PROCREAS. Hiervoor werd afgesproken dat de Algemene Directie 

Energie voor alle gegevens, met inbegrip van de bepaling van de te analyseren scenario‟s, 

zou zorgen. Indien de goedgekeurde gegevens voor eind 2007 konden worden geleverd, 

dan zouden de besproken resultaten van de simulaties van het referentiescenario die aan de 

hand van het programma PROCREAS werden gemaakt, vóór eind februari 2008 in de vorm 

van een verslag worden geleverd. Bovendien werd verduidelijkt dat deze deelname van de 

CREG geen enkele verantwoordelijkheid inhield voor de eindredactie van de PSE. 

De gegevens voor het referentiescenario, die in de mate van het mogelijke werden 

gevalideerd teneinde gebruikt te worden voor de simulaties met PROCREAS, werden in 

                                                 
1
 B.S. van 10 maart 2006 
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oktober 2008 gefinaliseerd. Het eindverslag van de CREG werd begin november 2008 naar 

de opvolgingsgroep van de PSE gestuurd. De opvolgingsgroep heeft besloten de simulaties 

met PROCREAS te beperken tot het referentiescenario. 
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III. Voorafgaande opmerkingen 

4. De CREG verwelkomt dit ontwerp van eerste prospectieve studie “elektriciteit”. In 

onderstaand advies vermeldt zij enkele opmerkingen die zij in constructieve zin wenst te 

formuleren.  

5. Bij gebrek aan meer nauwkeurigheid in de wet, veronderstelt de CREG dat de 

prospectieve studie die aan de Federale Wetgevende Kamers en de Gewestregeringen 

wordt meegedeeld, minstens het ontwerp van studie, alsook de adviezen en resultaten van 

het overleg met de Gewesten, zal bevatten. 

6. Zoals eerder aangehaald, voorziet de elektriciteitswet dat de eerste prospectieve 

studie voor de eerste maal wordt opgesteld binnen vijftien maanden vanaf de 

inwerkingtreding van artikel 3 van de wet. 

Aangezien dit artikel op 1 september 2006 in werking is getreden, moest de eerste 

prospectieve studie dus ten laatste op 1 december 2007 worden opgesteld. De CREG stelt 

vast dat het ontwerp haar begin 2009 werd voorgelegd en dat de definitieve versie van de 

studie, met inbegrip van de evaluatie van de impact op het milieu, in dergelijke 

omstandigheden moeilijk voor het laatste trimester van 2009 openbaar kan worden gemaakt. 

Bovendien moet worden opgemerkt dat de gegevens waarop de prospectieve studie 

gebaseerd is, grotendeels betrekking hebben op eind 2006. Bijgevolg zal de prospectieve 

studie bij haar publicatie gebaseerd zijn op relatief oude gegevens en hypothesen waardoor 

in de tekst soms beschouwingen verweven zijn die niet meer actueel zijn. Goede 

voorbeelden hiervan zijn het energie-klimaatpakket van de Europese Commissie of de 

invloed van de huidige economische en financiële crisis. Ook al kan dit fenomeen moeilijk 

worden vermeden in het kader van een dergelijke studie, toch vergroot de lange duur van het 

proces van totstandkoming van de studie het risico om stelselmatig in de toekomst een 

studie te hebben die niet meer actueel is. 

Daarom acht de CREG het nodig om de duur van de totstandkoming van de prospectieve 

studie zo kort mogelijk te houden. Bovendien zouden de beheersing van de gebruikte 

modellen en de mogelijkheid om op een soepele en snelle manier aanvullende simulaties te 

kunnen uitvoeren, een onbetwistbaar voordeel vormen. 
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7. Van bij de inleiding bevat het ontwerp een verklaring betreffende het ontbreken aan 

ambitie van de PSE om alle vragen die rijzen bij de definiëring van het energiebeleid te 

beantwoorden waarbij voorbeelden zoals de diversificatie van de primaire energiebronnen 

worden vermeld. De formulering die werd gebruikt in het kader van deze verklaring is des te 

meer verrassend omdat, zoals aangehaald in het wettelijk kader, de wet expliciet als element 

in de PSE de bepaling van de “richtsnoeren inzake de keuze van primaire bronnen met zorg 

voor een gepaste diversificatie van de brandstoffen…” vastlegt. Natuurlijk is een dergelijke 

missie ook voorbehouden aan de groep Gemix. Het bestaan van deze groep is echter tijdelijk 

en de CREG vraagt zich af waarom dit belangrijke aspect van de PSE van bij het begin zo 

ambivalent, zonder enige vorm van verantwoording, wordt aangehaald. Bovendien merkt zij 

op dat andere elementen van een energiebeleid op middellange termijn, zoals de 

bevoorradingszekerheid, de strijd tegen de klimaatveranderingen, de energie-efficiëntie en 

de beheersing van de vraag, niet het voorwerp uitmaken van een voldoende gedetailleerde 

concrete uiteenzetting.  

Daarnaast is de CREG ook verbaasd dat het ontwerp geen aanbevelingen of richtlijnen 

bevat. Het is eerder buitengewoon dat een dergelijke studie louter informatief is, zonder dat 

de auteurs er de lessen uit samenvatten, of het nu gaat over de energiemix of over de 

bevoorradingszekerheid, om slechts twee van de vijf elementen aan te halen, die de PSE 

overeenkomstig de wet moet bevatten.  

De CREG is van mening dat, door de inleiding te herformuleren en uitleg te geven over de 

manier waarop in het ontwerp aan de wettelijke inhoud van de PSE wordt voldaan, 

ongetwijfeld een einde zou kunnen worden gemaakt aan de onduidelijkheden van de huidige 

formulering en aan de algemene indruk dat de tekst aan bepaalde aspecten vermeld in de 

wet voorbijgaat. 

8. Het merendeel van de resultaten wordt in grafiekvorm afgebeeld. Deze manier om de 

resultaten voor te stellen heeft echter als nadeel dat de cijferwaarden ervan slechts bij 

benadering kunnen worden ingeschat door de lezer. 

Het valt aan te bevelen om in de mate van het mogelijke, of zelfs eventueel in bijlage aan de 

studie, ook de cijferwaarden van de resultaten in tabellen weer te geven. 
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IV. Analyse van het ontwerp 

IV.1. Formele opmerkingen 

Gebruikte eenheden 

9. Als monetaire eenheden worden in het ontwerp soms de EURO en soms de USD 

gebruikt. Het zou aangewezen zijn om overal dezelfde eenheden te gebruiken, en bij 

voorkeur de EURO. 

Eenzelfde opmerking kan worden gemaakt aangaande de eenheden voor energie (soms 

kWh, PJ, toe, …). 

Formele opmerkingen in de Nederlandse versie 

10. De term “groene certificaten” wordt vaak vermeld, die een letterlijke vertaling is van 

de Franse term “certificats verts”. De gebruikelijke benaming op zowel gewestelijk als 

federaal niveau is echter “groenestroomcertificaten”. 

11. Op pagina 109 wordt over “aardgasproductie” gesproken terwijl wellicht de 

“elektriciteitsproductie op basis van aardgas” bedoeld wordt. 

12. Er wordt op pagina 175 (bibliografie) naar de Franstalige versies van de voorstellen 

van indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit verwezen. 

Andere formele opmerkingen 

13. In het ontwerp worden in de opeenvolgende grafieken die de resultaten van het 

referentiescenario vergelijken met deze van de alternatieve scenario‟s (bijvoorbeeld figuren 

38 en 39), verschillende kleurlegendes voor de onderliggende scenario‟s gehanteerd, wat 

een correcte interpretatie van de grafieken bemoeilijkt. 

14. Bij gebrek aan resultaten voor elk jaar in de bestudeerde periode, is de CREG van 

mening dat minstens de resultaten voor 2005, 2010 en 2015 dienen te worden voorgesteld 

(zie bijvoorbeeld figuren 38 en 39, waar enkel de resultaten voor 2015 en 2020 worden 

afgebeeld). 

15. In het ontwerp wordt soms de term “gas” gebruikt in de betekenis van aardgas. Om 

verwarring met de afgeleide/industriële gassen te vermijden, zou het de duidelijkheid ten 

goede komen om de term “aardgas” te gebruiken waar de term “gas” in deze betekenis 

bedoeld wordt. 
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16. Met betrekking tot de sleutelrol van aardgas op pagina 155 van het project, dient er 

eerder gesproken te worden over een “vervoersnet” voor aardgas dan van een “transport- en 

transitnet”.  

17. De CREG stelt vast dat de drie gewestelijke regulatoren opgenomen zijn in de lijst 

van websites op pagina 176, maar dat de website van de federale regulator ontbreekt 

(www.creg.be). 

 

IV.2. Punctuele opmerkingen 

“Garanties van oorsprong” versus “Certificaat van oorsprongsgarantie” 

18. Deze twee termen worden in het ontwerp soms met elkaar verward, wat gezien de 

naamsgelijkenis begrijpelijk is. Het gaat hier echter over twee totaal verschillende concepten 

die weliswaar binnen dezelfde materie van de groene stroom thuishoren. 

Met het certificaat van oorsprongsgarantie wordt het attest bedoeld dat certificeert dat de 

betrokken installatie wel degelijk een installatie is die groene stroom produceert. Per 

installatie kan er slechts één certificaat worden uitgereikt. Het betreft hier dus een 

conformiteitsattest of keuringsverslag dat wordt afgeleverd door een erkend 

keuringsorganisme. 

Het doel ervan is te attesteren dat de installatie wel degelijk groene stroom produceert; het 

bezit van een dergelijk certificaat vormt een noodzakelijke voorwaarde om per MWh 

geproduceerde groene stroom garanties van oorsprong en groenestroomcertificaten te 

kunnen verkrijgen. 

De terminologie verschilt binnen België: “certificaat van oorsprongsgarantie” wordt op het 

federaal niveau gebruikt en in het Waalse Gewest wordt de term “certificaat van garantie van 

oorsprong” gebruikt (in het Frans betreft het hier tweemaal “certificat de garantie d‟origine”), 

in het Vlaamse Gewest wordt de term “Keuringsverslag” gebruikt en in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest wordt de term “Conformiteitsattest” gebruikt. 

De garantie van oorsprong is een elektronisch document dat aantoont dat een bepaalde 

hoeveelheid elektriciteit inderdaad groene stroom is. Eén garantie van oorsprong wordt, 

indien gevraagd door de producent, afgeleverd voor elke in het net geïnjecteerde groene 

MWh. De garantie van oorsprong heeft tot doel aan de eindafnemer aan te tonen dat een 

bepaald aandeel of een bepaalde hoeveelheid energie in de energiemix van een leverancier 

http://www.creg.be/
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geproduceerd werd op basis van hernieuwbare energiebronnen, de zogenaamde 

“disclosure“-functie.  

Het concept van garantie van oorsprong werd geïntroduceerd door de Richtlijn 2001/77/EG 

van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit 

hernieuwbare energiebronnen. De omzetting van deze richtlijn gebeurde tot op heden enkel 

op gewestelijk niveau. Met het oog op een invoering van garanties van oorsprong voor de 

elektriciteit afkomstig van de offshore windmolens, werd een voorstel van koninklijk besluit 

door de CREG aan de Minister toegestuurd op 19 maart 2009. Ook hier verschilt de 

terminologie binnen België: “garantie van oorsprong” wordt gebruikt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en in het Vlaamse Gewest. In Wallonië wordt hiervoor “label de 

garantie d‟origine” gebruikt. 

De term “garantie van oorsprong” werd in artikel 15 van het voorstel van Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen, dat op 17 december 2008 gestemd werd in het Europees Parlement, 

duidelijk gedefinieerd.  

19. De mogelijkheid om de nationale doelstellingen te behalen door de aankoop van 

certificaten van garantie van oorsprong, zoals beschreven in het ontwerp op pagina 103, is 

echter uitdrukkelijk uitgesloten, gezien artikel 15 van de betreffende richtlijn een exclusief 

gebruik van garanties van oorsprong voorziet ten behoeve van het aantonen van de 

energiemix door de leverancier aan de eindafnemer. Bovendien vermeldt hetzelfde artikel 

van de richtlijn dat “De garantie van oorsprong heeft geen functie bij het bepalen of een 

lidstaat aan artikel 3 van deze richtlijn voldoet” (zijnde de nationale streefcijfers). 

Pagina 36 : aankoopverplichting van groenestroomcertificaten door de 
netbeheerder 

20. In verband met de verplichting voor de netbeheerder om groenestroomcertificaten 

aan te kopen tegen de bepaalde minimumprijzen (pagina 36), kan voor de volledigheid 

vermeld worden dat het verschil tussen de aankoopprijs en verkoopprijs door de 

netbeheerder gerecupereerd kan worden via een toeslag “groenestroomcertificaten”. De 

kosten voor de aankoop leiden aldus niet tot een verhoging van de tarieven voor het gebruik 

van het transmissienet. 
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Pagina 71: uitdienstname nucleaire centrales 

21. Figuur 12 geeft de uitdienstname van de Belgische kerncentrales weer voor de jaren 

2015, 2022, 2023 en 2025. De weergegeven nucleaire capaciteiten zijn echter deze zoals 

die in 2008 gekend zijn (cf. Tabel 3, waar de voetnoot aangeeft dat het om vermogens in 

2008 gaat), maar houden blijkbaar geen rekening met de geplande capaciteitsverhogingen. 

Zowel figuur 12 als de bijhorende tekst wekken verkeerdelijk de indruk dat het om de 

vermogens van het jaar van buitendienststelling gaat. Bovendien wordt op pagina 94 gesteld 

dat de capaciteit van de kerncentrales die in 2015 uit dienst genomen worden gelijk is aan 

1830 MW, in tegenstelling tot de 1788 MW in figuur 12. 

Pagina 72 : uitdienstnames van andere dan nucleaire eenheden 

22. In het ontwerp wordt gesteld dat wat betreft de thermische eenheden “bepaalde 

buitengebruikstellingen in het kader van de studie gesimuleerd (werden) op basis van de 

leeftijd van de respectieve eenheden of informatie van de producenten zelf over hun milieu-

investeringen”. Zonder enige kritiek te willen uiten over de onzekerheden waarmee de 

overheden geconfronteerd worden inzake de buitengebruikstellingen, meent de CREG dat 

om reden van transparantie voor de lezer enige kwantitatieve informatie, zelfs geaggregeerd 

per type productie-installatie, de duidelijkheid ten goede zou komen.  

Pagina 79 : de onzekerheden 

23. In de derde paragraaf wordt verwezen naar de onzekerheid betreffende de 

lastenverdeling onder de Lidstaten voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 

binnen de EU. Hierbij wordt gesteld dat de lastenverdeling momenteel nog niet gekend is.  

Sinds het voorstel van de Europese Commissie van januari 2008, zijn er qua lastenverdeling 

onder de lidstaten geen grote wijzigingen meer gebeurd. Na de instemming van het 

Europees Parlement op 17 december 2008 met het energie-klimaatpakket, dient deze 

paragraaf minstens genuanceerd te worden. 

Pagina 87: projecties van de prijzen van brandstoffen 

24. Op het vlak van projecties van de prijzen van brandstoffen, geïllustreerd in figuur 15 

van het ontwerp, stelt de CREG zich vragen bij de waarde van de olieprijs voor 2005 en de 

voortdurende evolutie die eruit voortvloeit met betrekking tot deze van de aardgasprijs, die 

per hypothese, wordt geïndexeerd volgens de olieprijs met betrekking tot de bestudeerde 

periode.  
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Daar komt nog bij dat, ook al zijn de waarden van de projecties van de internationale prijzen 

volledig gelijk aan de waarden opgenomen in tabel 8 van de studie van de DG TREN, 

figuur 15 van het ontwerp afwijkt van de vergelijkbare figuur van de studie van de DG TREN 

(grafiek 14), in het bijzonder voor de periode 2005 – 2010. 

Uit deze laatste grafiek blijkt dat de waarde van de olieprijs voor het jaar 2005 zich eerder 

tussen 40 en 50 USD (2005)/boe bevindt, maar zeker geen 54,5 USD (2005)/boe bedraagt. 

In dit opzicht merkt de CREG op dat de toepassing van de ratio “Olieprijs/aardgasprijs” voor 

het jaar 2005, die per hypothese stabiel is gebleven voor de projectieperiode, de olieprijs 

voor 2005 tot ongeveer 45,5 USD (2005)/boe zou doen evolueren. 

Pagina 113: Figuur 31 

25. Zoals eerder al aangehaald, hecht de gebruikte methodologie veel belang aan de 

netto-invoer op het vlak van bevoorradingszekerheid. In die zin zou het wenselijk zijn om, in 

de drie pagina‟s betreffende de schommeling van de vraag (“peak load”, “medium load” 

en “base load”) voor de vier vermelde jaren, een illustratie toe te voegen die de waarde van 

deze netto-invoer zou verduidelijken. Dit zou onder andere de evolutie van deze netto-invoer 

onderstrepen, in het bijzonder tijdens periodes waarin de vraag het grootst is. Deze periode 

is namelijk bijzonder betekenisvol op het vlak van identificatie van de nodige investeringen in 

productiecapaciteit om de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit te verzekeren. 

Pagina 155 : Sleutelrol van aardgas 

26. De eerste bullet van de belangrijke gevolgen lijkt uit te gaan van een situatie die 

bestond vóór de vrijmaking van de markt, waarbij het aardgas dat in het kader van de 

historische aankoopovereenkomsten wordt aangekocht ook effectief voor België bestemd is. 

In de huidige geliberaliseerde markt zijn de aardgasleveranciers die over historische 

contracten beschikken, internationale spelers. Het aangekochte aardgas zal door de 

leverancier bijgevolg gebruikt worden om de leveringscontracten in zijn klantenportefeuille na 

te komen en zal dus niet noodzakelijk in België gebruikt worden. 

 

IV.3. Methodologie en modellen 

27. Vergeleken met de indicatieve programma‟s vertoont het ontwerp een aantal 

methodologische evoluties. De belangrijkste hiervan bestaat erin dat de PSE hoofdzakelijk 

wordt gericht op het gebruik van het PRIMES-model. Men kan immers enkel vaststellen dat 

de modellen PROCREAS (CREG) en SPARK (ELIA) eigenlijk loutere aanvullingen zijn op de 
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methodologie gevolgd in het kader van de PSE, die bijna uitsluitend gebaseerd is op het 

PRIMES-model voor de simulatie van het elektriciteitssysteem. 

De CREG stelt zich echter vragen bij de gegrondheid van deze keuze.  

Het PRIMES-model is een model met een relatief groot toepassingsgebied en wordt vaak 

gebruikt in Europa, ook door de Europese Commissie. Dit kan enkel door middel van een 

aantal vereenvoudigende hypothesen op het vlak van de modellering, die bovendien 

aangepast zijn aan het doel en aan het toepassingsgebied van het model. De opname van 

vereenvoudigende hypothesen is inherent aan iedere modellering. De vraag die zich stelt is 

of de vereenvoudigende hypothesen opgenomen in het PRIMES-model van deze laatste een 

goede kandidaat maken om er de methodologie van de PSE quasi uitsluitend op te baseren. 

In de “standaardwerking” simuleert het PRIMES-model het systeem bijvoorbeeld met 

stappen van vijf jaar, dit wil dus zeggen dat het een jaar op vijf simuleert. Ook al kunnen 

berekeningen voor elk jaar worden gemaakt, zoals aangetoond in bijlage 1, dan gaat het hier 

eerder om interpolaties aangezien het model oorspronkelijk gekalibreerd is om de jaren die 

veelvouden zijn van vijf (2005, 2010, 2015, 2020, enz.) te berekenen. Dit is waarschijnlijk de 

reden waarom de meeste resultaten in het ontwerp slechts om de vijf jaren worden vermeld. 

In het kader van een studie op langere termijn zorgt dit niet voor problemen. Bovendien kan 

dit redelijkerwijze als samenhangend worden gezien met andere vereenvoudigende 

hypothesen die in dit model worden gebruikt. Voor een studie over een periode van 10 jaar, 

zoals de PSE, lijkt het minder aanvaardbaar om het systeem in de meeste scenario‟s 

uiteindelijk enkel voor twee jaren van de studieperiode (2010 en 2015) te simuleren. Dit is 

des te meer nadelig omdat het niet toelaat om met een minimum aantal details, te beseffen 

welke jaar per jaar de noden zijn op het vlak van productiecapaciteit in een periode van vijf 

jaar, gaande van 2013 – 2017 rond de datum van de phase out van de eerste nucleaire 

eenheden. Voor deze periode is het immers momenteel nog mogelijk bijkomende 

indienstnames te voorzien van nieuwe investeringen in productiecapaciteit met een korte 

realisatietermijn. 

28. Wanneer men de resultaten van het PRIMES-model vergelijkt met die van het 

SPARK-model, kan men zich verbazen over het feit dat deze vergelijking geen aanleiding 

heeft gegeven tot iets anders dan een vaststelling van de bekomen verschillen (met uitleg) 

voor de netto-invoer, vooral aangezien PRIMES het nodige investeringsvolume in 

productiecapaciteit verbindt aan de restvraag die door België moet worden gedekt, dit wil 

zeggen de oorspronkelijke vraag verminderd met de netto-invoer. 
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Zo vraagt de CREG zich af waarom, op het vlak van de methodologie van de PSE, er geen 

betere integratie werd bewerkstelligd van het gebruik van het PRIMES-model met dat van 

het PROCREAS- en het SPARK-model. Deze twee laatste modellen baseren zich op een 

fijnere modellering van de werking van het elektriciteitssysteem. Zoals sinds juli 2007 door 

de CREG werd gemeld, bezit elk model zijn eigen kenmerken en had een methodologie die 

het mogelijk maakt de sterke punten van elk model te gebruiken, kunnen toelaten om de 

benadering in het geheel te versterken. 

 

IV.4. Bevoorradingszekerheid 

29. Het deel over het wettelijke kader meldt dat de elektriciteitswet bepaalt dat de 

prospectieve studie “de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit evalueert en, wanneer 

deze in het gedrang dreigt te komen, aanbevelingen dienaangaande formuleert”. 

De memorie van toelichting van de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt bepaalt het volgende: “Het indicatief programma 

wordt vervangen door de prospectieve studie voor de elektriciteitsbevoorrading. De Regering 

wenst op middellange en lange termijn een beleid te formuleren met betrekking tot de 

bevoorradingszekerheid van het land. Hiervoor zullen de Algemene Directie Energie en het 

Planbureau een studie uitvoeren betreffende de mogelijke scenario’s op het vlak van 

elektriciteitbevoorrading van het land.” 

Uit deze elementen volgt dat de bevoorradingszekerheid een belangrijke rol speelt in de 

PSE.  

De methodologische benadering die in het kader van de prospectieve studie op het vlak van 

bevoorradingszekerheid werd gehanteerd, wijkt aanzienlijk af van de benadering gebruikt in 

het kader van de indicatieve programma‟s van de CREG. In deze programma‟s werd het 

thema van de bevoorradingszekerheid van België inzake elektriciteit behandeld, op het vlak 

van elektriciteitsproductie in de enge zin van het woord2, door de uitbating van een Belgisch 

park te simuleren, in de hypothese dat België autonoom zou zijn. Deze benadering is geheel 

zinvol indien men een onderscheid maakt tussen, enerzijds, de vaststelling van een doel op 

het vlak van bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit en anderzijds de simulatie van de 

werking van de elektriciteitsmarkt. 

                                                 
2
 Dit wil zeggen zonder rekening te houden met de problemen in verband met de bevoorrading van 

primaire energie. 
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30. In het kader van het ontwerp omvat de simulatie van een West-Europees 

elektriciteitssysteem België en haar buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en 

Nederland) alsook Zwitserland en Oostenrijk. Door de werking van het Belgisch 

elektriciteitssysteem in een West-Europese context te beschouwen, kan rekening worden 

gehouden met de bijdrage van de systemen van onze buren aan de werking ervan. 

Bovendien laat dit toe de uitwisselingen tussen de zones in te schatten.  

Deze evaluatie is des te meer belangrijk omdat men een verdubbeling van de netto-invoer 

van elektriciteit tussen 2010 en 2020 noteert in de simulatie van PRIMES voor het 

referentiescenario. Deze evaluatie is echter nog aanzienlijker op het vlak van de verschillen 

die worden vastgesteld voor de netto-invoer gerealiseerd op basis van dezelfde gegevens in 

het PRIMES- en het SPARK-model. In het referentiescenario bedraagt dit verschil in 2020 

5,2 TWh en kan het oplopen tot 10,2 TWh in het LoGro-scenario in 2020, wat overeenstemt 

met de productie van ongeveer zes STEG-eenheden van 400 MW die gedurende 4.500 

u/jaar werken! 

Bovendien is de CREG van mening dat, op het vlak van bevoorradingszekerheid, deze 

benadering eerder beperkt is in die zin dat men het investeringsbeleid toegepast in België en 

in de buurlanden, niet beheerst. Dit investeringsbeleid kan worden opgesteld door de landen 

zelf of door de producenten die in die landen actief zijn. 

Voor wat België betreft, is het net de PSE die als doel heeft het investeringsbeleid te 

onderstrepen dat moet toelaten minstens aan de zorg voor de bevoorradingszekerheid 

tegemoet te komen aangezien de PSE op dit vlak wettelijk verzocht wordt aanbevelingen te 

doen. 

Wat betreft de investeringsbeleidslijnen in de andere landen die in de simulaties worden 

beschouwd, worden er in het ontwerp geen details gegeven. Gezien hun impact op de 

bevoorradingszekerheid van België inzake elektriciteit door middel van de toegepaste 

methodologie, meent de CREG dat het noodzakelijk is om toch op gedetailleerde wijze het 

investeringsbeleid gesimuleerd in de buurlanden voor elk scenario aan te halen. Aangezien 

de gebruikte methodologie de Belgische bevoorradingszekerheid sterk afhankelijk maakt van 

het beschikbare productieoverschot buiten onze landsgrenzen, had de CREG bovendien 

verwacht dat de scenario‟s voldoende kenmerkende en gedocumenteerde varianten zouden 

omvatten waarin de beschikbaarheid van een dergelijk overschot in de buurlanden op 

exogene wijze zou worden uitgedrukt. Enkel Frankrijk blijkt een dergelijk beleid te hanteren. 

Bijgevolg zou België wel eens het enige West-Europese land kunnen zijn, althans van de 

landen van deze regio die hun bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit nog bestuderen, 
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dat niet voorziet om in een crisissituatie volledig in staat te zijn haar eigen verbruik te kunnen 

verzekeren aan de hand van de productie afkomstig van eenheden die zich op haar 

grondgebied bevinden. 

Zoals bovendien eerder al werd aangehaald, is het weinig voorzichtig om op structurele wijze 

te rekenen op de invoer aangezien er geen zekerheid bestaat over de beschikbaarheid van 

een productieoverschot in het buitenland en dat dit overschot wanneer nodig naar België zou 

kunnen worden vervoerd. Een “common mode failure” (weersomstandigheden, bevoorrading 

inzake primaire energie, specifieke problemen met betrekking tot een productietechnologie, 

enz.) zoals zich onlangs nog heeft voorgedaan, kan in deze landen leiden tot een 

productietekort. 

Als voorbeeld op het vlak van de middellange termijn heeft Eurelectric een “Position paper” 

gepubliceerd over het ontwerp van Europese richtlijn over de industriële emissies 3. Hierin 

wordt de aandacht getrokken op het risico betreffende de bevoorradingszekerheid tegen het 

jaar 2016 voor meerdere Europese landen, waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 

Polen, indien het ontwerp van richtlijn in zijn huidige vorm wordt ingevoerd. 

31. Er bestaat echter een andere oplossing om het risico, verbonden aan het feit dat de 

Belgische bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit afhangt van het investeringsbeleid 

toegepast in de buurlanden op het vlak van productiecapaciteit, te verminderen: rekening 

houden met de behoefte voor België om de eigen bevoorrading inzake elektriciteit te 

verzekeren door uitsluitend de productie afkomstig van centrales gevestigd op het eigen 

grondgebied, te gebruiken.  

Deze manier van handelen houdt in geen enkel geval in dat deze centrales de enige zijn die 

de Belgische vraag kunnen dekken in het kader van de normale werking van het Belgische 

systeem of dat de werking van de Belgische markt beperkt moet zijn tot de productie door de 

centrales die zich op het Belgische grondgebied bevinden. Het is enkel een methode die 

toelaat de nodige investeringen in productie-eenheden te bepalen om, indien nodig, de 

autonomie van België te kunnen verzekeren op het vlak van elektriciteitsbevoorrading. Dit wil 

zeggen dat, in het extreme geval waarin België niet zou kunnen rekenen op invoer, 

bijvoorbeeld omdat de buurlanden niet beschikken over de overschotten nodig voor uitvoer 

naar België, het land zou kunnen terugvallen op de eigen middelen om haar nationaal 

piekverbruik te dekken. 

                                                 
3
 “Position Paper on Draft Industrial Emissions Directive (Integrated Pollution Prevention & Control 

Directive)”, EURELECTRIC, Maart 2008 
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Bovendien houdt dit ook in geen enkel geval een of andere ontkenning in van de rol van de 

interconnecties in de bevoorradingszekerheid van België inzake elektriciteit. Men kan 

namelijk de verschillende bijdragen van de interconnecties onderstrepen, die zich niet 

beperken tot de bevoorradingszekerheid zoals bedoeld in het kader van de prospectieve 

studie. De interconnecties spelen ook een nuttige rol in de exploitatieveiligheid van het 

elektriciteitssysteem door de verschillende regelzones toe te laten op korte termijn een 

solidariteit te ontwikkelen ten opzichte van incidenten. Het zijn namelijk deze interconnecties 

die bijvoorbeeld toelaten de reserves, die over heel Europa verspreid zijn, te vervoeren naar 

een bepaalde zone die moeilijkheden kent omwille van een incident. Daarnaast dragen de 

interconnecties ook bij tot de ontwikkeling van de internationale handel in elektriciteit door 

energieoverdrachten toe te laten van zones waar de prijs lager is naar zones waar een 

hogere prijs heerst. 

32. Door de autonomie van België op het vlak van elektriciteitsproductie niet te voorzien, 

wordt eigenlijk op een bepaalde manier de schaarste van productiemiddelen op de Belgische 

markt in de hand gewerkt, wat een onbetwistbare impact heeft op de 

bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit alsook op de marktprijzen van de energie en de 

reserves in België en in onze buurlanden. 

Bovendien stelt men vaak vast dat, in geval van crisis of van een extreme situatie, de staten 

plotseling blijk geven van protectionistische reflexen en zich op zichzelf terugplooien. De 

Europese integratie is waarschijnlijk nog niet ver genoeg gevorderd om met zekerheid te 

kunnen stellen dat het algemeen belang de nationale belangen overtreft en dat de 

marktregels prioritair blijven in geval van een structureel tekort aan productiecapaciteit op 

supranationaal niveau. In een dergelijk geval zouden de zones waar zich een tekort aan 

productiecapaciteit voordoet, hiervan de eerste slachtoffers kunnen zijn. 

In dit opzicht acht de CREG het belangrijk dat België in staat is om, uitsluitend door middel 

van de productie van centrales die zich op haar grondgebied bevinden, de eigen 

bevoorrading inzake elektriciteit te verzekeren. De PSE zou het investeringsvolume in 

productiecapaciteit nodig om dit doel te bereiken, moeten benadrukken. 
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33. In haar studie 715 had de CREG4 de aandacht gevestigd op de moeilijkheden 

waaraan België tussen 2008 en 2011 het hoofd zou moeten bieden op het vlak van 

bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit, in het bijzonder voor de periode 2008 – 2011. 

De huidige economische crisis overschaduwt dit risico wat omwille van de belangrijke 

vermindering die zij onder andere op het vlak van de vraag naar elektriciteit teweegbrengt, 

zoals aangetoond in grafiek 1. Aangezien het ontwerp vóór het begin van deze crisis werd 

opgesteld, is het echter verbazend te moeten vaststellen dat dit risico nergens wordt 

aangehaald. 

 

Grafiek 1 – Evolutie van het maandelijkse gemiddelde elektriciteitsverbruik per uur in de regelzone van 
ELIA tussen begin 2005 en maart 2009 

 

Deze sterke daling van het elektriciteitsverbruik in vergelijking met de vorige jaren, die niet 

eigen is aan België, maakt dat in Europa grote productiemarges opduiken waardoor de 

concurrentie momenteel haar rol kan spelen. De invloed van deze grotere concurrentie, 

samen met de prijsdaling van de primaire brandstoffen, is duidelijk zichtbaar in de evolutie 

van de elektriciteitsprijs op de Day Ahead-markt. Grafiek 2 toont, bij wijze van voorbeeld, de 

evolutie van de Belpex-, de Powernext- en de APX-markt voor de periode van januari 2007 

                                                 
4
 (F)070927-CDC-715, ”Studie over de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit in België”, 

CREG, 27 september 2007 
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tot en met maart 2009. Men stelt vast dat de gemiddelde prijs sterk is gedaald, onder andere 

op de Belpex-markt waar deze in september 2008 ongeveer € 90/MWh bedroeg en in maart 

2009 was gezakt tot € 37/MWh. 

 

Grafiek 2 – Evolutie van de gemiddelde elektriciteitsprijs op de Day Ahead-markt van de beurzen in 
België, Frankrijk en Nederland en van de gemiddelde aardgasprijs op de Belgische markt 

 

De analyse van een dergelijke evolutie en van de gevolgen ervan op het belang om te 

investeren in nieuwe productiemiddelen valt buiten het kader van dit advies.  

Deze waarnemingen hebben echter de neiging om het idee van een sterke correlatie tussen 

de elektriciteitsprijs en de afstemming tussen het aanbod en de vraag naar elektriciteit, te 

versterken aangezien de markt niet systematisch meer te maken krijgt met een 

aanhoudende spanning op het vlak van productiecapaciteit, zoals dit het geval was voor de 

drie eerste trimesters van 2008. 
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IV.5. Scenario’s en exogene parameters 

34. Het gebruik van PRIMES in het kader van de PSE, laat onder andere toe de 

geïnvesteerde volumes te bepalen in de verschillende productietechnologieën die 

hernieuwbare energiebronnen (hierna: HEB) gebruiken. Deze manier van werken biedt een 

zekere zichtbaarheid met betrekking tot de “natuurlijke” neigingen om in deze 

productietechnologieën te investeren, rekening houdend met ondermeer stimuli als 

groenestroomcertificaten.  

De CREG stelt echter vast dat er in het ontwerp een analyse ontbreekt met betrekking tot de 

gevolgen op de naleving van de vooropgestelde doelstellingen inzake de 

elektriciteitsproductie met behulp van HEB, zoals ze door de Gewesten werden bepaald, met 

betrekking tot de nood aan andere productiemiddelen of tot de beheersing van de vraag. 

Ook al zijn de precieze doelstellingen op het vlak van HEB voor de elektriciteitsproductie nog 

niet gekend voor de hele periode van de studie, toch zou de bepaling van hierop afgestemde 

scenario‟s toegelaten hebben de grenzen van de oefening beter af te bakenen. 

IV.6. Brandstoffenmix 

35. Een van de elementen die de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit bepalen is, 

naast de aanwezigheid van de nodige productiecapaciteit, de zekerheid inzake de aanvoer 

van primaire brandstoffen (geo-politieke aspecten) en de diversificatie van de gebruikte 

primaire brandstoffen. In dit kader, meent de CREG dat het belangrijk is om duidelijk de 

evolutie van de brandstoffenmix voor de elektriciteitsproductie aan te tonen voor de 

verschillende scenario‟s ten opzichte van de referentietoestand. 

Uit het ontwerp komt immers niet duidelijk naar voren hoe de afhankelijkheid van aardgas 

evolueert in de verschillende scenario‟s. Het stijgende aandeel van aardgas voor de 

elektriciteitsproductie maakt dat de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in toenemende 

mate afhankelijk wordt van de bevoorradingszekerheid van aardgas. Dergelijke 

beschouwingen zijn onontbeerlijk en worden onvoldoende belicht in het ontwerp. 
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IV.7. Variante van de brandstofprijzen 

36. De CREG stelt vast dat het ontwerp voor de bestudeerde periode slechts rekening 

houdt met één enkele variante van de internationale brandstofprijzen.  

De onderliggende projecties van de internationale prijzen in het basisscenario van de 

DG TREN (“EU-27 Energy Baseline Scenario to 2030”, afgewerkt in november 2007) worden 

dus als enige beschouwd en zijn gemeenschappelijk voor alle bestudeerde scenario‟s.  

Zoals benadrukt in de tekst van het ontwerp, zijn hiervoor twee redenen: enerzijds wenst 

men het aantal alternatieve scenario‟s en varianten niet nutteloos te vermenigvuldigen en 

anderzijds is het mogelijk om rekening te houden met de invloed van een stijging van de 

energieprijzen aan de hand van de integratie van een koolstofwaarde in de prijzen van 

fossiele energiebronnen en/of via een daling van de vraag naar elektriciteit.  

De CREG erkent dat het bepalen en de keuze van alternatieve varianten van de 

internationale brandstofprijzen een moeilijke oefening is.  

Toch maakt zij enkele voorbehouden betreffende de mogelijkheid om op een steekhoudende 

wijze de onzekerheid die heerst rond de evolutie van de internationale brandstofprijzen op 

middellange en lange termijn op het energiesysteem, te vatten door de eenvoudige integratie 

van een koolstofwaarde in de prijzen van fossiele energiebronnen en/of via een variatie van 

de vraag naar elektriciteit.  

In het bijzonder met betrekking tot het zich beroepen op een variatie van de vraag naar 

elektriciteit om de gevolgen van een variatie van de internationale brandstofprijzen te vatten, 

stelt de CREG zich namelijk vragen bij de robuustheid van de resultaten die zo worden 

verkregen. In dit opzicht moet worden aangehaald dat de vraag naar elektriciteit een 

variabele is die endogeen is aan het PRIMES-model terwijl de internationale prijzen worden 

gezien als variabelen die exogeen zijn aan het model. Bijgevolg laat het vatten van de 

gevolgen van de variatie van een variabele die exogeen is aan het model (in dit geval de 

internationale brandstofprijzen) door middel van de variatie van een variabele die endogeen 

is aan het model (in dit geval de vraag naar elektriciteit) niet toe om de robuustheid van de 

gezochte resultaten te verzekeren. 
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IV.8. Energie - klimaatpakket 2020 

37. Op diverse plaatsen in het ontwerp wordt verwezen naar het Europees energie- en 

klimaatbeleid. In januari 2008 stelde de Europese Commissie haar geïntegreerd energie- en 

klimaatpakket voor, met inbegrip van de lastenverdeling onder de Lidstaten. Na ondermeer 

discussies in het Europees Parlement en de Raad, werd een aangepast energie- en 

klimaatpakket op 17 december 2008 door het Europees Parlement aangenomen.  

Op het niveau van de Europese Unie, voorziet het energie- en klimaatpakket ondermeer drie 

doelstellingen :  

 Een reductie met 20% van de uitstoot van broeikasgassen t.o.v. 1990 (eventueel 

30% bij een globaal akkoord waarbij andere landen vergelijkbare maatregelen 

nemen); 

 20% aandeel van hernieuwbare energie in het EU-energieverbruik tegen 2020; 

 20% meer energie-efficiëntie in het jaar 2020. 

Het hernieuwbare “luik” van dit energie-klimaatpakket, stelt voor België een bindend 

nationaal streefcijfer vast van 13% voor het jaar 2020 voor wat betreft het aandeel van 

hernieuwbare bronnen in het totaal energieverbruik. Bovendien voorziet de richtlijn een 

indicatief traject met tussentijdse streefcijfers voor elke Lidstaat. 

Het bereiken van deze nationale doelstelling hoeft niet uitsluitend te worden gerealiseerd 

door nationale maatregelen. Het door het Europees Parlement goedgekeurde voorstel van 

Richtlijn voorziet immers in een aantal flexibiliteitsmechanismen, waaronder statistische 

overdrachten tussen Lidstaten en gezamenlijke projecten tussen Lidstaten onderling of 

tussen Lidstaten en derdelanden. 

Hoewel het aan de Lidstaten zelf toebehoort, om te beslissen in welke mate zij, voor het 

realiseren van de tussentijdse streefcijfers en van de einddoelstelling, beroep zullen doen op 

deze flexibiliteitsmechanismen of op eigen lokale inspanningen, zullen de Lidstaten (en ook 

België) toch een belangrijk gedeelte van de doelstelling zelf dienen te behalen (dus buiten de 

flexibiliteitsmechanismen om). Hierbij dient deze “lokale” inspanning verdeeld te worden over 

de diverse sectoren (elektriciteitsproductie, transport, warmte en koeling). In ieder geval zal 

het gebruik van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsproductie een belangrijke rol spelen 

voor het behalen van de doelstellingen voor België.  
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In de Working Paper 21-08 van het Federaal Planbureau
5
 wordt de impact van het energie- 

en klimaatpakket voor België geanalyseerd. In het 20/20 target scenario komt het Federaal 

Planbureau voor het jaar 2020 tot een aandeel van 19,2 % hernieuwbare bronnen in de 

elektriciteitsproductie van België en 12,3 % hernieuwbare bronnen in het totaal 

energieverbruik. Gezien de doelstelling voor België 13 % bedraagt, dient het verschil van 

0,7 % te worden gerealiseerd via de flexibiliteitsmechanismen. Dit cijfer van 19,2 % staat in 

schril contrast tegenover het aandeel van hernieuwbare bronnen in het referentiescenario 

van het ontwerp dat slechts 12,7% (afgerond op 13% in het ontwerp) bedraagt. 

De CREG is dan ook van oordeel dat het wenselijk zou zijn om het verschil tussen de 

resultaten van de WP21-08 en het ontwerp toe te lichten.  

Het aandeel hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsproductie in 2020 van 12,7 %, lijkt dan 

ook onvoldoende te zijn om tot een aandeel hernieuwbare bronnen in het totale 

energieverbruik van België te komen dat nog maar enigszins de bindende doelstelling van 

13% benadert. Volgens de toelichting in bijlage 3, blijkt dat in geen enkel van alle 

voorgestelde scenario‟s België erin slaagt haar bindend streefcijfer te benaderen. Het 

aandeel van hernieuwbare bronnen in het totaal eindverbruik varieert immers tussen 7,9% 

en 8,8%. 

 

 Doelstelling 

2020 België 

WP 21-08 Ontwerp prospectieve studie 

Scenario  Baseline 20/20 Refscen Base_nuc Base_HICV LoGro HiGro 

Aandeel HEB in totaal 

eindverbruik 

13% 7,5% 12,3% 7,9% 7,9% 8,8% 8,3% 7,9% 

Aandeel HEB in 

elektriciteitsproductie 

 12.4% 19.2% 12.7%  15.1%   

 

                                                 
5
 Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy, 

November 2008 
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In ieder geval wordt in de tekst de indruk gewekt dat er rekening gehouden werd met het 

energie-klimaatpakket, terwijl de doelstellingen die hierin zijn opgenomen nauwelijks 

benaderd worden. Het is dan ook wenselijk om minstens in de tekst zelf en in de conclusies 

hier voldoende duidelijk over te communiceren, teneinde toe te laten dat de juiste 

beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. 
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