
 

Persbericht 
 

Overeenkomstig artikel 4 van de elektriciteitswet heeft de CREG op 20 december 
2002 een voorstel van indicatief programma van de productiemiddelen voor 
elektriciteit 2002-2011 naar de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame 
Ontwikkeling gestuurd. Dit eerste indicatief programma evalueert de behoeften aan 
productiecapaciteit waarmee de eerstvolgende tien jaar aan de Belgische vraag naar 
elektriciteit kan voldaan worden met het oog op duurzame ontwikkeling. 
De vrijmaking van de markt die door de elektriciteitswet werd ingevoerd vereist een  
grondige reorganisatie van de elektriciteitssector. Nu de elektriciteitsproductie aan 
concurrentie onderhevig is, worden de beslissingen tot de bouw van nieuwe installaties op 
onafhankelijke wijze door iedere marktspeler afzonderlijk genomen, zonder enige 
wettelijke dwang inzake de coördinatie van de investeringen. 

Verder wordt bij het bepalen van de investeringsstrategie van een producent meer en meer 
niet alleen rekening gehouden met de afzonderlijke nationale markten, maar ook gebruik 
gemaakt van de kansen geboden door de ontwikkeling van de eengemaakte Europese 
markt. 

Ten slotte ligt het energiebeleid meer en meer in de lijn van een algemeen streven naar 
duurzame ontwikkeling1. De impact van dit streven komt tot uiting in het indicatief 
programma, onder meer door een beperking van de luchtvervuilende uitstoot en een zuinig 
gebruik van primaire brandstoffen. Dit leidt tot het aanbevelen van de voortzetting van een 
wilskrachtig beleid inzake het beheersen van de vraag en het bevorderen van investeringen 
in productie-eenheden die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen (HEB) en in 
eenheden met warmtekrachtkoppeling (WKK). 

Rekening houdend met de toenemende onzekerheid die de elektriciteitssector in volle 
omwenteling kenmerkt, onderzoekt het indicatief programma van de productiemiddelen 
2002-2011 de evolutie van het productiepark in het licht van verscheidene scenario’s voor 
de evolutie van het elektriciteitssysteem tijdens de beschouwde periode. Voor elk van deze 
scenario’s stelt het een investeringsplan in productiemiddelen op waarmee aan de Belgische 
vraag kan voldaan worden op een economische en betrouwbare manier en rekening 
houdend met de internationale verbintenissen van België op het vlak van 
milieubescherming. Deze milieubekommernissen leiden momenteel ertoe de voorkeur te 
geven aan aardgas voor de nieuwe thermische eenheden, zijnde turbines met 
gecombineerde gas-stoomcyclus voor het basisverbruik en gasturbines in open cyclus voor 
het piekverbruik. 

Onderstaande figuur geeft, voor twee van de tien scenario’s die in het indicatief programma 
onderzocht worden, de tijdens de periode 2002-2011 geïnvesteerde capaciteit per type van 
eenheid weer.  

Scenario K7 plaatst het productiesysteem in de context van de door België aangegane 
verbintenissen in het kader van het Protocol van Kyoto. Het wordt gekenmerkt door een 
betere beheersing van de stijging van de Belgische elektriciteitsvraag dan in het verleden 
(1,3 % per jaar), door de naleving van de door de Europese Commissie voorgeschreven 
doelstellingen inzake het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en van de regionale 

                                                 
1 Zie in dit verband het «Federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2000-2004», Staatssecretaris voor 
Energie en Duurzame ontwikkeling, 20 juli 2000. 
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doelstellingen op het vlak van warmtekrachtkoppeling, alsook door een stijgende netto 
invoer als gevolg van de vrijmaking van de markt. Het onderzochte scenario toont aan dat 
het niet nodig is tijdens de beschouwde periode een grote thermische basiseenheid toe te 
voegen, maar dat 760 MW aan bijkomende piekeenheden in de loop van de periode 
noodzakelijk zijn om de betrouwbaarheid van de elektriciteitsproductie te verzekeren. 

De bezorgdheid om de elektriciteitsvoorziening 
van het land te verzekeren, leidt ertoe het 
scenario K1 te onderzoeken waarin, in 
tegenstelling tot scenario K7, België autonoom 
is qua uitwisseling van elektrische energie met 
de buurlanden en waarin de regionale 
productiedoelstellingen met behulp van 
eenheden met warmtekrachtkoppeling  niet 
volledig gehaald worden. In dit scenario is de 
toevoeging noodzakelijk van 700 MW aan 
STEG-basiseenheden tijdens de beschouwde 
periode, waarvan 350 MW vanaf 2005. 
Bovendien is het noodzakelijk om ongeveer 

1000 MW aan piekeenheden toe te voegen om de betrouwbaarheid van de 
elektriciteitsproductie te verzekeren. 

Nevenstaande figuur geeft de evolutie 
weer van de CO2-uitstoot als gevolg 
van de simulatie van de twee hiervoor 
beschreven scenario’s. De daling in het 
begin van de periode is te danken aan 
de geleidelijke afbouw van de oude 
steenkoolcentrales, die langzamerhand  
worden vervangen door 
aardgascentrales die minder CO2 
uitstoten. Dit effect wordt na verloop 
van tijd tenietgedaan door de stijging 
van de vraag. 

Al lijkt de evolutie van de Belgische elektriciteitsvraag van de twee laatste jaren niet naar 
dit soort situatie te leiden, kan de tussen 2002 en 2011 toe te voegen capaciteit bij een 
conservatieve « business as usual »-benadering een bijkomende 2 100 MW aan basis-
eenheden en 960 MW aan piekeenheden vereisen. 

Om de bevoorradingszekerheid van België op het vlak van elektriciteit te verzekeren, zou 
vanaf nu reeds een gunstig onthaal moeten voorbehouden worden aan elke investering in 
basis- of piekeenheden met kenmerken inzake rendement en luchtvervuilende uitstoot die 
de globale toestand van het Belgische energiepark kunnen verbeteren, voor zover deze 
beantwoordt aan de criteria bepaald door het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 
betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor 
de productie van elektriciteit. 

Contact :        M. Thomas LEKANE, Directeur 
CREG - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
Directie voor de technische werking van de elektriciteitsmarkt 
Nijverheidsstraat 26-38     B-1040 Brussel       België 
T: +32 (0)2 289 76 53  F: +32 (0)2 289 76 39 
lekane@creg.be  http : www.creg.be 
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