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INLEIDING  
 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft onderhavig indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit opgesteld 

overeenkomstig artikel 3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt.  

 
Volgens deze bepaling dient de CREG een indicatief programma van de productiemiddelen 

voor elektriciteit vast te stellen in samenwerking met de Administratie voor Energie van het 

federaal Ministerie van Economische Zaken en na raadpleging van de netbeheerder, het 

federaal Planbureau, het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas (CCEG), de 

Interdepartementale Commissie voor de Duurzame Ontwikkeling en de gewestregeringen. 

Dit programma is onderworpen aan de goedkeuring van de Minister die bevoegd is voor 

Energie. Het wordt voor de eerste maal vastgesteld binnen de vierentwintig maanden vanaf 

de inwerkingtreding van artikel 3 van de wet, die samenvalt met de datum waarop de 

mandaten van de voorzitter en de overige leden van het Directiecomité van de CREG 

aanvingen, te weten op 10 januari 20001. Dientengevolge diende het indicatief programma 

voor de eerste maal te worden vastgesteld voor 10 januari 2002. 

 
Gezien het hier de eerste uitwerking van het indicatief programma betrof, diende de CREG 

een methodologie te ontwikkelen en alle noodzakelijke gegevens te verzamelen om het 

Belgisch systeem van elektriciteitsproductie te bestuderen. 

 
Met uitzondering van de beheerder van het transmissienet, die toen nog niet was aangeduid, 

werden alle te raadplegen instanties uitgenodigd op een informatievergadering 

georganiseerd door de CREG op 24 oktober 2001. 

 
Binnen de door de wet opgegeven tijdsspanne heeft de CREG een werkdocument met als 

titel “Indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit 2002 – 2011” 

opgesteld dat op 10 januari 2002 werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG 

en op 15 januari 2002 in het kader van de raadpleging werd verstuurd naar de voornoemde 

instanties. 

 
Op 31 januari 2002 werd het werkdocument ter beschikking gesteld van de leden van de 

Algemene Raad van de CREG. 

                                            
1  Zie artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van de bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gewijzigd 
door de koninklijke besluiten van 11 oktober 2000 en 29 januari 2001 
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ADVIES VAN DE TE RAADPLEGEN 
INSTANTIES OVER HET WERKDOCUMENT 
 
 
In de loop van februari en maart 2002 ontving de CREG het advies van het federaal 

Planbureau, de Interdepartementale Commissie voor de Duurzame Ontwikkeling, het CCEG 

en de Regeringen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaamse Gewest en het 

Waalse Gewest. 

 

Bij de realisatie van het einddocument hield de CREG in de mate van het mogelijke rekening 

met deze adviezen. Behalve enkele aanpassingen die her en der in het document werden 

ingelast, werden de hiernavolgende wijzigingen aangebracht om rekening te houden met de 

verschillende adviezen. 

 

Het hoofdstuk waarin de methodologie wordt beschreven werd verder aangevuld, zodat het 

nader ingaat op de ondernomen stappen en de verbanden tussen de uiteenlopende fases. 

 

De beschrijving van de institutionele context in verband met het leefmilieu werd aanzienlijk 

uitgebreid door deze in het kader te plaatsen van het streven naar duurzame ontwikkeling 

dat de basis vormt van het Europese, federale en regionale beleid. De verwijzing naar de 

geest van duurzame ontwikkeling, die in het werkdocument terloops wordt aangestipt, komt 

ruimer aan bod. 

 

Tijdens de herziening van het werkdocument hebben de gewesten ontwerpen van 

doelstellingen inzake elektriciteitsproductie door eenheden met warmtekrachtkoppeling 

gepubliceerd. Deze doelstellingen lieten toe een nieuwe variante voor de investeringen in 

productie-eenheden met warmtekrachtkoppeling te bepalen en zo werd een bijkomend 

scenario K7 ontleed waarin deze variante is opgenomen. 

 

Sedert het opstellen van het werkdocument ratificeerde België het protocol van Kyoto2. 

Ingevolge deze ratificatie dienden de scenario’s van Kyoto beschouwd te worden als 

                                            
2  Wet van 26 september 2001 houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake klimaatsverandering, en met de Bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 
1997, Belgisch Staatsblad 26 september 2002; 
 
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2001 houdende instemming met het protocol 
van Kyoto bij het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de Bijlagen A en B, 
opgemaakt te Kyoto op 11 december 1997, Belgisch Staatsblad 9 november 2001; 
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referentiescenario’s. In het werkdocument werden de vier scenario’s B1, B2, B3 en B4 

aangeduid als «basisgevallen». Deze scenario’s werden onder andere bepaald door te 

vertrekken vanuit de «referentievariante» van de vraag en de «basisvarianten» met 

betrekking tot de investeringen in HEB-eenheden, de investeringen in WKK-eenheden en de 

CO2-taks. Om coherent te blijven met het in aanmerking nemen van de Kyoto-scenario’s als 

referentiescenario’s, werden de voornoemde scenario’s in het einddocument omgedoopt tot 

«business as usual»-scenario’s. Zo werd ook de «referentievariante» van de vraag 

omgedoopt tot «business as usual»-variante en werden de voornoemde varianten van de 

investeringen in HEB-eenheden, de investeringen in productie-eenheden met 

warmtekrachtkoppeling en de CO2-taks omgedoopt tot «lage» varianten. 

 

Aangezien de scenario’s K5 en K6 voortvloeiden uit bijzondere studies in verband met de 

toepassing van maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken na de door het Kyoto-protocol 

beoogde periode 2008-2012, werden deze scenario’s omgedoopt tot «post Kyoto»-

scenario’s P5 en P6. 

 

Het hoofdstuk over de openbare dienstverplichtingen werd uitgebreid met een beknopte 

beschrijving van het geheel van de openbare dienstverplichtingen, bekeken vanuit het 

oogpunt van de elektriciteitsproductie en met de nadruk op die welke verband houden met 

het indicatief programma. 

 

Er werd eveneens een hoofdstuk toegevoegd over de evolutie van het indicatief programma. 

 

ADVIES VAN DE ALGEMENE RAAD OVER HET 
WERKDOCUMENT 
 

Bij brief, gedateerd op 24 april 2002, liet de Algemene Raad van de CREG weten dat hij 

tijdens zijn vergadering van 17 april 2002 beslist had om geen gemeenschappelijk standpunt 

met betrekking tot het werkdocument te bepalen. In bijlage bij deze brief werden de 

individuele standpunten van verschillende leden van de Algemene Raad gevoegd. 

                                                                                                                                        
Decreet van de Vlaamse Raad van 22 februari 2002 houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de Bijlagen A en B, opgemaakt te 
Kyoto op 11 december 1997, Belgisch Staatsblad 23 maart 2002; 
 
Decreet van het Waals Gewest van 21 maart 2002 houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de Bijlagen A en B, opgemaakt te 
Kyoto op 11 december 1997, Belgisch Staatsblad 3 april 2002. 
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VOORSTEL 
 

Op 12 september 2002 heeft het Directiecomité een ontwerp van “Voorstel van indicatief 

programma van de productiemiddelen voor elektriciteit 2002 – 2011” goedgekeurd. Dit 

document werd ter beschikking gesteld van de leden van de Algemene Raad van de CREG 

op 13 september 2002. 

 

Per schrijven gedateerd op 5 december 2002 liet de Algemene Raad van de CREG weten 

dat hij “het voorstel van het Directiecomité inzake het indicatief programma van de 

productiemiddelen voor elektriciteit 2002-2011 onderschrijft, maar tevens de aandacht vestigt 

op de moeilijke omstandigheden waarin deze eerste oefening werd volbracht, waardoor een 

aantal beperkingen, hoofdzakelijk wat betreft de methodologie, inzonderheid inzake de 

beheersing van de vraag, voorkomen. Met het oog op het uitbouwen van het indicatief 

programma van de productiemiddelen voor elektriciteit tot een geschikt instrument neemt de 

Algemene Raad zich voor na te gaan hoe de methodologie verder kan worden uitgewerkt en 

hoe de evolutie van de markt moet worden opgevolgd. Daartoe dient een verdere en 

regelmatige bespreking in een werkgroep plaats te vinden waarvoor de nodige middelen 

dienen te worden voorzien.” 

 

Op zijn vergadering van 19 december 2002 heeft het Directiecomité het huidige voorstel van 

indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit 2002 – 2011 goedgekeurd. 

 

In bijlage aan dit voorstel zijn gevoegd: 

- het advies van de te raadplegen instanties; 

- de brief van de Algemene Raad van de CREG, gedateerd op 24 april 2002, met in bijlage 

de individuele standpunten van verschillende leden van de Algemene Raad van de CREG; 

- de brief van de Algemene Raad van de CREG, gedateerd van 5 december 2002. 

 

GEBRUIK VAN HET INDICATIEF PROGRAMMA 
 

In een geliberaliseerde markt waar de elektriciteitsproductie een concurrentiële activiteit is, 

worden de investeringsbeslissingen in het algemeen genomen door elke producent met de 

bedoeling zijn winst te maximaliseren in een relatief korte periode rekening houdend met de 

genomen risico’s. In deze context heeft het indicatief programma de bijzondere rol om 

gecentraliseerd de noden van het systeem te analyseren om toe te laten op economische 
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wijze een overeenstemming te garanderen tussen aanbod en vraag met de bekommernis 

voor een duurzame ontwikkeling. 

 

Aldus levert het indicatief programma aan de openbare overheden de geschikte elementen 

die hun kunnen bijstaan bij de uitwerking en de opvolging van hun energiebeleid inzake 

elektriciteit. Voor verschillende mogelijke evoluties en scenario’s, bepaalt het indicatief 

programma de voorwaarden aan de welke het Belgisch elektrisch systeem moet voldoen om 

tegemoet te komen aan de zorg voor het algemeen belang. 

 

Voor de marktspelers kan het indicatief programma een informatiebron betekenen over de 

mogelijke evolutie op middellange termijn van de behoefte aan productiecapaciteit, 

rekeninghoudend met de voorziene acties op het vlak van de beheersing van de vraag. 

 

Bovendien levert het indicatief programma eveneens aan de CREG een referentie voor de 

voorstellen die ze aan de Minister maakt inzake de toekenning van vergunningen voor 

productie-installaties. 

 

Het indicatief programma heeft evenwel in wezen geen dwingend karakter daar het initiatief 

inzake investeringen in productiemiddelen immers aan de markt toebehoort. Zelfs al laat de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de 

elektriciteitswet) de CREG toe  om een bericht in de nationale en internationale pers bekend 

te maken, waarin wordt gewezen op de vaststelling dat de aanvragen van vergunningen voor 

nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie te kort schieten in verhouding tot de 

productiemiddelen voorzien door het indicatief programma3, de huidige wetgeving laat de 

openbare overheden niet toe rechtstreeks tussen te komen in geval van onderinvestering in 

de productie ten opzichte van de werkelijke noden van België. 

 

In dat opzicht is een regelmatige opvolging van de evolutie van de markt noodzakelijk. De 

elektriciteitswet heeft een opvolging voorzien onder de vorm van driejaarlijkse aanpassingen 

van het indicatief programma. Deze frequentie kan echter onvoldoende lijken om een 

efficiënte opvolging van de overeenstemming tussen aanbod en vraag toe te laten. 

 

Om die reden heeft de CREG het voornemen om hieraan een studie toe te voegen die a 

posteriori de marktwerking voor het afgelopen jaar simuleert, op basis van de waargenomen 

gegevens. Een dergelijke analyse zal toelaten te anticiperen op de ontwikkeling van factoren 

                                            
3 Artikel 5 van de wet 
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die mogelijks kunnen leiden tot het ontstaan van een crisis. Zij past in het kader van de 

toezichthoudende taak die aan de CREG werd toegekend volgens artikel 5 van de 

elektriciteitswet. 
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1. Inleiding 

1.1. Wettelijke context 
De openstelling van de elektriciteitsmarkt voor de concurrentie werd 
ingeleid door de richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 19 december 1996 betreffende de gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor elektriciteit (hierna: de 
elektriciteitsrichtlijn). België zette de elektriciteitsrichtlijn op het 
federale niveau om met de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet). 
Artikel 3 van deze wet belast de CREG, in samenwerking met de 
Administratie voor Energie van het federaal Ministerie van 
Economische Zaken, met het opstellen van een indicatief 
tienjarenprogramma van de productiemiddelen voor elektriciteit. Dit 
programma, dat om de drie jaar moet worden aangepast, moet voor 
de eerste keer worden opgesteld op 10 januari 20021. 

Het indicatief programma moet de volgende elementen bevatten: 

- de schatting van de evolutie van de vraag naar elektriciteit op 
middellange en lange termijn en de identificatie van de behoeften 
aan productiemiddelen die daaruit voortvloeien; 

- de bepaling van de richtsnoeren inzake de keuze van primaire 
energiebronnen met zorg voor een gepaste diversificatie van de 
brandstoffen, de bevordering van het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en de inpassing van de randvoorwaarden inzake 
leefmilieu bepaald door de gewesten; 

- de bepaling van de aard van de aan te bevelen productiekanalen 
met zorg voor de bevordering van productietechnologieën met lage 
emissie van broeikasgassen; 

- de evaluatie van de behoefte aan openbare dienstverplichtingen in 
het domein van de productie, alsook de efficiëntie en de kost van 
deze verplichtingen. 

Een werkdocument werd ter raadpleging aan de volgende instanties 
voorgelegd: het federaal  Planbureau, het Controlecomité voor de 
Elektriciteit en het Gas, de Interdepartementale Commissie voor de 

                                            
1 Zie artikel 3 van de elektriciteitswet, in combinatie met artikel 1, 2°, van het 
koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van de bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en met het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende de 
benoeming van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie 
voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. 
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Duurzame Ontwikkeling en de gewestregeringen. De CREG wenst 
hierbij de vertegenwoordigers van de hierboven vermelde instanties te 
danken voor hun medewerking bij de totstandkoming van onderhavig 
indicatief programma. 

1.2. Doelstellingen 
Artikel 35 van de elektriciteitswet heft de bepaling2 op die de opstelling 
voorzag van een nationaal programma ter uitrusting van de middelen 
voor de productie en het groot vervoer van elektrische energie (hierna: 
het uitrustingsplan). Dit plan werd opgesteld door het Beheerscomité 
van de Elektriciteitsondernemingen en werd door de Minister van 
Economische Zaken goedgekeurd. Voorafgaand aan deze 
goedkeuring moest het uitrustingsplan aan het advies van het 
Nationaal Comité voor de Energie worden voorgelegd, evenals aan 
het advies of de aanbeveling van het Controlecomité voor de 
Elektriciteit en het Gas. De wet voorzag geen enkele periodiciteit noch 
eventuele verplichting tot herziening. Er werd evenwel erkend dat het 
voorgelegde uitrustingsplan met name bedoeld was om het 
investeringsbeleid van de centrale productie-eenheden in de loop van 
de volgende tien jaar te bepalen. Het plan had een relatief dwingend 
karakter, in die zin dat elke nieuwe investering die door een operator 
werd voorgesteld, zich noodzakelijkerwijs moest inpassen in het plan. 

Bij afwezigheid van sterk verschillende technische en economische 
omstandigheden werd dit plan op regelmatige basis bijgewerkt, zodat 
er rekening kon worden gehouden met de evolutie van de 
economische context, de technologische vooruitgang en het 
energiebeleid dat door de Belgische en Europese overheden werd 
gevoerd. 

Doordat de elektriciteitstarieven gereguleerd waren, werd de 
minimalisatie van het totaal van de geactualiseerde 
investeringskosten, werkingskosten en onderhoudskosten van het 
systeem, als criterium gehanteerd om nieuwe investeringen in de 
productie te bepalen. De gekozen oplossing moest toelaten om de 
bevoorradingszekerheid in elektriciteit te blijven garanderen en om 
een voldoende diversificatie op het vlak van de gebruikte 
energiebronnen te garanderen. In ruil voor het quasi-monopolie dat 
hen door de overheden werd toegestaan, moesten de 
elektriciteitsmaatschappijen ervoor zorgen dat alle verbruikers van 
stroom werden voorzien. 

Bij de uitwerking van het meest recente uitrustingsplan 1995-2005 [43] 
werd naast de vorige elementen eveneens de groeiende zorg omtrent 

                                            
2 Zie artikel 173, §1, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1979-1980 en zie ook artikel 27 van de elektriciteitswet waar het artikel 
170, §2, van de wet van 8 augustus 1980 wijzigt. 
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de bescherming van het leefmilieu als bijkomend element beschouwd.  
Om rekening te kunnen houden met deze nieuwe vereisten werd de 
traditioneel toegepaste planningsmethode vervangen door een 
benadering van het type ‘Integrated Resource Planning/ Least Cost 
Planning’ (IRP/ LCP), waarmee de rendabiliteit van de investeringen in 
productiemiddelen aan de zijde van het aanbod, kan worden 
vergeleken met de maatregelen aan de vraagzijde (DSM). 

De liberalisering van de markt die door de elektriciteitswet wordt 
ingevoerd, brengt een fundamentele reorganisatie van de 
elektriciteitssector met zich mee. De elektriciteitsmaatschappijen zijn 
voortaan verplicht om hun totnogtoe min of meer geïntegreerde 
activiteiten op het vlak van de productie, het transport en de distributie 
te scheiden. In tegenstelling tot het uitrustingsplan worden in dit 
nieuwe wettelijke kader de ontwikkeling van de productiemiddelen en 
de ontwikkeling van het transmissienet afzonderlijk behandeld. 

Enerzijds voorziet de wet op het vlak van de transmissieactiviteiten – 
die een monopolie blijven – dat de beheerder van het transmissienet 
om de twee jaar een ontwikkelingsplan van het transmissienet moet 
opstellen, dat betrekking heeft op een periode van zeven jaar. 

Anderzijds worden de beslissingen in verband met de bouw van 
nieuwe productie-installaties voortaan onafhankelijk genomen door 
iedere producent, zonder dat er een wettelijke verplichting bestaat op 
het vlak van de coördinatie van de investeringen. Dit is een gevolg van 
het feit dat de productie van elektriciteit voortaan een concurrentiële 
activiteit is geworden. 

De ervaring van de landen die op het vlak van de liberalisering al 
verder gevorderd zijn, toont aan dat de producenten nieuwe principes 
beginnen te hanteren op het vlak van de investeringen. Dit geldt zowel 
voor de historische operatoren als voor de nieuwkomers op de 
elektriciteitsmarkt. Voortaan geldt als basiscriterium voor elke 
investeringsbeslissing de financiële rendabiliteit van ieder project, 
welke op een relatief korte periode wordt berekend om rekening te 
houden met de onzekerheden over de toekomstige prijzen voor 
elektriciteit en hulpdiensten. Deze financiële benadering komt dus in 
de plaats van de traditionele planningsmethode, waarbij men 
probeerde de investeringsportefeuille samen te stellen waarmee men 
op lange termijn een minimale productiekost voor de elektriciteit zou 
kunnen realiseren. 

Overigens wordt de investeringsstrategie van een producent steeds 
vaker gebaseerd op de opportuniteiten die ontstaan door de 
ontwikkeling van de Europese eenheidsmarkt en niet enkel meer op 
basis van de situatie op de afzonderlijke nationale markten. 

In de context van de liberalisering van de Belgische en Europese 
elektriciteitsmarkt past het indicatief programma van de 
productiemiddelen, zoals het voorzien is door de elektriciteitswet, 
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resoluut in het perspectief om de openbare overheden te helpen een 
bevoorradingsbeleid van België in elektriciteit op middellange en lange 
termijn uit te werken. De doelstelling van de openbare overheid 
onderscheidt zich van de doelstelling van een investeerder in die zin 
dat er rekening wordt gehouden met overwegingen van algemeen 
belang en dat het de bedoeling is om de behoeften aan nieuwe 
productiemiddelen te bepalen die nodig zijn om aan de vraag van het 
gehele land te voldoen. Het programma is gebaseerd op een 
belangrijke hypothese, namelijk dat het bestaande productiepark en 
de nieuwe investeringen moeten bijdragen tot het voldoen aan de 
toekomstige elektriciteitsvraag in België. Het programma houdt zich 
dus niet bezig met de investeringen die de producenten in België 
zouden kunnen ontwikkelen met het oog op de export. 

In die omstandigheden bestaat de doelstelling van het indicatief 
programma in het zoeken naar de beste productietechnologieën die 
moeten aangewend worden, evenals hun investeringskalender 
teneinde tegen de laagst mogelijke prijs aan de toekomstige 
elektriciteitsvraag van het land te voldoen. Het indicatief programma 
moet niettemin rekening houden met milieuverplichtingen, de 
bevoorradingszekerheid garanderen en zorgen voor een voldoende 
diversificatie van de primaire energiebronnen. Hoewel deze 
doelstelling vergelijkbaar is met de doelstelling van de vorige 
uitrustingsplannen, vereist de nieuwe context van de liberalisering een 
herziening van de methodologie, zodat rekening kan worden 
gehouden met de manier waarop de investeerders hun beslissingen 
nemen ten opzichte van de toenemende risico’s waarmee ze worden 
geconfronteerd. De methodologie moet eveneens rekening houden 
met het groeiende belang dat wordt toegekend aan de import om aan 
de vraag te voldoen in het kader van de ontwikkeling van de 
grensoverschrijdende uitwisselingen die de Europese Commissie voor 
ogen heeft. 

Ondanks zijn indicatieve karakter vormt het tienjarenprogramma van 
de productiemiddelen voor de overheden een hulpmiddel bij de 
uitwerking van hun energiebeleid. Het programma biedt aan de CREG 
eveneens een referentiekader waarmee de evolutie van de 
elektriciteitsmarkt kan worden gevolgd. Het programma  zal voor de 
CREG erg nuttig zijn in het kader van de toekenning van de 
vergunningen voor de bouw van nieuwe productie-installaties. 
Bovendien kan met het programma voorafgaandelijk ieder verschil 
worden opgespoord tussen de voorziening van de behoeften op het 
vlak van de productiemiddelen enerzijds en de reële ontwikkeling van 
het productiepark anderzijds. 

Het indicatief programma heeft ten slotte ook de bedoeling om een 
referentiekader te verschaffen aan de marktspelers die in 
productiemiddelen wensen te investeren. 
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1.3. Uitrustingsplan 1995-2005 

1.3.1. Centrale productie 

Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht weer van de investeringen 
en de buitengebruikstellingen van de eenheden van het centrale park 
over de periode 1995-2000. De middenkolom herneemt de projecten 
die in het uitrustingsplan 1995-2005 zijn opgenomen; in de 
rechterkolom staan de effectief uitgevoerde projecten vermeld.  

 

 Uitrustingsplan [43] Uitgevoerd 
[21][42] 

Nieuwe eenheden 2 235 MW 2 265 MW 

Verhoging van het vermogen van de 
bestaande eenheden 

355 MW 320 MW 

Buitengebruikstellingen 1 410 MW 1 967 MW 

Totaal 1 180 MW 618 MW 

Tabel 1 – Investeringen en buitengebruikstellingen voor het centrale park 
tijdens de periode 1995-2000: synthese van de projecten die in het 

uitrustingsplan 1995-2005 zijn ingeschreven en de uitgevoerde projecten 

Alle investeringen die in het uitrustingsplan voor deze periode waren 
voorzien, werden uitgevoerd, met uitzondering van de uitbreiding van 
de capaciteit van de centrale van Coo, die werd geschat op een 
equivalent geïnstalleerd vermogen van 100 MW. Dit werd evenwel 
gecompenseerd door een verhoging van het geïnstalleerde vermogen 
van andere projecten. 

Alle buitengebruikstellingen die in het uitrustingsplan waren voorzien, 
zijn gebeurd. Daarnaast werden er andere buitengebruikstellingen 
vervroegd. Het gaat in totaal om 557 MW geïnstalleerd vermogen.  

Het uitrustingsplan voorzag geen installatie van nieuwe piekeenheden 
vóór het jaar 2000. 

1.3.2. Decentrale productie 

Wat de decentrale productie betreft, voorzag het uitrustingsplan voor 
de periode 1995-2000 de indienststelling van 611 MW aan nieuwe 
eenheden, waarvan reeds 111 MW in uitvoering was. In werkelijkheid 
werd er echter een vermogen van 733 MW geïnstalleerd tussen 1995 
en 2000. 

Voor deze periode laten de beschikbare gegevens niet toe een balans 
van de buitengebruikgestelde decentrale eenheden op te maken. 
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2. Toegepaste methodologie 

2.1. Algemene beschrijving 
Het opstellen van het indicatief programma is geïntegreerd in een 
methodologie voor de analyse op lange termijn van de investeringen 
in productiemiddelen voor elektriciteit; deze methodologie omvat drie 
fases: 

• Een fase met een macro-economische studie; deze fase, die de 
economie in zijn totaliteit analyseert, laat toe om met name de 
toekomstige evolutie van de brandstofprijzen, de evolutie van 
de toegevoegde waarden in de verschillende sectoren alsook 
van de gezinsinkomens in te schatten. Deze resultaten worden 
gebruikt in de hieronder vermelde tweede fase. 

• Een fase met de studie van het energetisch systeem; ze is 
multi-sectoraal en multi-energie, en behelst een periode van 10 
tot 30 jaar. Ze gebruikt als exogene gegevens de resultaten van 
de eerste fase en ze maakt een analyse van coherente 
scenario’s, gericht op de variatie van factoren waaronder de 
emissieplafonds voor vervuilende stoffen en de exogene data 
afkomstig van de macro-economische studie. Ze laat toe om de 
vraagtrends voor elektriciteit en de krachtlijnen betreffende het 
investeringsbeleid in productiemiddelen voor elektriciteit op te 
sporen. 

• Een fase met de studie van het elektrisch systeem; ze omvat 
een periode van 10 jaar; ze heeft als doel het bepalen van een 
investeringsprogramma in productie-eenheden welke nodig zijn 
voor het op elkaar afstemmen van het aanbod van en de vraag 
naar elektriciteit. Ze gebruikt met name als hypotheses de 
gegevens en resultaten uit de twee vorige fases, waaronder de 
evoluties van de vraag naar elektrische energie en van de 
brandstofprijzen gedurende de studieperiode. De 
chronologische voorstelling op uurbasis van de jaarlijkse vraag 
laat toe om de keuze van de types productie-eenheden, de 
voor te stellen maatregelen ter beheersing van de 
elektriciteitsvraag, alsook de indienststellingskalender te 
preciseren. 
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Fase 1
Macro-economische 

studie

Fase 2
Studie van het 

energetisch systeem

fase 3
Studie van het 

elektrisch systeem

 
Afbeelding 1 – Fases in de methodologie 

Voor wat betreft de twee eerste fases, heeft de CREG zich voor de 
opstelling van het indicatief programma gebaseerd op de resultaten 
van beschikbare recente studies die een voldoende gedetailleerde 
analyse van het Belgisch elektrisch systeem omvatten. 

2.2. De twee eerste fases 
Hieronder volgt de lijst van de geraadpleegde studies: 

- studie van het FPB [20];  

- studie van de KUL [23]; 

- studie van de CREG [13] ; 

- studie van het STEM [22]; 

- studie AMPERE.EC [35] ; 

- studie AMPERE.Envir [34]; 

- studies AMPERE.FPB [38]. 

De studies FPB en AMPERE.EC beroepen zich op simulaties van het 
Belgisch energetisch systeem gerealiseerd met behulp van het model 
PRIMES. Het model PRIMES is een van de recent ontwikkelde 
modellen in het kader van de onderzoeksprojecten gefinancierd door 
het Joule-programma van de Europese Commissie. PRIMES is een 
energetisch model van partiële evenwichten: het bepaalt een 
marktevenwicht tussen aanbod van en vraag naar energie 
(“evenwicht”) maar evalueert niet de gevolgen op het economisch 
systeem (“partieel”). Het evenwicht wordt bereikt als de prijzen van 
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elke energievorm zodanig zijn dat het aanbod gewenst door de 
producenten gelijk is aan de vraag gewenst door de verbruikers. 

Het model PRIMES geeft niet enkel het gedrag van verschillende 
agenten (elektriciteitsproducenten, huishoudens,…) weer, maar 
bovendien worden eveneens op uitdrukkelijke wijze de 
energieproductie- en verbruikstechnologieën, alsook de technologieën 
ter vermindering van bepaalde vervuilende stoffen weergegeven. Het 
evenwicht is statisch en wordt berekend voor elke periode rekening 
houdend met de voorgaande periode en de dynamische relaties die 
de evenwichten tussen de verschillende periodes verbinden. Het 
economisch systeem is exogeen aan het model en berust op de 
toekomstperspectieven van coherente sectorale evoluties die 
gedefinieerd zijn vanuit een algemeen evenwichtsmodel, GEM-E3 [41] 
of een econometrisch model zoals HERMES [45]. 

Het model GEM-E3 is een ander model dat in het kader van de 
onderzoeksprojecten gefinancierd werd door het Joule-programma 
van de Europese Commissie. Het model werd ontwikkeld door een 
Europees consortium met als voornaamste partners KULeuven, 
NTUA, ZEW Mannheim en de Universiteit van Parijs I. Het betreft een 
algemeen multinationaal en multisectoraal evenwichtsmodel welke de 
domeinen van de energie, de economie en het milieu verbindt. Het 
bestaat uit een geïntegreerd geheel van 15 nationale modules, één 
per lidstaat van de Europese Gemeenschap. In een model van 
algemeen evenwicht zijn het aanbod en de vraag van alle 
productiesectoren en van alle productiefactoren vertegenwoordigd. De 
energetische intensiteiten worden op endogene wijze bepaald. Ze 
vloeien voort uit de combinatie van factoren zoals structurele 
veranderingen, de verbetering van de energetische prestaties van de 
uitrustingen en de substituties tussen brandstoffen. Het grote voordeel 
van een dergelijke aanpak ligt in de economische samenhang van de 
gerealiseerde analyses.  Het voornaamste nadeel van het model is 
zijn aggregatieniveau dat geen gedetailleerde voorstelling van de 
uitrustingen toelaat. 

De studies KUL en AMPERE.Envir zijn gebaseerd op het gebruik van 
het MARKAL-model. De scenario’s KUL.Ref en AMPERE.Envir 
werden echter opgebouwd met licht verschillende exogene gegevens. 
Het model MARKAL werd ontwikkeld in het kader van het IEA door 
een internationaal consortium. Het model stelt de energiesector van 
een land voor, gaande van de invoer van primaire energie tot het 
energiegebruik bij de eindverbruiker. Het model maakt gebruik van 
een expliciete voorstelling van de gebruikte technologieën voor de 
productie, de omzetting, het transport, de distributie en het uiteindelijk 
gebruik van de energie. Elke technologie wordt gemodelleerd door 
middel van technisch-economische gegevens en haar marktpenetratie 
kan worden beperkt. De niveaus van de energiebehoeften zijn 
exogene gegevens die kunnen variëren in functie van de kosten, de 
opbrengsten en het peil van de industriële activiteiten. 
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Het model wordt meestal gebruikt om de optimale toewijzing te 
zoeken van technologieën die toelaten om te voldoen aan de noden 
aan energie bij de eindverbruiker tegen de laagste kost, waarbij een 
geheel van verschillende types opleggingen, met name inzake de 
vervuilende emissies, gegeven zijn. Het is een optimisatiemodel dat 
een concurrentiele en perfect geïnformeerde energiemarkt simuleert. 
Het betreft een partieel evenwichtsmodel waarin enkel de 
energieprijzen variabel zijn.  

Het voornaamste voordeel van MARKAL ligt in de mogelijkheid om op 
een coherente wijze het geheel van de verschillende energiesectoren 
en van de gebruikte technologieën te beschrijven. Zijn voornaamste 
nadelen zijn de aggregatiegraad en het rationele gedrag dat aan de 
energieverbruikers wordt toegekend. 

De module MARKAL-België werd op punt gesteld door het CES-
KULeuven en het VITO in het kader van de onderzoeksprogramma’s 
van de DWTC. 

De methodologie van MARKAL verschilt iets van deze van het model 
PRIMES, met name op het vlak van het gedrag van de agenten. Zelfs 
indien beide modellen, PRIMES en MARKAL, vertrekken van dezelfde 
sectorale evoluties getrokken uit het model GEM-E3, het vertrekpunt 
van de referentieprojectie met het model MARKAL wordt gegeven 
door de evolutie van de vraag naar energiediensten, terwijl deze  
gebruikt door PRIMES overeen komt met de toegevoegde waarden. 
Uit dit essentiële verschil van voorstelling van het gedrag van de 
agenten resulteren, alle andere aspecten gelijk genomen, minder 
hoge consumptieniveaus bij MARKAL dan bij PRIMES. 

De CREG-studie berust op een zeker aantal evolutiescenario’s van de 
elektriciteitsvraag die werden uitgewerkt met behulp van het EPM-
model. Het EPM-model is een technisch-economisch simulatiemodel 
dat de voorzieningen voor de energievraag en de emissies voor de 
voornaamste vervuilende stoffen opstelt. Het aanbod van energie 
wordt op exogene wijze gespecificeerd. Het model EPM verklaart het 
energieverbruik vanuit activiteitsvariabelen uitgedrukt in fysische 
eenheden en vanuit hypothesevariabelen voor de specifieke 
verbruiken en voor de marktaandelen van de verschillende 
energievormen en energiegebruiken. De hypotheses voor de evolutie 
van de activiteitsvariabelen zijn afkomstig van informaties verzameld 
bij de ondernemingen en industriefederaties,  en de 
evolutieperspectieven worden geleverd door gespecialiseerd 
organismen, zoals het Nationaal Instituut voor de Statistiek voor de 
evolutie van de demografie en de Confederatie Bouw voor de evolutie 
van het gebouwenpark. De specifieke verbruiken van de fossiele 
brandstoffen en van elektriciteit zijn op exogene wijze bepaald. In 
tegenstelling tot de modellen PRIMES en MARKAL, laat het model 
EPM niet toe om rekening te houden met de substituties tussen de 
verschillende energetische vectoren die zouden kunnen leiden tot 
veranderingen in de relatieve energieprijzen. Daarentegen integreert 
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het model, op basis van een opgesplitste modellering van de vraag, 
een gedetailleerde voorstelling van het gedrag van de verbruikers, met 
name voor wat betreft het in rekening brengen van andere elementen 
dan de prijzen in hun beslissingsproces. 

De AMPERE.FPB-studie is gebaseerd op het gebruik van het 
econometrisch macro-sectoraal model HERMES. Het is op dit model 
dat het Federaal Planbureau zijn economische vooruitzichten3 op 
middellange termijn fundeert. Het model is gericht op de interactie 
tussen energetische en economische systemen. De energieproductie- 
en energieverbruikstechnologieën zijn er veel minder gedetailleerd 
weergegeven dan in de energetische modellen zoals PRIMES, 
MARKAL en EPM. Het model is meer gericht naar de energievraag; 
de elektriciteitsproductie wordt er als een exogeen gegeven 
beschouwd. 

De STEM-studie analyseert de impact van de toepassing van de 
maatregelen van de beheersing van de vraag, van de ontwikkeling 
van decentrale productie en van de ontmanteling van het Belgisch 
nucleaire park op de CO2-uitstoot over de periode tot 2025. Zij berust 
onder meer op de resultaten van voorgaande studies die een “bottom-
up”-methode gebruiken. 

Bij deze methode wordt elke energiebesparingsmaatregel 
onderworpen aan een technische analyse om deze te ontleden in haar 
componenten. De kost van elke component wordt geëvalueerd en de 
aggregatie van de kosten van de componenten leidt tot de totale kost 
van de maatregel. 

De opbrengst verbonden met een maatregel is functie van de 
hoeveelheid bespaarde energie. Op basis van de kost voor de 
uitvoering van de maatregel en de elektriciteitsprijs wordt een 
geactualiseerde opbrengst per eenheid van bespaarde energie 
berekend. De maatregel is rendabel indien haar kost voor de 
toepassing ervan kleiner is dan de kost die overeen zou komen met 
het supplement aan verbruikte energie zonder toepassing van de 
maatregel. In dit geval vervangt deze maatregel minder efficiënte 
technieken. De globale curve van de marginale kosten van de 
energiebesparingsmaatregelen volgt uit het aggregeren van de 
marginale kostencurves van de individuele maatregelen [37]. 

Teneinde de projecties van de elektriciteitsvraag te kalibreren werden 
de evolutiegroeivoeten van de vraag tot 2011 afgeleid uit één of 
meerdere projecties van elk van de voorgaande studies; deze 
groeivoeten werden vervolgens toegepast op de werkelijk 

                                            
3 In zijn economische vooruitzichten stelt het Federaal Planbureau elk jaar een 
projectie op middellange termijn (5 jaar) voor van de macro-economische cijfers en 
de energievraag. Voor de laatste van zijn vooruitzichten: zie het Federaal 
Planbureau (2001), “Economische vooruitzichten 2002-2007”, april 2002. 
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geobserveerde vraag van 2000 [21]. De projecties worden grafisch 
weergegeven in afbeelding 2: 

- Voor de studie van het FPB is de projectie “FPB.Ref” afgeleid uit 
het referentiescenario, “FPB.Croiss+” van het scenario met een 
snellere groei van de economische parameters, “FPB.OilPrices+” 
van het scenario met een snellere stijging van de aardolieprijzen en 
“FPB.Kyoto” van het scenario van Kyoto. 

- Voor de studie van de KUL is de projectie “KUL.Ref” afgeleid van 
het referentiescenario, “KUL.OilPrices+” van het scenario met een 
snellere stijging van de aardolieprijzen en “KUL.Kyoto” van het 
scenario van Kyoto. 

- Voor de studie van de CREG is de projectie “CREG.Ref” afkomstig 
uit het referentiescenario, “CREG.MaxTech” van de projectie 
waarbij het technisch potentieel van energiebesparingen wordt 
benut, “CREG.MaxEco” van de projectie waarbij het economisch 
potentieel van energiebesparingen wordt benut en “CREG.CO2” 
van de toepassing van het economisch potentieel dat wordt 
verkregen na de invoering van een CO2-taks van 20 €/t CO2. 

- Voor de STEM-studies komen de beschouwde projecties 
“STEM.3d” en “STEM.3e” overeen met respectievelijk de 
hypotheses 3d en 3e van de evolutie van de vraag; ze worden 
hierna bondig en vervolgens in punt 4.1.3 meer gedetailleerd 
beschreven. 

- De projecties AMPERE.EC, AMPERE.Envir en AMPERE.FPB zijn 
afgeleid van de referentiescenario’s van de vermelde studies. 

Gezien de projecties van de Belgische elektriciteitsvraag als gegevens 
dienen voor de derde fase, is het belangrijk om ze meer in detail te 
analyseren. De grafiek van afbeelding 2 toont drie bundels curven die 
ieder verschillende groeicijfers vertegenwoordigen: in de eerste 
bundel bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei van de vraag tegen het 
jaar 2011 ongeveer 1,9%; in de tweede bundel ligt die in de buurt van 
1,4%; in de derde bundel is de groei ongeveer nul. De afzonderlijke 
rechte komt overeen met een daling van de vraag naar elektriciteit met 
1,5% per jaar.  
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Afbeelding 2 – Voorspellingen van de vraag in TWh per jaar 
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Zonder in te gaan op de technische details van een vergelijkende 
analyse, is het mogelijk om globaal gezien de verschillende bundels 
als volgt te karakteriseren:  

- in bundel (I) evolueert de elektriciteitsvraag zonder dat er 
specifieke beperkingen worden ingevoerd, noch op het vlak van de 
bevoorradingszekerheid van energie, noch op het vlak van de 
impact op het milieu; de vraag vloeit vooral voort uit de macro-
economische context en uit de hypotheses over de 
brandstofprijzen die in hoofdstuk 3 zijn omschreven; de 
economische groei op middellange tot lange termijn is relatief 
gunstig, in het bijzonder voor de energie-intensieve industrie; 

- in bundel (II) kunnen de projecties in twee groepen worden 
ingedeeld; enerzijds de projecties die in een context van 
milieubescherming en verhoging van de betrouwbaarheid van de 
energietoevoer kaderen en die acties vereisen op de vraag naar 
energie in het algemeen en naar elektriciteit in het bijzonder; 
anderzijds illustreren de curven die afkomstig zijn van de studie 
van de KUL en de projectie AMPERE.env het effect van 
economische groei dewelke globaal gezien minder sterk en minder 
energie-intensief is dan deze volgend uit de voorspellingen van het 
FPB; 

- bundel (III) bevat een combinatie van een minder energie-
intensieve economische groei en een beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen (curve KUL.Kyoto); de analyse van de KUL, leidt 
tot een evolutie die wordt gekenmerkt door een lichte toename van 
de vraag naar elektriciteit (0,5% per jaar); de curve STEM.3e geeft 
voor de periode van het indicatief programma de evolutie van de 
elektriciteitsvraag weer die toelaat om de CO2-uitstoot door de 
elektriciteitsproductie in 2025 met 8% te laten dalen ten opzichte 
van het niveau van 1999 waarbij rekening wordt gehouden met de 
ontmanteling van de kerncentrales zoals beslist door de federale 
regering; 

- de projectie STEM.3d stemt overeen met een lineaire verlaging 
van de vraag met 1,5% per jaar; met identieke hypotheses 
betreffende de evolutie van het elektrische productiepark  als deze 
van de variante STEM.3e, laat deze variante toe om de CO2-
uitstoot van de elektriciteitsproductie tegen het jaar 2025 met 22% 
te verlagen ten opzichte van het niveau in 1999.  

Gezien de combinaties van verschillende hypotheses en 
methodologieën aanleiding gaven tot drie bundels van mogelijke 
vraagevoluties, werd per bundel een variante gekozen om deze 
ontwikkelingen weer te geven.  

Voor de bundels I en II werden de curven van de studie van het FPB 
gekozen. Zodoende werd de samenhang behouden met de macro-
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economische hypotheses die in hoofdstuk 3 worden omschreven. Het 
gaat hier meer bepaald om de curven “FPB.Ref” en “FPB.Kyoto”.  

De keuze van een variante van het type Kyoto (FPB.Kyoto) komende 
uit een studie van het Federaal Planbureau [20] is in 
overeenstemming met de verbintenissen aangegaan door België in 
het kader van het Kyoto-protocol en met de aanbeveling van de 
internationale experts die belast waren met de evaluatie van het 
verslag van de commissie AMPERE [17]. Zij stelden meer bepaald 
voor om met behulp van verschillende varianten en een multisectorale 
aanpak de impact te bestuderen van een verlaging van 7,5% van de 
emissies van de broeikasgassen op de elektriciteitsproductie.  

De twee varianten van de evolutie van de elektriciteitsvraag van de 
studie van STEM werden eveneens beschouwd: STEM.3d en 
STEM.3e. Tegen het jaar 2025 laten zij immers een behoud of een 
verlaging toe van de CO2-uitstoot door de elektriciteitsproductie 
waarbij rekening wordt gehouden met de ontmanteling van de 
kerncentrales zoals beslist door de federale regering.  

In het vervolg van de tekst worden de varianten “FPB.ref” en 
“FPB.kyoto” respectievelijk de variante business as usual en de 
variante van de beheersing van de vraag genoemd, terwijl de 
varianten “STEM.3e” en “STEM.3d” omgedoopt worden tot de variante 
van de stabilisatie van de vraag en de variante van de daling van de 
vraag. Deze vier varianten komen overeen met erg uiteenlopende 
evoluties in de vraag naar elektriciteit. 

2.3. De derde fase 
De derde fase concentreert zich vooral op de studie van sector van de 
elektriciteitsproductie. Het is hierbij de bedoeling het te voorspellen 
aanbod aan elektriciteit over de periode 2002-2011 verder te verfijnen, 
op basis van een meer gedetailleerde modellering van het elektrisch 
systeem. De gegevens voor de derde fase komen deels uit de twee 
eerste fases. 

De investeringen die toelaten aan de evolutie van de 
elektriciteitsvraag te beantwoorden kunnen in 5 groepen worden 
ondergebracht: de productie door eenheden gebruikmakend van 
hernieuwbare energiebronnen, (voortaan HEB-eenheden genoemd), 
de productie door eenheden die warmte en elektriciteit produceren 
(warmtekrachtkoppeling, voortaan aangeduid als WKK-eenheden), de 
maatregelen voor de beheersing van de vraag (REG/DSM), de import 
van elektrische energie en de productie van elektriciteit door 
thermische eenheden in het centrale park. 
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2.3.1. Onzekerheden 

De investeringen in de eerste drie groepen (HEB-eenheden, WKK-
eenheden en REG/DSM) worden op exogene wijze in rekening 
gebracht. Hun toepassing beantwoordt immers aan politieke 
objectieven van duurzame ontwikkeling waarvan het realiseren ervan 
aangepaste ondersteuningsmaatregelen vereist. De realisatie van 
deze objectieven is het voorwerp van onzekerheid in die mate dat ze 
afhangt van het antwoord van de markt op de genomen 
ondersteuningsmaatregelen. Deze onzekerheid wordt in rekening 
gebracht door de definitie van de varianten voor elke groep. 

Aldus wordt de onzekerheid betreffende de toepassing van 
maatregelen ter beheersing van de vraag, in rekening gebracht door 
de definitie van vier varianten voor de elektriciteitsvraag die bepaald 
werden in de tweede fase. In het bijzonder worden de verschillen 
tussen de variante “business as usual” en de drie andere varianten 
deels verklaard worden door de toepassingsgraad van de 
maatregelen voor rationeel energiegebruik. 

Daarnaast wordt de onzekerheid rond de realisatie van de 
doelstellingen inzake elektriciteitsproductie door HEB- en WKK-
eenheden gemodelleerd door het definiëren van twee varianten voor 
elk van deze twee types van productie-eenheden. 

De vierde groep betreft de import van elektrische energie. De jaarlijks 
geïmporteerde energie hangt van verschillende factoren af, waaronder 
de import- en uitvoercapaciteiten van het elektrisch net, de prijzen op 
de Belgische markt en die op de naburige markten en de 
bevoorradingspolitiek voor elektriciteit van de marktspelers. 
Dientengevolge is de waarde van de import van elektrische energie 
het voorwerp van onzekerheid. Er werd daarom beslist om de import 
eveneens op exogene wijze te behandelen en vier importvarianten te 
definiëren. 

In de volgende hoofdstukken worden voor ieder van de opties 
waarmee aan de vraag wordt voldaan, de technologische keuzen 
beschreven die redelijkerwijze kunnen worden beschouwd. Hierbij 
worden systematisch de overeenkomstige technische, economische 
en ecologische eisen beschreven die de omvang van hun aandeel tot 
het voldoen aan de vraag naar elektriciteit kunnen beïnvloeden en die 
daardoor bepaalde onzekerheden in deze keuzen introduceren. 

Aldus worden de decentrale productietechnieken voorgesteld, 
rekening houdend met hun impact op de transmissie- en 
distributienetten. 

Om een realistisch bereik voor het geïnstalleerd vermogen van 
decentrale productiemiddelen af te bakenen, werden twee 
uiteenlopende varianten gedefinieerd. 
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Er worden vier varianten op het vlak van de import beschouwd. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de bestaande capaciteiten en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het transmissienet en van de 
koppelverbindingen met het buitenland. 

De centrale productietechnieken die tegen het jaar 2011 in 
aanmerking komen, worden geïdentificeerd en er wordt tevens een 
verklaring gegeven voor hun keuze. 

De onzekerheden die eigen zijn aan de centrale productie worden 
besproken in de twee delen die respectievelijk de brandstoffen en de 
milieuaspecten behandelen. 

Ten slotte worden er twee sterk verschillende varianten voor de CO2-
taks beschreven. 

2.3.2. Scenario’s 

De aanpak die werd gekozen om rekening te houden met de 
onzekerheden die in het vorige punt werden beschreven in de 
uitwerking van het indicatief programma van de productiemiddelen, is 
een methode gebaseerd op het opmaken van scenario’s. 

Een scenario wordt bepaald als een combinatie van verschillende 
varianten voor elke beschouwde  onzekerheid. 

Er wordt een geheel  van voldoende uiteenlopende scenario’s 
gekozen met als doel de voornaamste tendensen op het vlak van de 
voldoening van de toekomstige vraag te verduidelijken. 

Het geheel van de scenario’s die in aanmerking werden genomen, 
heeft betrekking op een voldoende breed spectrum van situaties om 
de verschillende facetten van de problematiek te verduidelijken. 
Anderzijds moet ieder specifiek scenario een correcte samenhang 
vertonen op het vlak van de hypotheses waarmee het wordt 
omschreven. Ten slotte werd het aantal bewust beperkt gehouden, 
zodat een duidelijk zicht kon worden behouden op de analyse van de 
impact van de onzekerheden op de investeringsbeslissingen. 

2.3.3. Behandeling van de scenario’s 

De behandeling van een scenario heeft tot doel de 
investeringskalender te bepalen van de productie-eenheden van het 
centrale park die nodig zijn om te voldoen aan de elektriciteitsvraag. 
De definitie van het scenario integreert als exogene gegevens de 
REG/DSM-maatregelen die tot de beschouwde vraag leiden, alsook 
de import en de investeringskalender van de HEB- en WKK-eenheden 
die verbonden zijn met de gebruikte varianten. 
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De exploitatie van het productiepark die moet toelaten om de vraag 
chronologisch elk uur te voldoen, wordt voor ieder scenario 
gesimuleerd met behulp van een model waarmee de variabele 
exploitatiekosten en de betrouwbaarheid van het systeem kunnen 
worden geëvalueerd. 

Het gebruik van dit model laat toe om op iteratieve wijze en op een 
exogene manier de investeringen te selecteren in nieuwe productie-
eenheden van het centrale park die in de loop van de periode 2002-
2011 zouden moeten worden geïnstalleerd met het oog op de 
minimalisatie van de productiekosten, rekening houdend met de 
buitengebruikstellingen van de bestaande eenheden en rekening 
houdend met een betrouwbaarheidscriterium. 

Het betrouwbaarheidscriterium dat werd gehanteerd, is de wiskundige 
verwachting van het aantal uren per jaar tijdens dewelke de 
beschikbare middelen niet zullen volstaan om de volledige vraag te 
dekken. In de wetenschappelijke literatuur gebruikt men hiervoor 
meestal de term LOLE (Loss of Load Expectation). Deze aanpak 
houdt rekening met het wisselpelturig karakter van de beschikbaarheid 
van de productie-eenheden en integreert de risico’s op storingen en 
geplande stilstanden voor onderhoudsbeurten. 

Dit criterium werd eerder al in de vorige uitrustingsplannen toegepast. 
Voor dit criterium gold een objectief van 25 uur per jaar, rekening 
houdend met de samenwerkingsakkoorden tussen Electrabel en SEP 
(Nederland). Als hypothese werd aangenomen dat de liberalisering 
geen nadelige invloed mocht hebben op de betrouwbaarheid van het 
Belgische systeem. Daarom werd een objectief van 16 uur per jaar 
toegepast, aangezien deze overeenkomst in de geliberaliseerde 
context mogelijks niet wordt verlengd. De waarde van 16 uur per jaar 
is de waarde die vóór de overeenkomst tussen Electrabel en SEP 
werd gehanteerd. Niettemin is het mogelijk dat niet alle klanten in een 
geliberaliseerd systeem bereid zijn om een prijs te betalen voor hun 
elektriciteit waarbij zo’n niveau van betrouwbaarheid wordt behouden. 
Daarom werd een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, waarin minder 
strenge waarden voor het betrouwbaarheidscriterium werden 
onderzocht. De resultaten van deze analyse worden besproken in het 
hoofdstuk betreffende de gevoeligheidsanalyses. 

Voor ieder scenario werd dus een investeringsplan opgesteld. 

De resultaten van de simulaties evenals de ontwikkelingsplannen van 
de productiemiddelen worden ten slotte besproken in het licht van de 
verschillende belangrijke bekommernissen die de basis vormen van 
ieder investeringsbeleid in een regeringsperspectief: de 
betrouwbaarheid en de flexibiliteit van het productiesysteem, evenals 
de diversificatie in de brandstoffen in dit productiesysteem. 
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3. Algemeen economisch kader 
Het macro-economische kader dat dienst doet als referentie voor de 
uitwerking van het indicatief programma 2002-2011 werd ontleend aan 
de studie  [20]4. De belangrijkste hypotheses met betrekking tot de 
economische groei, de demografische groei en de internationale 
prijzen voor energie worden hieronder hernomen. 

3.1. Macro-economische hypotheses 
Voor de periode tussen 2002 en 2011 is een gemiddelde groei van het 
bruto binnenlands product (BBP) van 2,2% per jaar voorzien. Tegen 
het jaar 2005 bedraagt de groei van het BBP gemiddeld 2,6%, dankzij 
een  conjuncturele groei in de eurozone. De evolutie van het BBP na 
2005 is gebaseerd op de hypothese dat de inkomens  in de Europese 
economische zone op heel lange termijn naar elkaar toe groeien en 
dat de economische groei licht afneemt tot 2% per jaar.  

 

 miljarden €90 % van de totale toegevoegde 
waarde 

% jaarlijkse 
groei 

 2000 2002 2005 2011 2000 2002 2005 2011 1995-
2000 

2002-
2011 

BBP 189,8 199,4 215,5 242,9     2,5 2,2 

Bruto toegevoegde waarden         

Energie-intensieve 
industrie5 16,7 17,7 19,3 21,9 9,4 9,5 9,6 9,8 3,5 2,4 

Niet-energie-
intensieve 
industrie6 

29,9 31,5 34,1 37,2 16,8 16,9 17,0 16,6 2,1 1,9 

Tertiaire sector 121,1 126,7 136,1 153,1 68,1 67,9 67,8 68,3 2,5 2,1 

Privé-verbruik 102,6 107,4 113,8 125,9     2,1 1,8 

Tabel 2 – Belangrijkste macro-economische hypotheses 

 

                                            
4 De niet-vermelde gegevens in de studie  [20], werden rechtstreeks door het 
federaal Planbureau verstrekt. 

5 Staalindustrie en non-ferro, chemie, drukkerijen, pulp en papier, niet-metallische 
mineralen. 

6 Uitrustingsgoederen, bouw, textiel, voeding, andere. 
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De sectorale ontwikkelingen liggen aan de basis van de tendensen 
van de afgelopen jaren: 

- de niet-energie-intensieve industrie blijft minder snel groeien dan 
het BBP; 

- het aandeel van de tertiaire sector stabiliseert zich rond 68%, wat 
in vergelijking met het begin van de jaren negentig op een 
vertraging van de uitbreiding van de tertiaire sector van de 
Belgische economie wijst; 

- de energie-intensieve industrie blijft aan belang winnen, wat 
voornamelijk toe te schrijven is aan de sterke groei van de chemie. 
Net zoals in het verleden wordt de groei binnen de chemische 
sector vooral gedreven door de minst energie-intensieve 
activiteiten en de activiteiten met de hoogste toegevoegde waarde.  

De toename van het privé-verbruik evolueert op korte termijn 
beduidend (ongeveer 2,5%). Deze dynamiek zal tegen het jaar 2005 
echter afnemen, waardoor de jaarlijkse groei tot ongeveer 2% 
terugvalt. Na 2005 gaat men uit van een evolutie van het privé-
verbruik door de gezinnen van ongeveer 1,7%. 

3.2. Demografische hypotheses 
De voorspellingen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) 
en van het federaal Planbureau (FPB) duiden op een lichte toename 
van de bevolking van het koninkrijk (gemiddeld 0,07% per jaar). 
Omwille van socio-economische factoren zal de omvang van gezinnen 
waarschijnlijk afnemen van 2,41 inwoners per gezin in 2002 tot 2,33 
inwoners per gezin in 2011. Deze tendens, in combinatie met de 
zwakke groei van de bevolking, betekent dat het aantal gezinnen zal 
toenemen. Zo zou hun aantal moeten stijgen van 4,26 miljoen in 2002 
tot 4,43 miljoen in 2011.  

3.3. Hypotheses in verband met de brandstofprijzen 
De hypotheses over de ontwikkeling van de internationale prijzen voor 
ruwe aardolie, aardgas en steenkool werden gebaseerd op de 
energievooruitzichten van de Europese Commissie van december 
1999. 

Op middellange termijn zijn de prijsevoluties afhankelijk van de 
spanningen tussen de vraag en het aanbod die verband houden met 
de productiequota van de Golfstaten. Op langere termijn zijn de 
prijsevoluties van de ruwe aardolie afhankelijk van de verhouding 
Reserves/Productie. De prijsevolutie van het aardgas is gebaseerd op 
de hypothese van een gedeeltelijke indexering aan de prijs van de 
aardolie en de evolutie van de verhoudingen Reserves/Regionale 
productiehoeveelheden [39].  
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De evoluties van de prijzen voor aardolie en aardgas die in 
aanmerking werden genomen, laten vanaf het jaar 2001 een 
langzame en gestage stijging van de prijs van deze brandstoffen zien. 
De evoluties op de energiemarkten getuigen daarentegen van een 
grote instabiliteit. Een voorbeeld in dit verband: de prijs van een vat 
Brent-olie verdrievoudigde tussen februari 1999 en april 2000 en steeg 
van 10 USD per vat tot 30 USD per vat. De prijsontwikkelingen 
voorgesteld in afbeelding 3, ontkennen deze instabiliteit niet, die in 
hoge mate afhankelijk is van de beslissingen van de olie-uitvoerende 
landen (OPEC). Zij kaderen zonder meer in een perspectief op 
langere termijn en duiden op een stijgende prijscurve, waarrond 
prijsschommelingen groot kunnen zijn, maar niet duurzaam zijn.  

Volgens deze voorspellingen gaat men ervan uit dat de prijs van de 
steenkool omwille van het overvloedige aanbod ongeveer constant 
moet blijven over de periode van het indicatief programma. 
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Afbeelding 3 – Internationale prijzen van de brandstoffen 
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4. De elektriciteitsvraag in België 

4.1. Beschrijving van de varianten 
Dit gedeelte beschrijft de context waarin iedere projectie van de vraag 
naar elektrische energie in België werd opgesteld, zoals bepaald in 
punt 2.2. 

4.1.1. Variante business as usual 

De “business as usual”-variante voorziet tussen het jaar 2002 en 2011 
een groeitrend van de elektriciteitsvraag met 1,9% per jaar. In 2011 
ligt de vraag naar elektriciteit ongeveer 16 TWh hoger dan in 2002. 

Zoals geïllustreerd in afbeelding 4 , kenmerkt de evolutie van de 
elektriciteitsvraag tussen 2000 en 2011 zich door de volgende 
hoofdtendensen:  

- een sterke stijging van de elektriciteitsvraag in de industrie en de 
tertiaire sector; het groeitempo van de vraag in deze sectoren ligt 
hoger dan het tempo van de totale vraag; 

- een zwakke groei van de elektriciteitsvraag in de residentiële 
sector tegen een tempo dat lager ligt dan het tempo van de totale 
vraag. 

+ 3,3 TWh

+ 8,8 TWh

+ 5,1 TWh

+ 1,5 TWh

+ 1,1 TWh

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2005 2011

Verliezen

Huishoudens en
gelijkgestelde
Transport

Tertiair

Industrie

 
 

Afbeelding 4 – Sectorale evolutie van de vraag naar elektriciteit ten opzichte 
van 2002 
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Tertiaire sector 

De tertiaire sector blijft de sector waarin de snelste groei van de 
elektriciteitsvraag tijdens de beschouwde periode wordt verwacht: 
gemiddeld 3,7% per jaar tussen 2002 en 2011. 

Algemeen wordt aangenomen dat de specifieke toepassingen van 
elektriciteit zullen blijven toenemen. 

Industrie  

Tijdens de beschouwde periode stijgt de vraag naar elektriciteit in de 
industrie jaarlijks met gemiddeld 2,2%. 

Tijdens de projectieperiode stelt men eveneens een lichte stijging van 
de elektrische toepassingen in de gehele industrie vast. Deze stijging 
is voornamelijk toe te schrijven aan de staalindustrie, waar wordt 
verwacht dat de hoogovens geleidelijk aan plaats zullen maken voor 
elektrische ovens. 

De chemie is een andere sector waarin men minder energie-
intensieve toepassingen (alle dragers samen) verwacht, waarbij echter 
een toename van het elektriciteitsverbruik wordt verwacht. Men 
voorziet dat de toenemende elektrificatie in deze sector zich de 
komende jaren zal voortzetten. Deze vervanging van brandstoffen is 
zowel toe te schrijven aan veranderingen in de productieprocessen als 
aan de economische herstructurering die de chemische sector de 
afgelopen tien jaar heeft meegemaakt. De activiteiten die op uitermate 
energie-intensieve productiemethodes zijn gebaseerd (petrochemie, 
meststoffen, niet-organische chemie) hebben de laatste jaren een 
duidelijk minder snelle groei doorgemaakt dan de weinig energie-
intensieve chemie (farmaceutische en cosmetische producten, verven 
en vernissen, …). De “business as usual”-variante gaat uit van de 
veronderstelling dat deze tendens zich in de toekomst zal doorzetten.  

Huishoudens en gelijkgestelde sectoren 

De elementen die de grootste invloed uitoefenen op het 
energieverbruik van de gezinnen zijn de variabelen van het socio-
demografische, economische (beschikbaar inkomen van de 
gezinnen), klimatologische en stedenbouwkundige type. 

Het resultaat van de projectie onder genormaliseerde 
klimaatomstandigheden leidt in de periode van 2002 tot 2011 tot een 
matige stijging van de vraag naar elektriciteit in de residentiële sector 
van 0,5% per jaar. De toename van het aantal gezinnen heeft de 
neiging om het elektriciteitsverbruik in de residentiële sector te laten 
stijgen, maar deze toename wordt gedeeltelijk gecompenseerd door 
een verbetering van de energie-efficiëntie van de elektrische 
huishoudapparaten.  
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4.1.2. Variante van beheersing van de vraag 

In tegenstelling tot de ”business as usual”-vraag die evolueert zonder 
rekening te houden met de specifieke eisen op milieuvlak, houdt de 
beheersing van de elektriciteitsvraag rekening met ecologische 
doelstellingen. Teneinde te voldoen aan de verbintenissen aangegaan 
in het kader van het Protocol van Kyoto, moet België tegen de periode 
2008-2012 zijn uitstoot van broeikasgassen voor alle economische 
sectoren samen verlagen met 7,5% ten opzicht van 1990. 

Indien er een verplichting bestaat om de CO2-emissies te beperken, 
passen de energieverbruikers hun verbruiksgedrag op twee manieren 
aan: in de eerste plaats door de energie zo rationeel mogelijk te 
gebruiken en in de tweede plaats door te kiezen voor brandstoffen met 
een lagere CO2-uitstoot. 

De variante van de beheersing van de vraag is het resultaat van een 
geïntegreerde analyse, waarin de verschillende sectoren een bijdrage 
leveren, zodat België zijn verplichtingen op het vlak van de 
terugdringing van de CO2-uitstoot kan nakomen. 

De resultaten tonen aan dat de vraag naar elektriciteit tegen het jaar 
2011 met 6,9 TWh moet dalen ten opzichte van de waarde die in de 
“business as usual”-variante is voorzien, indien men aan de 
doelstellingen van het Protocol van Kyoto wil voldoen. In de periode 
van 2002 tot 2011 blijft de vraag naar elektriciteit evenwel gemiddeld 
met 1,3% per jaar stijgen, in plaats van de 1,9% die voorzien is in de 
“business as usual”-variante. In 2011 komt de vraag naar elektriciteit 
in de buurt van 95 TWh, tegenover 85 TWh in 2002. 
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Zoals geïllustreerd in afbeelding 6, dragen alle sectoren bij tot de 
beheersing van de vraag naar elektriciteit tegen het jaar 2011: 

- de industrie en de tertiaire sector laten een besparing van 
ongeveer 5 TWh toe ten opzichte van de ”business as usual”-
variante; 

- de andere sectoren (residentiële en gelijkgestelde sectoren, 
evenals verliezen) dragen voor ongeveer 1 TWh bij tot de 
energiebesparing ten opzichte van de ”business as usual”-variante.  
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Afbeelding 6 – Sectorale evolutie van de vraag naar elektriciteit – Situatie 2011 

ten opzichte van 2002 

 

Tertiaire sector 

De toename van de elektriciteitsvraag in de tertiaire sector bedraagt 
2,0% tussen 2002 en 2011, vergeleken met 3,7% in de ”business as 
usual”-variante. 

Er kan een gevoelige daling van het elektriciteitsverbruik worden 
vastgesteld. Deze ontwikkeling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
een stijging van de energie-efficiëntie voor zowel de elektrische 
uitrustingen als de verlichtingstoestellen, die hoger is dan in de 
”business as usual”-variante. 
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Industrie  

De groei van de vraag naar elektriciteit in de industriële sector 
bedraagt 1,7% tussen 2002 en 2011, terwijl ze in de “business as 
usual”-variante 2,2% bedraagt. Alle industrietakken met uitzondering 
van de staalindustrie, dragen bij tot de beheersing van de vraag naar 
elektriciteit. De staalindustrie buiten beschouwing gelaten, daalt het 
elektriciteitsverbruik van de industrie beduidend met gemiddeld 1,1% 
per jaar. De staalindustrie wordt gekenmerkt door een aanzienlijke 
vervanging van de fossiele brandstoffen door elektriciteit, wat 
hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de vervanging van de hoogovens 
door elektrische ovens. 

In de rest van de industrie kan een forse verlaging van het 
elektriciteitsverbruik worden vastgesteld, namelijk 3,1 TWh in 2011 ten 
opzichte van de ”business as usual”-variante, ondanks het feit dat de 
vaste brandstoffen door elektriciteit worden vervangen. Deze verlaging 
is grotendeels te danken aan een verbetering van de bestaande 
fabricageprocédés (en dan vooral door de verbetering van de 
motoren) en door een reorganisatie van de productie ten gunste van 
een productie met een hogere toegevoegde waarde die ook minder 
energie-intensief is.  

Huishoudens en gelijkgestelde sectoren 

Het verbruik van de residentiële sector neemt in de periode van 2002 
tot 2011 bijna niet meer toe (+0,2% in deze periode). Ten opzichte van 
de ”business as usual”-variante wordt een winst geboekt waarvan 
55% toe te schrijven is aan specifieke toepassingen en 45% aan niet-
specifieke toepassingen van elektriciteit. 

De verlaging van de elektriciteitsvraag ten opzichte van de ”business 
as usual”-variante is voornamelijk het gevolg van 
gedragsveranderingen.  

4.1.3. Varianten van stabilisatie van de vraag en daling van de 
vraag 

De varianten van stabilisatie van de vraag en daling van de vraag 
vloeien voort uit respectievelijk de scenario’s 3e en 3d van de STEM-
studie [22]. De bedoeling van deze studie is de impact van de 
progressieve ontmanteling van de Belgische kerncentrales te 
analyseren op de CO2–uitstoot van het productiepark tijdens de 
periode 1999-2025. 

Deze beide scenario’s zijn bedoeld om na te gaan of er – ondanks de 
tussen 2014 en 2025 voorziene ontmanteling van het nucleaire park – 
een mogelijkheid bestond om de CO2-uitstoot van het productiepark in 
2025 ten opzichte van de hoeveelheden die in 1999 in de lucht 
terechtkwamen, te stabiliseren of zelfs te verlagen. 
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Wat het productiepark betreft, voorzien de twee scenario’s van de 
STEM-studie enerzijds een snelle groei van de 
warmtekrachtkoppelingen en van de windmolens, waardoor tegen 
2025 geïnstalleerde vermogens zouden moeten worden bereikt van 
respectievelijk 3400 MWe en 1600 MWe, en anderzijds een 
modernisering van het centrale productiepark. 

Scenario 3e beschouwt een evolutieprofiel van de elektriciteitsvraag 
welke tot het jaar 2002 met 1,4% stijgt, zich dan tot het jaar 2010 op 
dat niveau stabiliseert en ten slotte tot 2025 met 2% per jaar afneemt. 

Dit scenario veronderstelt dat de effecten van het REG-beleid zich pas 
met vertraging volop laten merken en dat een inhaalbeweging van de 
besparingen zich in een tweede fase tussen 2010 en 2025 voordoet. 

Zodoende is in 2025 een verlaging van de CO2-uitstoot van het 
productiepark met 8% ten opzichte van 1999 mogelijk. 

Scenario 3d voorziet acties, zowel op het vlak van de vraag als op het 
vlak van de productie van elektriciteit. 

Een dergelijk scenario veronderstelt de uitwerking van een erg 
voluntaristisch REG-beleid, waardoor gedurende de beschouwde 
periode een lineaire daling van 1,5% per jaar in de elektriciteitsvraag 
zou worden veroorzaakt. 

Dit scenario laat toe om in 2025 een drastische verlaging van 22% van 
de CO2-uitstoot van het productiepark ten opzichte van 1999 te 
realiseren. 

4.2. Technische en economische 
besparingspotentiëlen van de vraag 

4.2.1. Bepaling van de potentiëlen 

Conform de aanbeveling van de internationale experts [17] werd een 
studie uitgevoerd van de vraag gebaseerd op een “bottom-up” 
aanpak; de studie omvatte een gedetailleerde analyse van het 
besparingspotentieel van de vraag [13]. In deze studie werden 
gedetailleerde technisch-economische simulaties van de vraag van de 
verschillende sectoren uitgevoerd. De technische en economische 
besparingspotentiëlen van elektrische energie die aldus worden 
geïdentificeerd, zouden als beginpunt kunnen dienen voor de definitie 
en de invoering van een beleid ter beheersing van de vraag naar 
elektriciteit (REG). Het is in dit verband ook verstandig om voordeel te 
halen uit de ervaring die op internationaal vlak in deze materie is 
opgedaan. 

De studie geeft vier projecties voor de elektriciteitsvraag: 
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- een referentieprojectie die overeenkomt met de meest 
waarschijnlijke evolutie waarbij er geen nieuw beleid wordt gevoerd 
op het vlak van de vermindering van de vraag naar energie. Deze 
projectie houdt echter wel rekening met een zekere natuurlijke 
verbetering van de energie-efficiëntie;  

- een projectie waarin het technisch potentieel voor de verlaging van 
het elektriciteitsverbruik is geïntegreerd, die zou voortvloeien uit de 
invoering van de beste technologie die momenteel beschikbaar is 
op het vlak van energiebesparing; 

- een projectie waarbij rekening wordt gehouden met het 
economisch potentieel voor de verlaging van het 
elektriciteitsverbruik. Dit potentieel komt overeen met de 
maatregelen van het technisch potentieel die kunnen worden 
uitgevoerd zonder extra kosten; 

- een gevoeligheidsanalyse van het economisch potentieel indien er 
een CO2-taks van 20 €2000 / t CO2 wordt ingevoerd. 

De studie berekent de elektriciteitsvraag en het economisch en 
technisch potentieel voor het jaar 2010, waarbij 1997 als referentiejaar 
wordt beschouwd. 
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De referentieprojectie leidt tot een elektriciteitsvraag van 101,8 TWh in 
2010 (103,6 TWh in 2011), wat een gemiddelde jaarlijkse stijging van 
2% vertegenwoordigt. Ondanks de verschillen op het vlak van de 
modelling-tools en de hypotheses zou de vraag naar elektriciteit op 
een bijna identieke wijze evolueren als de ”business as usual”-variante 
uit de studie van het FPB (zie punt 4.1.1). 

Het technisch potentieel voor de besparing van elektrische energie 
wordt in 2010 op 9,5 TWh geschat. 

Het economisch potentieel voor de besparing van elektrische energie 
bedraagt 6,8 TWh in 2010. Indien dit potentieel zou worden benut, kan 
de vraag naar elektriciteit in 2010 tot 95 TWh teruggebracht worden 
(96,1 TWh in 2011). 

De resultaten van de simulaties geven aan dat een CO2-taks van 20 
€2000 / t CO2 het economisch potentieel in 2010 met 0,6 TWh zou 
laten stijgen. 

Ten aanzien van de resultaten van de simulaties die hierboven staan 
beschreven, vormt het bereiken van een totaal verbruiksniveau van 95 
TWh in 2011, zoals is omschreven in de variante van de beheersing 
van de elektriciteitsvraag, een ambitieuze, zij het haalbare doelstelling 
met de technologieën die momenteel beschikbaar zijn.  

Toch kan enkel een combinatie van  voluntaristische  
(sensibilisatiecampagnes, energielabels,…) en drastische (strengere 
energienormen,…) maatregelen mogelijkerwijze toelaten dit 
verbruiksniveau te bereiken. 

Hieronder beschrijven we enkele REG-acties op de vraag die bij de 
berekening van de potentiëlen in overweging werden genomen: 

- op het vlak van de verlichting tonen de uitgevoerde simulaties aan 
dat het technisch potentieel op het vlak van een efficiënte 
verlichting 1,1 TWh in 2010 bedraagt, waarvan 90% zou kunnen 
worden gerealiseerd zonder extra kosten;  

- op industrieel vlak kan een aanzienlijk potentieel aan 
energiebesparingen worden gerealiseerd door gebruik te maken 
van motoren met hoog rendement en systemen met een variabele 
snelheid. De motoren zijn immers goed voor ongeveer 75% van het 
elektriciteitsverbruik in deze sector;  

- in de residentiële sector bestaan er beloftevolle perspectieven op 
het vlak van de verbetering van de energie-efficiëntie van de 
elektrische huishoudapparaten.  

Ten slotte kan een rationeler verbruiksgedrag worden aangemoedigd 
via sensibilisatiecampagnes voor de residentiële sector en door 
energieaudits in de tertiaire sector en de industrie. 
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4.2.2. Aanwending van de potentiëlen 

Vertrekkende van de “business as usual”-variante leidt het aanwenden 
van het economisch energiebesparingspotentieel dat tot uiting komt in 
de studie [13], tot een vraagevolutie conform de variante van de 
beheersing van de vraag. Deze variante werd zo ontworpen dat ze 
België in staat stelt om zijn verplichtingen op het vlak van de verlaging 
van de CO2-uitstoot volgens het Protocol van Kyoto te respecteren. 

Overigens volgde uit de studie [13] duidelijk dat een technisch 
potentieel van energiebesparing van 9,5 TWh tegen het jaar 2010 
haalbaar is. Welnu, dit technisch potentieel wordt uitsluitend als 
tussenfase beschouwd om het economisch potentieel te bepalen. Dit 
economisch potentieel is dus realistischer, maar ligt wel lager (6,8 
TWh in dit geval). De doelstellingen op het vlak van de verlaging van 
de vraag waarbij energiebesparende maatregelen worden ingevoerd, 
zijn dus gebaseerd op het economisch potentieel. Het technisch 
potentieel vertegenwoordigt echter slechts twee derden van de 
inspanning van 14,7 TWh die tegen het jaar 2010 moet worden 
gehaald om België in de omstandigheden van de variante van de 
stabilisering van de vraag te brengen. Ten opzichte van de ”business 
as usual”-variante bedraagt de inspanning op het vlak van de 
energiebesparing die nodig is om de evolutie te volgen die 
omschreven wordt in de variante van de verlaging van de vraag, 28,6 
TWh tegen het jaar 2010, wat ongeveer het drievoud is van het 
technisch potentieel van energiebesparing. 

De variante van de stabilisering van de vraag, en a fortiori de variante 
van de daling van de vraag moeten dus worden beschouwd als het 
resultaat van een oefening die bedoeld is om, in de context van het 
Protocol van Kyoto, aan te tonen onder welke voorwaarden de 
elektriciteitssector tegen 2025 haar CO2-uitstoot op een lager niveau 
dan dit van 1999 kan brengen zonder beroep te doen op bijkomende 
nucleaire capaciteit en rekening houdend met de ontmanteling van het 
Belgische nucleaire park. 
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5. Milieuaspecten 
Het milieubeleid past in een algemene denkrichting van duurzame 
ontwikkeling waarvan de krachtlijnen beschreven zijn in het federaal 
plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 dat goedgekeurd werd 
op de federale ministerraad op 20 juli 2000 [28]. 

Het in rekening brengen van het milieubeleid inzake vervuilende 
emissies in het indicatief programma 2002-2011 berust op twee 
pijlers: de verzurende emissies en de broeikasgassen. 

De verbintenissen van België in deze twee domeinen vloeien voort uit 
Europese richtlijnen en internationale protocollen die België 
ondertekend heeft. 

Het indicatief programma integreert eveneens andere aspecten van 
de duurzame ontwikkeling. 

Deze die raken aan de beheersing van de vraag werden in de vorige 
hoofdstukken aangesneden. 

De aspecten die de elektriciteitsproductie op basis van HEB- en WKK-
eenheden betreffen, worden in de volgende hoofdstukken behandeld. 

De aspecten verbonden met de openbare dienstverplichtingen worden 
in punt 12.6. behandeld. 

5.1. De verzurende emissies 
De strijd tegen de verzurende emissies past in de lijn van de 
internationale protocollen die door België ondertekend werden in het 
kader van de Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 
(LRTAP, 1979). 

Deze protocollen betreffen de NOx (Sofia,1988), vluchtige organische 
stoffen (VOS, Genève, 1991) en de SOx (Oslo, 1994). Het protocol van 
Göteborg (1999) stelt met name de nationale emissieplafonds vast 
voor de uitstoot van SO2, NOx, VOS, en NH3. 

Het Europees Parlement en de Raad hebben onlangs twee richtlijnen 
uitgevaardigd die deze protocollen op Europees vlak concretiseren: de 
richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van de emissies van 
bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote 
stookinstallaties [6] en de richtlijn 2001/81/EG inzake de nationale 
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen [5]. Deze 
moeten nog omgezet worden op Belgisch niveau. 

De eerste van deze richtlijnen is direct toepasbaar op de sector van de 
elektriciteitsproductie, in die zin dat ze zich met name richt tot 
thermische centrales met een nominaal thermisch vermogen vanaf 50 
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MW. Het betreft een herziening van de richtlijn 88/609/EEG [46], 
gewijzigd met de richtlijn 94/66/EG [44]. 

In het indicatief programma 2002-2011 werd hier mee rekening 
gehouden in die zin dat enerzijds het huidige Belgische productiepark 
beantwoordt aan de geldende normen die resulteren uit de omzetting 
in Belgisch recht van de richtlijnen [46] et [44] en dat anderzijds het 
programma van buitengebruikstellingen van de eenheden, verstrekt 
door de elektriciteitssector en hernomen in hoofdstuk 8.4, de 
consequenties van deze nieuwe richtlijn [6] op de buitengebruikstelling 
van de oudste thermische eenheden integreert. 

De tweede richtlijn stelt de globale nationale emissieplafonds vast, die 
niet uitsluitend de elektriciteitsproductie betreffen. Momenteel werd het 
aandeel van de inspanning dat aan de elektriciteitssector wordt 
opgelegd nog niet nader bepaald. 

Daarenboven heeft de Ministerraad op 31 mei 2000 het Federaal Plan 
ter Bestrijding van Verzuring en Troposferische Ozon [29] 
goedgekeurd. Dit plan legt de nadruk op het belang van structurele 
maatregelen gericht op het wijzigen van ons consumptiegedrag en het 
aanpassen van onze energieproductiemethodes. De maatregelen 
gericht op het verminderen van de energievraag en op het bevorderen 
van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vertalen deze wil in 
het indicatief programma. 

In 1991 ondertekenden Electrabel en SPE met de bevoegde 
overheden een sectorakkoord dat gericht was op de verlaging van de 
uitstoot van zwavel- en stikstofoxides door de elektrische centrales in 
België. 

Dit akkoord voorziet de verplichting om de SO2- en NOx-emissies in 
2003 met respectievelijk 80% en 40% ten opzichte van de waarden 
van 1980 te verlagen. 

In 2000 bedroegen de verlagingen van de emissies 91,1% voor SO2 
en 53,1% voor NOx.  

Het huidige akkoord loopt op 31 december 2003 ten einde. Momenteel 
worden er besprekingen gevoerd met de overheden met het oog op 
het sluiten van een nieuwe overeenkomst. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de oplossingen die toelaten 
de uitstoot te verminderen van SO2 en NOx, geproduceerd door de 
installaties voor elektriciteitsopwekking, bestaan, zelfs al zijn bepaalde 
onder hen zeer kostelijk. De oplossingen die momenteel gebruikt 
worden om te voldoen aan de geldende normen, omvatten 
bijvoorbeeld het gebruik van brandstoffen met een laag zwavelgehalte 
en de installatie van uitrustingen voor de ontzwaveling en de 
stikstofafbraak van de uitstoot van de centrales. 
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De nieuwe normen betreffende SO2- en NOx-emissies werden niet 
rechtstreeks in rekening gebracht in het indicatief programma 2002-
2011 om twee redenen. De eerste reden is verbonden met het feit dat 
de nieuwe richtlijn nog niet werd omgezet in Belgisch recht. De 
tweede reden vloeit voort uit de moeilijkheid om gegevens voor de 
specifieke uitstoot van thermische eenheden van het bestaande 
decentrale park te bekomen. 

Het is daarom belangrijk om vanaf heden het probleem van de 
gegevens op te lossen vóór het volgende indicatief programma, indien 
men daarin de problematiek van de verzurende emissies wenst te 
kunnen integreren. Dit probleem van gegevens betreft de specifieke 
emissies van de eenheden in het decentrale park hierboven 
aangehaald, de verdeling van de emissies tussen elektriciteit en 
warmte voor de warmtekrachtkoppelingeenheden en de te 
respecteren emissieplafonds. 

5.2. De uitstoot van broeikasgassen 
De beperking van de uitstoot van broeikasgassen werd bepaald in het 
Protocol van Kyoto, ondertekend in 1998 door België. De Belgische 
federale en regionale overheden hebben onlangs dit Protocol 
geratificeerd; de Europese Unie en de vijftien lidstaten hebben het 
eveneens officieel geratificeerd op de zetel van de Verenigde Naties in 
New-York op 31 mei laatstleden. Het Protocol van Kyoto voorziet als 
doelstelling voor België in de periode 2008-2012 een verlaging van de 
broeikasgassen van 7,5% ten opzichte van de waarden van 1990, 
voor alle sectoren samen. 

Op 6 maart 2002 werd het Nationaal Klimaatplan 2002-2012 [3] 
goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL). 
Dit plan beoogt het bereiken van de Kyoto-doelstellingen in 2 fases: in 
eerste periode de CO2-emissies stabiliseren in 2005 op het niveau van 
1990, om daarna tegen 2008-2012 de doelstelling van een daling met 
7,5% ten opzichte van het niveau van 1990 te bereiken. 

De huidige studie houdt rekening met de beperking van de CO2-
uitstoot, die het voornaamste bestanddeel vormen van de 
broeikasgassen bedoeld in het Protocol van Kyoto. Zoals dit het geval 
is voor de verzurende emissies, is het moeilijk over te gaan van 
nationale waarden van alle sectoren samen naar sectorale waarden 
die toepasbaar zijn op de elektriciteitsproductie zonder het deel van de 
inspanning te kennen dat wordt gedragen door deze sector. 

Een beperking van de CO2-emissies opgelegd aan de globale 
energiesector werd in rekening gebracht binnen de tweede fase van 
de methodologie beschreven in hoofdstuk 2, en meer bepaald in de 
studie FPB [20]. Ter herinnering: deze studie is multi-sectoraal en 
multi-energie. Het Belgisch energetisch systeem wordt erin 
gemodelleerd vanaf 1995 met een periodiciteit van 5 jaar. In de 
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scenario’s van Kyoto is een vermindering van de CO2-emissies, 
overeenkomstig het Protocol van Kyoto en toepasbaar op het geheel 
van de economische activiteiten, opgelegd vanaf 2010. De inspanning 
wordt op endogene wijze verdeeld over de verschillende sectoren en 
de verschillende energievectoren op economische basis, waarbij 
echter voorrang wordt gegeven aan de investeringen en de 
substituties waarvan de combinatie efficiëntie - kost het meest 
voordelig is in termen van de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit 
laat toe om het bedrag af te leiden van de boete die moet worden 
toegepast op de CO2-emissies om het doel te bereiken. Deze boete 
kan bijvoorbeeld worden geconcretiseerd onder de vorm van een 
CO2-taks. 

5.3. De varianten voor de CO2-taks 
In het kader van de derde fase van het indicatief programma 2002-
2011 wordt rekening gehouden met twee niveaus voor de CO2-taks.  

De lage variante beschouwt de situatie zonder CO2-taks gedurende 
de hele analyseperiode (2002-2011). Deze variante houdt een 
voortzetting van het “business as usual” verloop in. 

De hoge variante hanteert voor 2011 het niveau van de taks dat in de 
studie van het FPB [20] werd bepaald. Het bereiken van de 
doelstellingen van Kyoto in België impliceert, in deze studie, de 
toepassing van een taks van 132 €2000/ t CO2. In de hoge variante van 
het indicatief programma wordt vanaf 2005 op een progressieve 
manier een CO2-taks ingevoerd. De waarde ervan wordt voor 2005 
vastgesteld op 20% van de waarde in 2011, hetzij 26 €2000/ t CO2. Ze 
verhoogt vervolgens lineair tot ze in 2011 het niveau van 132 €2000/ t 
CO2 bereikt. In tabel 3 geeft de planning voor de toepassing van deze 
taks weer. 

 

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Niveau taks (€2000/t 
CO2) 

26 44 62 79 97 114 132 

Tabel 3 – Planning voor de toepassing van de CO2-taks (hoge variante) 

 

Er worden eveneens gevoeligheidsanalyses  uitgevoerd met CO2-
taksen van 30 en 50 €/ t in 2011, die volgens dezelfde principes 
tussen 2005 en 2010 toegepast wordt. 

Deze waarden voor de CO2-taks spruiten voort uit de studie [19]. 
Twee hypotheses worden bestudeerd: 
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− De oprichting van een internationale handel van emissierechten 
in Europa; de waarde van 30 €2000/t CO2 ligt dicht bij deze van 
de marginale kost van het scenario “EU-wide implementation 
excluding ACEA agreement” van de studie [19] (31,6 €1999 / t 
CO2); 

− De oprichting van een nationale intersectorale 
emissierechtenhandel, zonder handel van emissierechten 
tussen landen; de waarde van de marginale kost voor België in 
het scenario “Burden sharing including ACEA agreement” van 
de studie [19] is gelijk aan 91,8 €1999 / t CO2; deze waarde komt 
overeen met de waarde van 132 €2000 / t CO2 gehaald uit [20], 
mits gebruik te maken van weinig verschillende gegevens. De 
waarde van 50 €2000 / t CO2 gebruikt in de sentiviteitsanalyses 
in punt 12.3 komt overeen met een tussenliggende waarde, die 
op zodanige wijze werd gekozen dat haar invloed op de kWh-
kost voor de in België geproduceerde elektriciteit beperkt blijft, 
maar toch haar essentiële invloed blijft behouden op de 
uitbating van het productiepark. 

In de simulaties worden de CO2-emissiecoëfficiënten waarmee 
rekening wordt gehouden voor de verschillende types brandstoffen die 
voor de elektriciteitsproductie worden verbruikt, in tabel 4 
weergegeven. Deze cijfers werden ons bezorgd door de 
elektriciteitsproducenten. 

 

Brandstof Emissiecoëfficiënt  
(kg CO2/GJ) 

Steenkool 102 

Aardgas 53 

Gas van hoogovens 257 

Gas van cokesfabrieken 45 

Kerosine 77 

Stookolie 78 

Tabel 4 – Emissiecoëfficiënten van brandstoffen 
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6. De brandstoffen [26][24]  
België is voor de brandstofbevoorrading van de elektriciteitscentrales 
volledig afhankelijk van de import. Opdat deze aanvoer betrouwbaar, 
flexibel en zowel economisch als ecologisch optimaal zou blijven, 
dient men de gebruikte energiebronnen voldoende te diversifiëren. In 
dit kader vormen de hernieuwbare energiebronnen en het beheer van 
de vraag naar elektriciteit alternatieven die moeten worden ontwikkeld. 

De evaluatie van de bevoorrading van brandstoffen voor de 
elektriciteitsproductie die momenteel in België wordt toegepast, wordt 
hieronder beschreven. 

6.1. Bevoorrading van uranium  
Het regeringsakkoord van 7 juli 1999 voorziet dat België een scenario 
aanhoudt waarbij begonnen wordt met de desactivering van 
kerncentrales zodra ze de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt. In haar 
verslag [26], stelt de Commissie AMPERE evenwel voor om de optie 
van kernenergie open te houden, in de context van een stijging van de 
prijzen voor de koolwaterstoffen en rekening houdend met het feit dat 
kerncentrales geen broeikasgassen produceren. Dit standpunt werd 
bevestigd door de groep internationale experts die de “peer review” 
van de werkzaamheden van de Commissie [17] uitvoerde. 

Volgens de voorwaarden die voorzien zijn in het regeringsakkoord, 
zou België tot 2025 van uranium moeten worden voorzien, dus tot na 
het einde van de periode waarop het indicatief programma betrekking 
heeft.  

Men kan stellen dat de bevoorrading van nucleaire brandstoffen voor 
België, in de wereldwijde context en gezien de politieke stabiliteit van 
verschillende van de voornaamste uraniumproducerende landen, aan 
geen enkele specifieke dreiging blootgesteld is, temeer daar het 
verbruik van deze brandstoffen zou moeten afnemen naarmate de 
kerncentrales volgens planning worden gesloten.  

6.2. Bevoorrading van aardgas [8][12] 
De laatste aardgasreserves die nu nog op de wereld beschikbaar zijn, 
zouden – bij een verbruik aan het huidige ritme – nog 60 jaar moeten 
kunnen meegaan. Deze reserves zijn groter dan de reserves aan 
klassieke aardolie.  

De afgelopen jaren is de vraag naar aardgas wereldwijd sterk 
toegenomen. Op middellange termijn zou de aardgaswinning in de EU 
moeten afnemen en zou aardgas in steeds duurdere omstandigheden 
moeten worden geproduceerd en aangevoerd worden vanuit steeds 
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verder afgelegen streken, wat belangrijke gevolgen zou hebben op het 
vlak van de kosten. 

België wordt via een relatief gediversifieerde portefeuille van 
importcontracten op lange termijn (Take or Pay) bevoorraad. Deze 
contracten worden beheerd door Distrigas. 

Met de liberalisering van de gasmarkt zal de bevoorrading via 
Distrigas niet enkel voorbehouden blijven aan de Belgische klanten. 
Distrigas zal immers de kans krijgen om ook in het buitenland 
marktaandeel te verwerven. Bovendien zullen de aardgasklanten de 
kans krijgen om met andere leveranciers dan Distrigas 
overeenkomsten af te sluiten. 

De deregulering van de gasmarkt zou in de toekomst het aantal 
partijen kunnen doen toenemen en dus de bevoorradingszekerheid  
verhogen. 

Voor de overheden is het belangrijk om de potentiële 
aardgasbevoorradingskanalen voor de Belgische markt te bestuderen, 
te controleren of de hoeveelheden voldoende zijn en na te gaan of er 
geen belemmeringen voor de bevoorrading kunnen ontstaan. Op dit 
vlak is de capaciteit van de verbindingen van het Belgische netwerk 
met de aardgasnetwerken in de buurlanden voldoende. 

De aardgasterminal in Zeebrugge, die geschikt is om uiteenlopende 
soorten aardgas op te slaan, biedt een diversificatiepotentieel voor 
verschillende bevoorradingsbronnen  door de wereldwijde groei van 
de vloot van LNG-tankers en de ontwikkeling van de markt voor 
vloeibaar aardgas op korte termijn. 

Tot het einde van de looptijd van het indicatief programma zou de 
bevoorrading van aardgas in België geen groot probleem mogen 
vormen. 

6.3. Bevoorrading van steenkool  
De steenkoolreserves zijn wereldwijd nog heel groot. Bovendien 
worden ze geëxploiteerd tegen een lager ritme dan de aardolie- en 
gasreserves.  

Heel wat landen produceren steenkool. De meeste onder hen 
beschikken over een stabiel politiek klimaat, wat het risico op het vlak 
van de afhankelijkheid van de import beperkt. 

Het voordeel van steenkool ten opzichte van aardgas en gas is zijn 
erg stabiele prijs. Dit is het gevolg van het feit dat het aanbod veel 
groter is dan de vraag.  

In Europa daalt deze vraag ten gevolge van het feit dat gezinnen geen 
gebruik meer maken van steenkool, dat steenkool door gas wordt 
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vervangen voor de productie van elektriciteit en dat de staalindustrie 
wordt geherstructureerd. 

Wat de betrouwbaarheid van de bevoorrading en de stabiliteit van de 
prijzen van brandstoffen betreft, blijft steenkool op lange termijn een 
interessante brandstof, op voorwaarde evenwel dat er maatregelen 
kunnen worden genomen om de negatieve impact op het milieu te 
beperken en dat er technologieën met een hoger rendement kunnen 
worden ontwikkeld. 

6.4. Prijs van de brandstoffen 
De scenario’s baseren zich op de voorspellingen van de prijzen voor 
de brandstoffen, zoals die in punt 3.3 worden gegeven en besproken. 

De variante van de brandstofprijzen die wordt gehanteerd, is deze die 
in de studie van het FPB wordt gebruikt om de scenario’s te simuleren 
die geleid hebben tot de twee varianten van de vraag die in het 
indicatief programma werden overgenomen. Het gaat hier meer 
bepaald om de “business as usual”-variante en de “variante van de 
beheersing van de vraag”. 

In de studie van het FPB wordt nog een andere prijsvariante 
omschreven (variante OilPrices+). Deze wordt gekenmerkt door een 
snellere stijging van de aardolieprijs. Deze werd uiteindelijk omwille 
van de hierna volgende redenen niet gebruikt bij de uitwerking van de 
scenario’s van het indicatief programma. 

Enerzijds leidt ze in de studie van het FPB niet tot een vooruitzicht van 
de elektriciteitsvraag die erg afwijkt van de “business as usual”-vraag 
tegen het jaar 2011. 

Anderzijds is het verschil tussen de steenkool- en aardgasprijzen voor 
elk van de varianten ongeveer even groot. Zo bedraagt dit verschil in 
2011 voor de basisvariante 54% en voor de OilPrices+-variante 58%. 
Het in rekening brengen van de OilPrices+-variante heeft enkel voor 
gevolg dat het gebruik van de steenkooleenheden alleen nog zou 
toenemen. De resultaten van de uitgevoerde simulaties toonden 
echter aan dat deze eenheden reeds op het maximum van hun 
capaciteit worden gebruikt. De impact van de OilPrices+-variante op 
het gebruik van de eenheden zou dus slechts marginaal zijn. 



  19 december 2002 

  43  

7. Decentrale productie en hernieuwbare 
energieën 

7.1. Inleiding 
Decentrale productie kan best worden omschreven in tegenstelling tot 
de klassieke productie. In dit laatste geval maakt men gebruik van 
eenheden met een groot vermogen die op het hoogspanningsnetwerk 
zijn aangesloten en die op een centrale manier worden gestuurd. In 
vergelijking met deze klassieke eenheden onderscheiden de 
decentrale eenheden zich door een vermogen dat niet hoger ligt dan 
100 MW. Bovendien worden deze eenheden niet op een centrale 
manier gestuurd en zijn ze vaak op de distributienetten aangesloten. 

Bij de decentrale eenheden maakt men nog een onderscheid tussen 
enerzijds de eenheden die gebruik maken van hernieuwbare 
energiebronnen, waarbij met name de wind, de biomassa en de 
hydro-elektriciteit een niet te verwaarlozen rol spelen, en anderzijds de 
productie-eenheden die gebruik maken van warmtekrachtkoppeling.  

Vermeldenswaard is dat deze productiemethoden voor elektriciteit 
ofwel gestuurd worden door andere factoren dan de 
elektriciteitsproductie (zoals bij WKK) ofwel een erg wisselvallige 
elektriciteitsproductie hebben (zoals bijvoorbeeld bij windmolens waar 
de productie gekoppeld is aan de wind). 

De in het vervolg van het voorliggende programma beschouwde 
decentrale eenheden groeperen het geheel van Belgische decentrale 
eenheden, wie hun eigenaar of uitbater ook moge wezen. 

7.2. Hernieuwbare energiebronnen 
Hernieuwbare energie is afkomstig van andere bronnen dan fossiele 
brandstoffen of kernenergie. 

In België beschouwt het verslag van de Commissie AMPERE [26] 
windenergie en de energetische valorisatie van biomassa als de 
hernieuwbare energieën die op middellange termijn een aanzienlijk 
niet-geëxploiteerd ontwikkelingspotentieel behouden voor de productie 
van elektriciteit. 

De andere vormen van hernieuwbare energie, d.w.z. hydraulische, 
fotovoltaïsche, geothermische of getijdenenergie, evenals alternatieve 
energievormen (waterstof die in brandstofcellen wordt omgezet) 
zouden naar alle verwachtingen de komende twintig jaar slechts een 
marginale ontwikkeling kennen. 
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De korte technische beschrijving hierna beperkt zich daarom tot de 
windmolens en de biomassa. In [26] is een meer complete 
beschrijving beschikbaar. 

7.2.1. Windmolens 

Het nominale vermogen van de grootste windmolens overschrijdt 
momenteel 2 MW. 

Het overgrote deel van de windmolens die momenteel in werking zijn, 
maakt gebruik van een asynchrone generator die rechtstreeks op het 
net is aangesloten. 

Dergelijke uitrustingen kunnen echter geen hulpdiensten leveren. 

De huidige tendens bestaat erin om zogenaamde geavanceerde 
uitrustingen te ontwikkelen, die tegen een variabele snelheid kunnen 
draaien en die voorzien zijn van een elektronische regeleenheid, 
waarmee het rendement van de generator kan worden verbeterd. 

Duurdere systemen die gebruik maken van elektronische 
vermogensomzetters met gedwongen commutatie kunnen 
daarentegen wel hulpdiensten leveren, zoals de regeling van de 
arbeidsfactor, van de spanning en van de frequentie. 

Het is mogelijk om een vrij groot aantal windmolens op dezelfde site 
samen te brengen, maar in het geval van België zullen deze sites zich 
waarschijnlijk in de Noordzee bevinden. Men denkt daarbij aan de 
ontwikkeling van windmolenparken met geïnstalleerde vermogens van 
100 MW of meer. 

Dit soort windmolenparken zou op een centrale manier kunnen 
worden gestuurd en deelnemen aan sommige hulpdiensten – in 
tegenstelling tot de windmolens of windmolengroepen met een laag 
vermogen, die op een decentrale manier werken en die meestal op 
het distributienet zijn aangesloten zonder dat ze deelnemen aan de 
hulpdiensten. 

7.2.2. Biomassa 

Biomassa is een erg ruim begrip dat een hele reeks bronnen, actoren 
en verschillende technologieën omvat. Hieronder worden beknopt de 
bronnen beschreven die in België beschikbaar zijn. 

Energetische culturen en houtresten 

Een mogelijke vorm van energetische valorisatie voor hout bestaat 
erin om gedroogd hout te verbranden en op die manier ofwel gas voort 
te brengen waarmee een gasturbine of een gasmotor kan worden 
aangedreven, ofwel stoom te produceren waarmee een stoomturbine 
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kan worden aangedreven. Het rendement van deze brandstof varieert 
– naar gelang van het type installatie – van 16 tot 20%. 

Een andere mogelijkheid bestaat erin om deze biomassa in een 
steenkoolcentrale mee te verbranden. Hierbij is een rendement van 30 
tot 35% haalbaar. 

Waterzuiveringsslib  

Slib uit waterzuiveringsinstallaties kan in een gistingstank aan het 
gisten worden gebracht. Hierbij komt er methaan vrij, dat vervolgens in 
een gasmotor kan worden verbrand. Het rendement van dit proces ligt 
in de buurt van 10%.  Het gedroogd slib kan ook in een 
steenkoolcentrale mee verbrand worden met een rendement van 30 
tot 35%. 

Resten uit de landbouw en de veeteelt 

Mest en gier afkomstig van runderen en varkens kunnen in een 
gistingstank aan het gisten worden gebracht. Hierbij komt er methaan 
vrij, dat in een gasmotor kan worden verbrand. Het rendement van dit 
proces bedraagt maximaal 5% van de droge materie. 

Gedroogde vogelmest en stro kunnen worden verbrand. Hierbij zijn in 
installaties van 10 tot 20 MWe rendementen van 20 tot 25% haalbaar. 

Huishoudelijk en industrieel afval 

Er bestaan verschillende mogelijkheden waarmee dit afval energetisch 
kan worden gevaloriseerd. Deze mogelijkheden gaan van de gisting 
(6%) tot de conventionele verbranding (20 tot 25%), via nieuwe 
technologieën zoals pyrolyse of thermolyse. 

Stortgassen 

De gassen die ontstaan uit de gisting van stortafval, kunnen in een 
gasmotor of in een gasturbine worden verbrand. 

7.2.3. Investeringsvarianten in eenheden die met 
hernieuwbare energiebronnen werken 

Het Europees Parlement en de Raad hebben in hun Richtlijn 
betreffende de bevordering van de elektriciteitsopwekking uit 
hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt [7] voor 
de verschillende lidstaten de nationale indicatieve streefcijfers voor 
2010 vastgesteld. Deze doelstellingen worden uitgedrukt als het 
aandeel van het bruto elektriciteitsverbruik, dat uit hernieuwbare 
energiebronnen moeten worden geproduceerd. 
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Voor België zou het aandeel van de  elektriciteitsvraag dat in 2010 op 
basis van hernieuwbare energie moet worden gedekt,  6% van de 
nationale vraag moeten bedragen. 

Gegeven deze doelstelling overeenkomt met het potentieel geschat 
voor 2020 voor dit soort systemen door de Commissie AMPERE, werd 
deze doelstelling gekozen als kenmerk voor de hoge variante in 2011. 
Om de waarden te bekomen die toepasbaar zijn op de nieuwe 
investeringen gedurende de studieperiode, is het nodig om de 
waarden betreffende de bestaande HEB-eenheden in mindering te 
brengen van het totale potentieel. De stijging van de productie door 
HEB-eenheden gedurende de studieperiode bedraagt 5,4 TWh, wat 
overeenkomt met een geïnstalleerd vermogen van 1767 MW. 

De waarden verbonden met de lage variante integreren op nationaal 
niveau de doelstellingen bepaald door Vlaanderen [31][10] en 
Wallonië [2] voor 2010, hetzij respectievelijk 5% en 8% van het 
elektriciteitsverbruik in die regio’s. Deze percentages leiden tot een 
stijging van de elektriciteitsproductie door HEB-eenheden van 2,9 
TWh (hetzij 950 MW geïnstalleerd vermogen) gedurende de 
bestudeerde periode. Deze waarden zijn bovendien in 
overeenstemming met de basisschatting voor België in het kader van 
de studie [19], gemaakt voor de Europese Commissie. 

De kenmerken van beide varianten worden in tabel 5 weergegeven. 

 

 Lage variante Hoge variante 

Geïnstalleerde capaciteit 
(MW) 

950 1.767 

Jaarlijkse energie (GWh) 2.900 5.400 

Tabel 5 – Kenmerken van de investeringsvarianten in 
nieuwe HEB-eenheden in 2011 

7.3. Warmtekrachtkoppeling 
Het principe van de gecombineerde productie van warmte en 
elektriciteit is gebaseerd op een optimale benutting van de 
energetische inhoud van de brandstof. Hierbij wordt voldoende 
warmte voortgebracht die bij een gegeven temperatuur nodig is en 
wordt er gelijktijdig ook een maximale hoeveelheid elektrische energie 
geproduceerd. 

Algemeen gesteld wordt de exploitatie van WKK-eenheden gestuurd 
door de vraag naar warmte. De elektrische energie die wordt 
voortgebracht, is dus niet rechtstreeks verbonden met de eigen 
elektriciteitsbehoefte.  
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De energie die in dit type proces wordt bespaard, wordt bepaald door 
de energiewinst die wordt geboekt ten opzichte van de gelijkwaardige 
productie van warmte en elektriciteit op basis van afzonderlijke 
middelen, namelijk een elektrische generator en een stookketel. 

De investeringen in WKK die in het indicatief programma worden 
bekeken, betreffen kwalitatieve WKK-installaties. 

7.3.1. Gebruikte technologieën 

Er bestaan verschillende types binnen de klassieke 
aandrijvingsinstallaties die worden gebruikt voor toepassingen van 
WKK: 

- Stoomturbines; 

- Gasturbines 

- Zuigermotoren (en dan vooral gas- en dieselmotoren); 

- Gecombineerde cycli: gasturbine + stoomturbine (STEG). 

De systemen op basis van stoomturbines worden al lang in de 
industrie toegepast. Daar maakt men gebruik van tegendrukinstallaties 
voor elektrische vermogens van 50 kWe tot 100 MWe of van 
stoomaftapinstallaties met een nominaal elektrisch vermogen dat 
vergelijkbaar is met dat van klassieke stoomcentrales (100 tot 150 
MWe). 

De warmterecuperatie in een gasturbine heeft tot doel de hoge 
temperatuur van de uitlaatgassen van de turbine in een 
recuperatieketel te valoriseren en de stoom ter beschikking te stellen 
van een industrieel proces. 

Voor WKK-toepassingen zijn momenteel gasturbines beschikbaar met 
een vermogen van 100 kWe tot meer dan 100 MWe. 

Wat het gebruik van zuigermotoren bij WKK-toepassingen betreft, 
maakt men meestal gebruik van dieselmotoren voor hoge vermogens 
(100 kWe tot 60 MWe), terwijl gasmotoren veeleer worden ingezet 
voor lagere vermogens (5 kWe tot 4 MWe). 

Een gecombineerde STEG-cyclus recupereert de warmte van de 
uitlaatgassen van een gasturbine en maximaliseert daarmee de 
productie van elektriciteit. Door aftapping van de stoom of door middel 
van een tegendrukturbine stelt men een bepaalde hoeveelheid warmte 
met de vereiste temperatuur ter beschikking van een industrieel 
proces of een verwarmingsproces op afstand. Het elektrisch 
vermogenbereik van deze gecombineerde cycli is vergelijkbaar met 
dat van de klassieke STEG-centrales. 
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7.3.2. Varianten van investeringen in WKK-eenheden  

Tabel 6 geeft de geïnstalleerde vermogens en de geproduceerde 
elektrische energie weer voor de nieuwe WKK-eenheden die tijdens 
de periode 2002-2011 zullen worden geïnstalleerd voor drie varianten: 
de « lage », « hoge » variante en deze met de « ontwerpen van 
regionale doelstellingen ». 

 

 Lage variante Hoge variante 

Variante met 
ontwerpen van 

regionale 
doelstellingen 

Geïnstalleerde 
capaciteit (MWe) 

710 1 000 1 750 

Jaarlijkse energie 
(GWhe) 

3 900 5 500 9 625 

Tabel 6 – Kenmerken van de investeringsvarianten in 
nieuwe WKK-eenheden in 2011 

In de lage variante wordt met hetzelfde niveau van het geïnstalleerde 
vermogen rekening gehouden als in het referentiegeval van de studie 
[19]. 

De hoge variante komt overeen met het potentieel dat tegen het jaar 
2020 nog moet worden geïnstalleerd, en waarvan sprake is in het 
AMPERE-verslag [26], uitgaande van een voluntaristisch beleid dat 
moet toelaten dit niveau in 2011 te halen. 

De variante ontwerpen van regionale doelstellingen voegen de 
ontwerpen van doelstellingen samen die door de gewesten werden 
voorgesteld inzake de productie van elektrische energie door WKK-
eenheden. Deze ontwerpen van doelstellingen worden beschreven in 
het document [2] gedateerd maart 2002 voor het Waalse gewest en in 
het document [1] gedateerd juni 2002 voor het Vlaamse gewest. 

Wallonië stelt voor om als doelstelling aan te nemen de 
elektriciteitsproductie door WKK-eenheden te doen toenemen van 800 
GWh in 2000 tot 5000 GWh in 2010. 

De doelstelling voorgesteld door Vlaanderen beoogt de 
elektriciteitsproductie door WKK-eenheden te laten toenemen van 
7304 GWh in 2001 tot 13296 GWh in 2012. 

In tabel 6 worden de capaciteiten berekend op basis van de 
doelstellingen voor de elektrische energie met in acht name van een 
gemiddelde gebruiksduur van 5500 uren per jaar. 
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7.4. Impact van de decentrale productie op het net 
De impact van een decentraal productiemiddel op het net wordt in de 
eerste plaats bepaald door het type productie, zijn eventuele 
discontinue karakter, de mogelijkheden om de geproduceerde 
elektriciteit te sturen, de omvang van de productie-eenheid en het 
spanningsniveau waarop het productiemiddel is aangesloten. 

Grotere windmolenparken (100 MW en meer) die in de Noordzee 
zullen worden aangelegd, worden niet als decentrale productie-
eenheden beschouwd. Zij zullen rechtstreeks op het transmissienet 
worden aangesloten (150 kV of 380 kV). Hun impact op het net wordt 
in het volgende punt op een specifieke manier geanalyseerd. 

De installatie van decentrale productie-eenheden heeft wel een 
invloed op het beheer van de transmissie- en de distributienetten: 

- Daar de decentrale productie dichter bij de belasting is 
gelokaliseerd, kan zij de verliezen in het net mee helpen beperken. 
Ze levert ook een winst op, op de omvang van de netten van de 
hogere spanningsniveaus. Ze heeft evenwel geen enkele positieve 
invloed op de omvang van de netten van de lagere 
spanningsniveaus, gezien deze immers zo dienen ontworpen te 
worden dat ze de volledige belasting kunnen voeden wanneer er 
geen gebruik wordt gemaakt van decentrale productiemiddelen.  

- Wanneer de decentrale productie beschikt over middelen waarmee 
de spanning kan worden geregeld, kan zij een doeltreffender 
compensatie leveren van de reactieve stromen indien zij zich 
dichter bij de belasting bevindt.  

- Het niet in staat zijn van bepaalde types decentrale productie om 
bepaalde hulpdiensten te leveren, vereist dat deze door centrale 
productie-eenheden moeten worden verzekerd [26]. Zo kunnen 
asynchrone generatoren (zoals bij sommige windmolens) die 
rechtstreeks op het net zijn aangesloten, geen rol spelen in de 
regeling van het reactief vermogen en de spanning. Bovendien 
worden beheerders van het transmissienet gedwongen om omwille 
van het discontinue karakter van sommige productiemiddelen 
grotere productiereserves te voorzien om hun opdracht te vervullen 
[30][36] . Zolang het aandeel van de decentrale productie in de 
dekking van de vraag evenwel beperkt blijft, blijft haar impact op de 
levering van de hulpdiensten gering. 

- Het beveiligingssysteem van de distributienetten moet volledig 
worden herzien om rekening te houden met het bidirectionele 
karakter van de vermogenstransits die worden veroorzaakt door de 
aansluiting van decentrale productie-eenheden op deze netten. 



  19 december 2002 

  50  

- Het bidirectionele karakter van de vermogenstransits in de 
distributienetten impliceert dat de procedures in verband met de 
veiligheid van personen moet worden herzien [30] ; 

- De productie van harmonischen en “flicker” neemt toe, onder meer 
ten gevolge van het gebruik van bepaalde elektronische omvormers 
en de eigenschappen van sommige productietypes. In het geval 
van windmolens heeft dit onder meer betrekking op het moment dat 
een propellerblad langs de mast gaat of op de variaties in de wind 
[26]. Dit kan leiden in een periode van drie seconden tot een 
variatie van 60% van het vermogen dat door een windmolen wordt 
voortgebracht [36]; 

- Decentrale productiemiddelen zijn erg gevoelig voor de storingen 
die zich in het net kunnen voordoen, en dan met name indien ze op 
het distributienet zijn aangesloten. Omwille van de beveiliging van 
de productiemiddelen en de veiligheid van het personeel dat het 
netwerk bedient, is het van belang dat deze productiemiddelen bij 
een incident snel en gedurende een langere tijd kunnen worden 
afgeschakeld. Bij een storing op het net zouden verschillende 
decentrale productie-eenheden in cascade kunnen uitschakelen, 
waardoor dit “sneeuwbaleffect” aanleiding kan geven tot 
aanzienlijke storingen [30]. 

Een kwantitatieve beschouwing van deze verschillende verschijnselen 
valt niet binnen het kader van het indicatief programma van de 
productiemiddelen. Toch wordt in de gebruikte modellering rekening 
gehouden met de geringe beschikbaarheid van sommige types 
decentrale productie. Dit laat toe om rekening te houden met de 
noodzaak om de productiecapaciteiten te verhogen die nodig zijn om 
het gekozen betrouwbaarheidsniveau te behouden, wanneer er een 
aanzienlijke ontwikkeling van de decentrale productie wordt voorzien. 

7.5. Beperkingen in verband met de aanleg van 
windmolenparken 
Hierna wordt een beknopt overzicht gegeven van de beperkingen 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de aansluiting van de 
windmolenparken in de Noordzee op het net. De tendensen die hierbij 
worden beschreven, zullen echter moeten worden bevestigd in het 
ontwikkelingsplan voor het transmissienet. 

Wanneer er grote windmolenparken in de Belgische territoriale 
wateren worden aangelegd, zal het 150 kV- of zelfs het 380 kV-net 
verder moeten worden ontwikkeld, zodat de productie van de 
windmolenparken kan worden opgevangen. 

Zo kan het eerste park met een nominaal vermogen van 100 MW 
zonder al te veel problemen op het onderstation van Slijkens worden 
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aangesloten. Ieder extra park van een vergelijkbare omvang zal echter 
een uitbreiding van het 150 kV-netwerk vereisen. 

De aanleg van de 380 kV-verbinding tussen Izegem en Zedelgem, die 
in het uitrustingsplan 1995-2005 [43]  was voorzien, kende grote 
problemen. Bijgevolg werd dit project tot uitbreiding van het 380 kV-
net vervangen door  de volgende uitbreidingsprojecten van het 150 
kV-net:  

- de aanleg van de ondergrondse 150 kV-verbinding tussen het 
onderstation van Blauwe Toren en de 150 kV-lijn Brugge-Slijkens, 

- de aanleg van de ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Slijkens 
en Koksijde, 

- het trekken van het tweede draadstel van de verbinding tussen 
Beerst en Koksijde. 

Door deze versterkingen van het 150 kV-net zou voor ongeveer 300 
MW elektriciteit uit de windmolenparken moeten kunnen worden 
aangesloten. 

Indien men nog hogere vermogens wil aansluiten, lijkt een uitbreiding 
van het 380 kV-net naar de kust noodzakelijk. 

Overigens is het van belang dat de eenheden die deel uitmaken van 
een windmolenpark, niet te snel van het net worden afgekoppeld 
zonder dat ze dit netwerk maximaal hebben ondersteund. De 
vermogens die hiermee gepaard gaan, rechtvaardigen een andere 
behandeling dan voor eenheden die op het distributienet zijn 
aangesloten. Daarom worden in Denemarken de 
aansluitingsvoorwaarden van deze windmolenparken op het net 
momenteel grondig onderzocht. Er werden aangepaste technische 
specificaties uitgewerkt, die rekening houden met de specifieke 
eigenschappen van deze productie-eenheden [32]. De verplichting om 
een minimum aantal synchrone machines te voorzien die een bijdrage 
kunnen leveren aan de regeling van de spanning wordt daar zelfs 
overwogen [30]. 
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8. Centrale productie 

8.1. Steenkooltechnologieën die binnen de 
beschouwde periode van het programma kunnen 
worden toegepast [26] 
Voor de productie van elektriciteit op basis van steenkool kunnen 
meerdere technologieën worden gebruikt. Hoewel deze technologieën 
momenteel vrij vervuilend zijn, zeker in vergelijking met eenheden die 
aardgas verbranden (bij steenkoolcentrales komt er twee keer meer 
CO2 vrij dan bij STEG-centrales), bezitten ze zowel op het vlak van het 
rendement als op het vlak van de emissies een potentieel tot 
verbetering. 

8.1.1. Poederkoolcentrales 

De poederkoolcentrales bieden het voordeel dat hun rendement bij 
werken onder deellast en bij lastvariaties slechts weinig afneemt.  

Naar gelang van de temperatuur- en drukcondities van de stoom bij de 
ingang van de turbine worden vier cyclustypes beschouwd: de 
subkritische, de superkritische, de geavanceerd superkritische en de 
ultra-superkritische.  

Bij condities met identieke grenswaarden bedraagt het 
nettorendement dat wordt bereikt, 38% in de subkritische cyclus, 42% 
in de superkritische cyclus en 45% in de ultra-superkritische cyclus. 

Momenteel zijn de meeste poederkoolcentrales van het subkritische 
type.  

Deze met een superkritische cyclus zijn nu al commercieel 
beschikbaar.  

In de loop van de periode 2005-2010 zouden de poederkoolcentrales 
met een geavanceerd superkritische cyclus hun intrede op de markt 
moeten maken. De ultra-superkritische centrales worden niet tijdens 
de looptijd van het indicatief plan verwacht.  

Om de poederkoolcentrales aan de normen op het vlak van de 
vervuilende emissies te laten voldoen, moeten zij na de stookketel met 
uitermate dure elementen worden uitgerust. Deze vertegenwoordigen 
ongeveer 30% van de investering en zij verlagen het rendement met 1 
tot 2%. 
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8.1.2. IGCC-centrales  

De centrales met een gecombineerde cyclus met geïntegreerde 
vergassing (IGCC) worden momenteel volop ontwikkeld en de 
opgedane ervaringen zullen doorslaggevend zijn voor hun doorbraak.  
Deze centrales verbranden in plaats van aardgas een gesynthetiseerd 
gas uit de vergassing van steenkool of van vaste brandstoffen. Indien 
het huidige ontwikkelingstempo wordt voortgezet, zouden centrales 
die met deze technologie werken, in de loop van de periode 2005-
2010 op de markt kunnen verschijnen. Deze installaties worden 
beschouwd als “allesbrandende” centrales en zijn daarom erg flexibel 
op het vlak van de gebruikte vaste brandstoffen. In 2005 zouden ze 
een nettorendement van 46% moeten kunnen leveren en tegen het 
jaar 2020 zou dit rendement zelfs tot 49% moeten kunnen stijgen. 

Het belangrijkste voordeel van de IGCC-centrales ten opzichte van de 
andere steenkoolcentrales, is hun minder negatieve impact op het 
leefmilieu. 

Daartegenover staan dan weer nadelen zoals hun complexiteit, hun 
beschikbaarheid en de hoge investerings- en onderhoudskosten die 
ze vergen. 

8.2. Gas- en gas-stoomtechnologieën [26] 
Binnen de beschouwde periode van het indicatief programma zouden 
de gasturbines en in het bijzonder de turbines met een 
gecombineerde stoom- en gascyclus, een belangrijke rol moeten gaan 
spelen bij de massale productie van elektriciteit. In dit verband zijn  
belangrijke verbeteringen te verwachten op het vlak van het 
rendement en de betrouwbaarheid van de eenheden. 

8.2.1. Gasturbines met enkelvoudige cyclus 

Het vermogen van gasturbines met een enkelvoudige cyclus kan 
vandaag de dag 250 MWe bereiken. 

Het rendement van deze turbines ligt in de buurt van 35 tot 40%. 

Dankzij technologische ontwikkelingen zou dit rendement tegen het 
jaar 2020 tot 43-44% moeten kunnen worden opgetrokken. 

8.2.2. Gasturbines met gecombineerde cyclus 

De aanwezigheid van een grote hoeveelheid warmte met hoge 
temperaturen aan de uitlaat van de gasturbine laat toe achter deze 
turbine een stoomturbine te installeren. De complete installatie levert 
een totaal rendement op van ongeveer 55%. De technologische 
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ontwikkelingen moeten toelaten om tegen het jaar 2020 totale 
rendementscijfers van 63 of zelfs 65% te bereiken. 

Op het vlak van de CO2-uitstoot tekent men tegenwoordig met deze 
eenheden waarden op die twee keer lager liggen dan die van een 
klassieke steenkoolcentrale met een vergelijkbaar vermogen. 

Deze eenheden bieden onder meer de volgende voordelen: korte 
realisatieperiode (24 tot 30 maanden), de mogelijkheid om de 
installatie modulair op te bouwen en – wat hun exploitatie betreft – een 
korte opstarttijd. 

Gasturbines kunnen echter slechts matige lastvariaties aan; hun 
rendement loopt bij deellast immers snel terug. 

Eén van de belangrijkste nadelen van de gasturbines wordt gevormd 
door het feit dat zij weinig flexibiliteit bieden voor de keuze van de 
brandstof. 

Hoewel de elektriciteitsproductie door STEG-centrales momenteel qua 
kosten uitermate interessant is, mag men niet uit het oog verliezen dat 
het kostenplaatje voor deze techniek erg gevoelig is aan de 
aardgasprijs. Die vertegenwoordigt ongeveer 60% van de kWh-kost. 
In dat opzicht zijn een stabiele bevoorrading van gas en de kostprijs 
van het gas van essentieel belang.  

8.3. Impact van de centrale productie op het 
transmissienet 
Een kwantitatieve beschouwing van de impact van de verschillende 
scenario’s voor de centrale productie op het transmissienet valt buiten 
het kader van een indicatief programma van de productiemiddelen 
voor elektriciteit.  

Toch lijkt het nuttig om even de aandacht te vestigen op de volgende 
elementen, waarmee rekening moet worden gehouden bij het nemen 
van investeringsbeslissingen op het vlak van de productie: 

- het spanningsniveau dat vereist is voor de aansluiting van de 
productie-eenheden, 

- het belang van gunstige locaties voor de aansluiting van de 
productie-eenheden. 

8.3.1. Spanning voor aansluiting van de eenheden 

In het 220/150 kV-net kunnen productie-eenheden met een maximaal 
vermogen van 400 MW worden aangesloten, met de beperking dat er 
per belangrijk knooppunt in het 220/150 kV-net maximaal één 
dergelijke eenheid mag worden aangesloten. 
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Voor grotere eenheden, of voor combinaties van eenheden die deze 
grenswaarde overschrijden (offshore windmolenparken), is enkel het 
380 kV-net geschikt om het vermogen van deze eenheden aan te 
sluiten en af te voeren.  

8.3.2. Opstelling van de eenheden [9] 

Alle knooppunten van het 380 kV-net vormen geschikte locaties voor 
de aansluiting van grote productie-eenheden. Dit geldt echter niet voor 
streken waar men al met een productieoverschot ten opzichte van de 
vraag kampt. Bovendien zouden nieuwe productie-eenheden zo dicht 
mogelijk bij het bestaande net moeten worden gesitueerd gezien 
enerzijds de moeilijkheid om nieuwe luchtlijnen te installeren en 
anderzijds de nog erg hoge kosten voor de aanleg van ondergrondse 
380 kV-kabels en de aanzienlijke hoeveelheid reactief vermogen die 
deze kabels veroorzaken. 

Met betrekking tot het 220/150 kV-net en rekening houdend met de 
buitengebruikstellingskalender van de bestaande productie-eenheden 
(zie punt 8.4), komen de volgende streken in aanmerking voor de 
aansluiting van nieuwe eenheden met een maximaal vermogen van 
ongeveer 400 MW: 

- de Kempen en dan meer bepaald de streek rond Mol, 

- Henegouwen met de onderstations van Trivières en Monceau, 

- de streek van Antwerpen met de onderstations van Schelle, 
Merksem en Zandvliet, 

- West-Vlaanderen met de onderstations van Ruien of Izegem. 

Net als bij het 380 kV-net moeten streken met een belangrijk 
productie-overschot ten opzichte van de vraag buiten beschouwing 
blijven voor de aansluiting van nieuwe grote productie-eenheden op 
220/150 kV. 

8.4. Gegevens van het bestaande park 
De technisch-economische kenmerken van de bestaande eenheden 
zijn afkomstig van de ondernemingen uit de sector. 

Tabel 7 hieronder geeft voor de beschouwde studieperiode een 
overzicht van de buitengebruikstellingskalender voor de eenheden van 
het centrale productiepark. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de steenkooleenheden en de eenheden met andere fossiele 
brandstoffen. 

 



  19 december 2002 

  56  

Jaar Capaciteit van 
steenkooleenheden  

(MW) 

Capaciteit van de 
eenheden met 
andere fossiele 

brandstoffen 
(MW) 

Totale 
capaciteit 

(MW) 

2003 124 130 254 

2005 130  130 

2007 502 92 594 

Totaal 756 222 978 

Tabel 7 – Buitengebruikstellingskalender van de eenheden van het centrale 
park 

 

Deze kalender werd door de producenten gegeven. De 
buitengebruikstellingen worden verondersteld in te gaan bij het begin 
van het vermelde jaar. Zoals voorheen kan de kalender in functie van 
de marktomstandigheden later nog aangepast worden. 

8.5. Centrale productietechnologieën die in 
aanmerking komen 
De technologieën die in aanmerking worden genomen in dit indicatief 
programma, zijn hoofdzakelijk gebaseerd op gas: de gasturbines met 
enkelvoudige cyclus (GT) en de gasturbines met gecombineerde 
cyclus (STEG). 

Dit is voor de periode 2002-2011 een logische keuze, zowel uit 
technische als uit economische overwegingen. 

De GT-installaties bewijzen hun nut vooral tijdens de piekuren omwille 
van de snelheid waarmee ze kunnen worden opgestart. Bovendien 
vergt dit type eenheid slechts een relatief bescheiden specifieke 
investering. 

De STEG-installaties zijn uit technisch oogpunt interessant als 
basiseenheden vanwege hun zeer goed rendement en omwille van 
het feit dat ze in vergelijking met eenheden die van andere fossiele 
brandstoffen gebruik maken, bij hetzelfde vermogen minder vervuiling 
voortbrengen. 

Bovendien kunnen STEG-eenheden op een korte termijn worden 
gebouwd, kunnen ze modulair worden opgebouwd en vergen ze een 
relatief lage investering in vergelijking met andere basiseenheden die 
van fossiele brandstoffen gebruik maken. 

In een vrijgemaakte markt zijn elektriciteitsproducenten die hun 
financiële risico’s zo klein mogelijk willen houden en die zich bewust 
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zijn van de toegenomen zorg voor de bescherming van het leefmilieu, 
bijna verplicht om voor deze keuze te opteren, op voorwaarde dat de 
prijzen voor aardgas op een redelijk niveau blijven. 

Aangezien het van belang is om op termijn een diversificatie van de 
primaire energiebronnen te voorzien, bevatten sommige scenario’s de 
mogelijkheid om de nieuwe STEG-eenheden met hoogwaardige 
steenkooleenheden te combineren. 
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9. Varianten van uitwisselingen met het 
buitenland 

9.1. Inleiding 
De volumes elektrische energie die worden geïmporteerd of 
geëxporteerd, zijn afhankelijk van de verschillen tussen de 
marktprijzen in België en die in de buurlanden, evenals van de 
beschikbare uitwisselingscapaciteiten. 

Tegenwoordig is het verzamelen van samenhangende gegevens die 
toelaten de marktprijzen binnen tien jaar te voorspellen geen sinecure. 
In dergelijke omstandigheden werd besloten om binnen het kader van 
dit eerste indicatief programma de hoeveelheden energie die België 
met de netten in de buurlanden uitwisselt, expliciet als onzekere factor 
te beschouwen. De uitwisselingsvarianten zullen alleen aandacht 
besteden aan de import om de redenen die in de volgende punten 
behandeld worden. 

Afbeelding 8 stelt een schematische weergave voor van het Belgische 
380 kV-net en haar belangrijkste koppelverbindingen met het 
buitenland. De fysische capaciteiten van de verbindingen zijn in MW 
opgegeven. Deze capaciteiten houden rekening met eventuele 
capaciteitsbeperkingen aan de andere kant van de grens. Zo is de 
waarde van 449 MW in het noorden van Antwerpen voor de 
aansluitingen met Nederland bijvoorbeeld een gevolg van een 
beperking die momenteel in het Nederlandse onderstation van 
Borssele bestaat. Wat de uitwisselingscapaciteiten met Frankrijk 
betreft, stellen we vast dat de verbinding Aubange-Moulaine in het 
zuiden van België momenteel bestaat uit een 220 kV-lijn (met een 
capaciteit van 310 MW). De  380 kV-lijn die afkomstig is van Aubange 
houdt op aan de Franse grens; zij zou nog enkele kilometers moeten 
worden doorgetrokken om haar te verbinden met het 400 kV-
onderstation van Moulaine. 
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1650 MW
449 MW (1650)

1420 MW

1350 MW

1350 MW

290 MW
1350 MW

310 MW

400 kV-net & 
koppelverbindingen
220 kV-koppelverbindingen

 
Afbeelding 8 – Koppelverbindingen en Belgische 400 kV-elektriciteitsnet 

Er valt op te merken dat er momenteel geen enkele rechtstreekse 
koppeling bestaat tussen België en Duitsland. Bovendien wordt een 
deel van het net in het Groothertogdom Luxemburg door middel van 
220 kV-lijnen vanuit het Belgische net gevoed. Dit deel is echter niet 
met het Duitse net verbonden. 

Ten slotte stellen we vast dat, gezien het vermaasde karakter van het 
150 kV-net dat parallel werkt met het 380 kV-net, de import-, export- 
en transitcapaciteiten van het Belgische net niet uitsluitend worden 
beperkt door de capaciteiten van het 380 kV-net, maar ook door 
sommige elementen van het 150 kV-net.  

9.2. Export 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van dit indicatief programma is 
het inschatten van de vraag naar elektriciteit en het identificeren van 
de productiemiddelen nodig om aan die vraag te voldoen. In dit 
opzicht worden de productiemiddelen beschouwd in de mate dat ze 
worden gebruikt voor het voldoen van de Belgische vraag naar 
elektriciteit. Volgens dezelfde gedachtegang wordt ook de 
geïmporteerde elektriciteit beschouwd als een middel dat wordt 
gebruikt om aan deze vraag te voldoen. 
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De analyse van de kansen om te investeren in eenheden die vooral 
voor exportdoeleinden zullen worden ingezet, behoort tot de 
ondernemingsvrijheid van de elektriciteitsproducenten en bijgevolg tot 
de strategie die zij wensen toe te passen in het kader van de 
ontwikkeling van de Europese markt. Aldus valt de evaluatie van de 
varianten voor de uitwisseling van energie waarin België een netto 
exportsaldo zou vertonen, buiten het kader van dit indicatief 
programma. Toch betekent dit in geen geval dat er in België geen 
investeringen zouden mogen worden gemaakt met het doel om 
elektrische energie te exporteren.  

9.3. Uitwisselingscapaciteiten 
Tabel 8 geeft de waarden weer voor de netto transfercapaciteit NTC 
[33] tussen België en zijn buurlanden, zoals die door ETSO werden 
gepubliceerd voor de winter van 2000-2001 en de zomer van 2001 
[15]. Deze cijfers zijn het resultaat van de gegevens die door de 
netbeheerders in kwestie werden vrijgegeven.  

Van Naar Winter 2000-2001 Zomer 2001

B F 2500 1600
B NL 1400 2200

B+D NL 3600 3600
F B 1800 1500
F B+D 3750 2600
D NL 2800
D B+NL 3800
D F 2250 1750
NL B 1700 1700
NL B+D 3600 3600
NL D 1350

NL+B D 1700  
Tabel 8 – Netto transfercapaciteiten 

 

Dankzij deze tabel krijgt men een zicht op de grootteorde van de 
huidige uitwisselingscapaciteiten tussen de buurlanden van België. Uit 
de tabel kan men evenwel niet afleiden welke de toekomstige 
uitwisselingscapaciteiten zullen zijn binnen de periode beschouwd in 
het indicatief programma. Dit soort schattingen zijn ook moeilijk te 
verkrijgen, doordat de beschouwde termijn langer is dan de termijnen 
die meestal in de ontwikkelingsplannen voor de transmissienetten 
worden aangenomen. 

De maximaal toegelaten transacties, die aanvaardbaar zijn voor het 
bestaande net, van Frankrijk naar België en van Frankrijk naar 
Nederland zijn hernomen in de interne nota van ELIA met referentie 
[14]. 
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In deze nota heeft een eerste reeks resultaten betrekking op een 
belastingstoestand die overeenkomt met de piekperiode tijdens de 
winter van 2002/2003, rekening houdend met de huidige structuur van 
het transmissienet. 

Op basis van de maximale transacties die hierbij worden verkregen, 
kan men afleiden dat de maximale transitcapaciteiten die het hele jaar 
door van toepassing zijn, momenteel 1750 MW bedragen voor de 
uitwisselingen tussen Frankrijk en België en 1500 MW voor de 
uitwisselingen tussen België en Nederland. 

Deze cijfers zijn voorzichtige schattingen, die geldig zijn voor het hele 
jaar. Tijdens het jaar 2001 werden ze op bepaalde momenten al 
overschreden. 

Een tweede reeks resultaten van de ELIA-nota [14] heeft betrekking 
op een belastingstoestand die overeenkomt met de piekperiode van 
de winter van 2006/2007, waarbij de huidige structuur van het 
transmissienet werd aangepast om er de ontwikkeling van de 
uitwisselingscapaciteiten met het buitenland in te integreren. In dit 
kader werd rekening gehouden met de volgende versterkingen van 
het 380 kV-net: 

- De installatie van het tweede draadstel op de 380 kV-verbinding 
tussen Avelin en Avelgem; 

- De installatie van het tweede draadstel op de 380 kV-lijn tussen 
Gramme en Massenhoven; 

- De indienststelling van de 380 kV-verbinding tussen Aubange en 
Moulaine. 

Er werden enkel versterkingen van bestaande verbindingen 
beschouwd. De kans is immers bijzonder klein dat er vóór het jaar 
2006 nog nieuwe luchtlijnen zullen kunnen worden aangelegd, zeker 
gezien het feit dat de nodige vergunningen voor de luchtlijnen die 
reeds in het uitrustingsplan 1995-2005 [43] voorzien waren, nog 
steeds niet zijn afgeleverd. 

Ten gevolge van deze versterkingen kunnen de maximale 
transitcapaciteiten tussen Frankrijk en België op 2704 MW worden 
geschat.  

Bijgevolg werden in het indicatief programma de volgende waarden 
opgenomen als netto uitwisselingscapaciteiten, rekening houdend met 
de versterking van de koppelverbindingen: 2750 MW tussen Frankrijk 
en België en 1500 MW tussen België en Nederland. 
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9.4. Import en transits door België 
Men kan de importcapaciteit van België niet rechtstreeks afleiden uit 
de transfercapaciteit aan de grenzen van het land. 

De importcapaciteit hangt af van de verdeling van de import tussen de 
grens met Frankrijk en die met Nederland. Het is weinig waarschijnlijk 
dat deze verdeling dusdanig is, dat de importcapaciteit overeenkomt 
met de exacte som van de transfercapaciteiten die bij iedere grens 
horen. Ieder onevenwicht in de verdeling vermindert de reële 
importcapaciteit van België. 

De importcapaciteit van België wordt eveneens beïnvloed door de 
transits doorheen het land. Deze kunnen immers de verdeling van de 
vermogensstromen tussen de noordelijke en de zuidelijke grenzen van 
België verstoren. Naar gelang het geval kunnen deze transits een 
gunstige of een ongunstige invloed hebben op de importcapaciteit.  

De transits die momenteel worden waargenomen, zijn gedeeltelijk 
gebaseerd op de massale import van elektrische energie door 
Nederland. Het contract tussen SEP en EDF, dat betrekking heeft op 
een totaal vermogen van 600 MW en dat in principe in het jaar 2009 
afloopt, vertegenwoordigt 300 MW transit via België. 

In het “Capaciteitsplan 2001-2007” [25], analyseert TenneT twee 
importscenario’s: een scenario waarbij er 1500 MW wordt 
geïmporteerd en een ander scenario dat de import van 5000 MW 
voorziet. In deze studie wordt aan de grens tussen Nederland en 
België geen enkele beperking vastgesteld. Omwille van de 
beperkingen die momenteel bestaan voor de zuidelijke grens van 
België, is het niet realistisch zich in te beelden dat het TenneT-
scenario met een import van 5000 MW kan bestaan naast bepaalde 
van de hieronder gedefinieerde importvarianten zonder een 
bijkomende versterking van de koppelverbindingen bovenop de 
versterkingen die reedsin het vorige punt werden voorzien. 

9.5. Beschrijving van de importvarianten 
De hierboven opgesomde beschouwingen hebben aangetoond hoe 
moeilijk het is om importvarianten te definiëren louter op basis van een 
evaluatie van de netto transfercapaciteit aan de grenzen. Aan de hand 
van meer algemene beschouwingen kunnen we echter wel typische 
importvarianten bepalen. Een snelle verificatie laat toe na te gaan of 
de gebruikte hypothesen verenigbaar zijn met de waarden die 
hierboven werden gehanteerd op het vlak van de netto 
transfercapaciteiten aan de grenzen. 

Een deel van de productiecapaciteit van de operatoren van het 
Belgische productiepark bevindt zich in Frankrijk, waar ze over een 
aandeel beschikken in de productie van de centrales van Chooz (vlak 



  19 december 2002 

  63  

bij de Belgische grens) en Tricastin. Overigens heeft ook Electricité de 
France een aandeel van de productie van Tihange in handen. Het 
saldo van deze participaties komt overeen met een gemiddelde 
Belgische import die op 567 MW wordt geschat. 

Bijgevolg wordt de eerste variante die we hier bekijken en die we met 
de term “lage variante” aanduiden, gedefinieerd op basis van een 
import die gelijk is aan dit saldo, wat ongeveer overeenkomt met een 
jaarlijkse importbalans van 5 TWh. Voor deze importvariante moet het 
bestaande net nergens worden versterkt. Deze variante komt neer op 
het simuleren van de impact op de productiecapaciteiten in het geval 
van een relatieve onafhankelijkheid van België ten opzichte van de 
import van elektrische energie.  Zij kan dus beschouwd worden als 
een variante overeenkomend met een beleid van “nationale 
zelfvoorziening”. 

De liberalisering van de markten leidt tot het gebruiken van de 
koppelverbindingen tussen verschillende landen voor de internationale 
handel in elektriciteit. Parallel hiermee kon een sterke groei 
vastgesteld worden voor de netto-import van elektriciteit in België. De 
omvang van deze import bedroeg 0,7 TWh voor 1999  en 4,2 TWh 
voor 2000 [47]. 

Wanneer we de stromen bestuderen die tijdens de eerste zes 
maanden van het jaar 2001 werden gemeten, kunnen we stellen dat 
er maandelijks gemiddeld 0,94 TWh elektriciteit werd geïmporteerd 
[47], wat overeenkomt met een geschat jaarlijks totaal van 11,3 TWh. 
De netto geïmporteerde hoeveelheid energie komt overeen met een 
gemiddeld niveau van 1294 MW. Opmerkelijk is het feit dat de 
importstromen tijdens deze periode zowel uit Frankrijk als uit 
Nederland afkomstig waren. De tweede variante, die hierna 
“gemiddelde variante 2” wordt genoemd, is gebaseerd op de 
hypothese dat deze import gemiddeld 1000 MW bedraagt in 2002, 
hetzij 8,7 TWh per jaar, en dat deze import geleidelijk aan stijgt tot hij 
in 2005 een waarde van 1750 MW bereikt om zich daarna te 
stabilisereren. Deze variante komt vanaf het jaar 2005 overeen met 
een jaarlijkse import van ongeveer 15 TWh. Vermeldenswaard is het 
feit dat de koppelverbindingen bij deze importvariante blijkbaar niet 
noodzakelijkerwijze moeten worden versterkt. 

De derde variante wordt uitgewerkt uitgaande van de vorige variante. 
Ze is gebaseerd op de hypothese dat de recente groei van de import 
en het voorspelde niveau ervan in de komende jaren (cf. hierboven 
beschreven variante) toe te schrijven is aan een tijdelijk onevenwicht 
tussen de productieparken in België en in de buurlanden en dus niet 
aan een permanent structureel verschil van hun elektrische systemen. 
Dit vertaalt zich in een progressieve afname van het importvolume 
vanaf 2009, waarbij in het jaar 2011 de aanvankelijke waarde van 
1000 MW opnieuw wordt bereikt. Net als bij de “gemiddelde variante 
2” vereist de variante waarvan hier sprake is, die we met de term 
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“gemiddelde variante 1” zullen aanduiden, geen versterking van het 
netwerk. 

De laatste variante komt overeen met de versterking van de 
tendensen die tijdens de eerste zes maanden van het jaar 2001 
konden worden vastgesteld: hierbij wordt rekening gehouden met een 
gemiddelde import van 1750 MW (15 TWh per jaar) tot in het jaar 
2006. Vanaf het jaar 2007 stijgt de import tot een waarde van 2500 
MW, hetzij een jaarlijkse hoeveelheid energie van ongeveer 22 TWh. 
Bij deze variante, die de “hoge variante” wordt genoemd, moeten de 
koppelverbindingscapaciteiten wel worden versterkt, op de manier die 
eerder reeds werd beschreven. Zij komt overeen met een massaal 
gebruik van de koppelverbindingen om de energie te importeren 
waarmee de Belgische vraag gedeeltelijk kan worden voldaan. Met 
deze variante kan men de impact van de omvangrijke import 
onderzoeken op de behoeften voor de nieuw te installeren capaciteit 
in België. 

Alle varianten zijn weergegeven op afbeelding 9.  
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Afbeelding 9 – Importvarianten 

 

Bij alle varianten die hierboven staan beschreven, zijn we ervan 
uitgegaan dat de geïmporteerde energie constant gespreid wordt over 
de 8760 uren van het jaar. 

Er werd een geheel van uitgebreide scenario’s bepaald zodat het 
Belgische systeem in de gekoppelde Europese context kon worden 
geïntegreerd [4]. Het systeem dat in rekening werd gebracht, blijft 
beperkt tot de buurlanden van België. Het systeem omvat België, 
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Frankrijk, Duitsland en Nederland. Ieder land wordt erin voorgesteld 
door zijn elektriciteitsvraag en zijn productiepark. Met behulp van een 
vereenvoudigd net met vier knooppunten (één knooppunt per land) 
kunnen de uitwisselingen tussen de landen worden beperkt op basis 
van de uitwisselingscapaciteiten aan de grenzen. 

Voor ieder van de uitgebreide scenario’s werd de exploitatie van het 
systeem op uurbasis tussen 2002 en 2011 gesimuleerd, op basis van 
de marktprijzen. Het geheel van de weergegeven productiemiddelen 
wordt op een economische wijze gebruikt, zolang de uitwisselingen 
tussen de landen de opgelegde limietwaarden niet overschrijden. 
Wanneer één van deze limietwaarden is bereikt, worden plaatselijk 
duurdere middelen gebruikt om aan de vraag te voldoen. 

Omwille van de moeilijkheid om binnen de voorziene tijd 
samenhangende gegevens te verzamelen voor de elektrische 
systemen van de buurlanden werden deze simulaties niet verder in 
detail uitgewerkt. 
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10. Scenario’s 
De scenario’s worden gedefinieerd op basis van de varianten die 
verbonden zijn met de onzekerheden die voorgesteld werden in punt 
3.1. 

10.1. Onzekerheden 
De onzekerheidsfactoren werden in de vorige hoofdstukken 
gedetailleerd beschreven. 

Iedere factor leidt tot verschillende varianten. In de volgende punten 
wordt enkel de definitie herhaald van de varianten die bij de bepaling 
van de scenario’s wordt gebruikt. 

10.1.1. Vraag naar elektriciteit 

Afbeelding 10 geeft de definitie weer van de vier varianten van de 
elektriciteitsvraag die eerder werden omschreven. De vermelde 
waarden zijn de jaarlijkse energiehoeveelheden. 
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Afbeelding 10 – Varianten in de vraag 

10.1.2. Investeringen in HEB-eenheden 

Tabel 5 vat de twee investeringsvarianten samen waarmee rekening 
werd gehouden voor de eenheden die van hernieuwbare 
energiebronnen gebruik maken. 
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Afbeelding 11 geeft de evolutie weer van de capaciteit van de nieuwe 
HEB-eenheden, waarin tijdens de bestudeerde periode wordt 
geïnvesteerd. 
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Afbeelding 11 – Evolutie van de capaciteit die tijdens de periode 2002-2011 
werd geïnvesteerd in HEB-eenheden 

10.1.3. Investeringen in WKK-eenheden 

Tabel 6 geeft de investeringsvarianten weer met betrekking tot de 
eenheden met een gecombineerde productie van elektriciteit en 
warmte. 

Afbeelding 12 illustreert de evolutie van de capaciteit die in de loop 
van de bestudeerde periode in nieuwe WKK-eenheden wordt 
geïnvesteerd. 
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Afbeelding 12 – Evolutie van de capaciteit die tijdens de 
periode 2002-2011 in WKK-eenheden werd geïnvesteerd 
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10.1.4. CO2-taks 

Twee varianten van de CO2-taks werden beschouwd. 

De lage variante gaat uit van een situatie zonder CO2-taks gedurende 
de gehele studieperiode. 

De hoge variante komt overeen met de taks die wordt gebruikt in de 
studie van het FPB [20] en waarmee België de doelstellingen van 
Kyoto wil realiseren, hetzij 132 €2000/ t CO2 in 2011, in de 
veronderstelling dat er geen internationale handel bestaat in de 
emissiegetuigschriften en dat België onafhankelijk van andere landen 
maatregelen moet nemen. 

Afbeelding 13 geeft de timing voor de CO2-taks weer. 
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Afbeelding 13 – Timing voor de toepassing van de CO2-taks (hoge variante) 

10.1.5. Import 

De vier varianten die in het hoofdstuk over de import werden 
beschreven, worden nog eens weergegeven in afbeelding 14. 
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Afbeelding 14 – Importvarianten 

 

De vermogensimport wordt verondersteld tijdens de 8760 uur van het 
jaar een constant peil aan te houden. 

10.2. Omschrijving van de scenario’s 
Tabel 9 geeft de scenario’s die in aanmerking worden genomen weer. 
Deze scenario’s kunnen in drie groepen worden opgedeeld, die 
respectievelijk de “Kyoto-scenario’s”, de “BAU-scenario’s” (business 
as usual) en de “post-Kyoto-scenario’s” worden genoemd. 

 

Kyoto-scenario’s BAU-scenario’s Post-Kyoto-scenarios  

K1 K2 K4 K7 B1 B2 B4 B3 P5 P6 

Variante van de 
vraag 

Beheersing van de vraag  

 

Business as usual Stabilisatie 
van de 
vraag 

Daling van 
de vraag 

Variante van de 
investeringen 

in HEB 

Hoog Laag Hoog 

Variante van de 
investeringen 

in WKK 

Hoog Ontwerpen 
van 

regionale 
doel-

stellingen 

Laag Hoog 

Variante van de 
CO2-taks 

Hoog Laag Hoog 

Importvariante Laag Gemid-
deld 2 

Gemiddeld 1 Laag Gemid-
deld 2 

Gemid-
deld 1 

Hoog Laag  

Tabel 9 – Omschrijving van de scenario’s 
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10.2.1. Kyoto-gevallen 

In het kader van het Protocol van Kyoto heeft België zich ertoe 
verbonden de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

De scenario’s van de groep “Kyoto-gevallen” plaatsen het elektrisch 
systeem in een context waarbij de genomen maatregelen om België 
toe te laten haar internationale verbintenissen na te komen, en meer 
in het bijzonder deze in het kader van het Protocol van Kyoto, hun 
effecten volledig laten gevoelen. 

Eén van de manieren om de doelstellingen van Kyoto te halen, 
bestaat erin de vraag te verminderen. Logischerwijze zijn deze 
scenario’s dan ook gebaseerd op de variante met de beheersing van 
de vraag. 

De daling van de vraag ten opzichte van de BAU-variante kan worden 
bekomen door een CO2-taks in te voeren. Daarom bevatten deze 
scenario’s de hoge variante van de CO2-taks. Omwille van de 
samenhang met de stappen ondernomen voor het naleven van de 
Kyoto-doelstellingen, werd ook telkens gebruik gemaakt van de hoge 
variante voor de investeringen in WKK-eenheden en HEB-eenheden. 

De scenario’s verschillen onderling door de varianten die verband 
houden met de import.  Zij werden K1, K2 en K4 gedoopt. 

Een vierde scenario K7 werd gedefinieerd in deze groep uitgaande 
van het scenario K4. Het verschilt er enkel van door het in rekening 
brengen van de ontwerpen van doelstellingen gedefinieerd door het 
Vlaamse en Waalse gewest inzake elektrische energie geproduceerd 
door WKK-eenheden over de bestudeerde periode. 

10.2.2. BAU-scenario’s 

De scenario’s uit de groep “BAU-scenario’s” stellen de situatie voor 
waarbij de hiervoor beschreven maatregelen om de Kyoto-
doelstellingen te halen, slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd.  
Aldus werd de lage variante voor de investeringen in HEB- en WKK-
eenheden gekozen. Omwille van het streven naar samenhang werd 
de lage variante voor de CO2-taks hieraan verbonden, d.w.z. zonder 
CO2-taks. 

Deze scenario’s maken gebruik van de variante business as usual 
voor de vraag en verschillen enkel door de gebruikte importvariante. 

In deze groep zijn er vier scenario’s. Deze worden met de 
benamingen B1 tot B4 aangeduid. 
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10.2.3. Post-Kyoto-scenario’s 

De scenario’s behorende tot de groep “post-Kyoto-scenario’s” 
plaatsen het elektrisch systeem in een context waarbij een 
vermindering van de CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van de 
emissies in 1999 voorzien is, terwijl rekening wordt gehouden met de 
ontmanteling van de nucleaire centrales voorzien tussen 2014 en 
2025. 

Om deze doelstelling te kunnen halen is het noodzakelijk om de 
elektriciteitsvraag tussen nu en 2025 te doen dalen. Deze scenario’s 
worden dus gedefinieerd uitgaande van de varianten voor de 
stabilisatie van de vraag en de daling van de vraag. 

Deze effecten op de vraag worden onder meer bekomen door het 
invoeren van een CO2-taks. Om die reden werden deze scenario’s 
gebouwd rond de hoge variante voor de CO2-taks en, omwille van de 
samenhang, gebruikmakend van de hoge varianten voor de 
investeringen in HEB- en WKK-eenheden. 

De scenario’s van deze groep worden P5 en P6 genoemd.  Ze 
gebruiken beiden de lage importvariante. 

10.3. Investeringen in het centrale park 
Zoals beschreven in punt 8.5, wordt voor de investeringen in 
basiseenheden gekozen voor de STEG-technologieën. Voor de 
investeringen in piekeenheden kiest men dan weer voor GT.  

Om de betrouwbaarheid van het productiepark te berekenen, moet de 
grootte van iedere eenheid duidelijk worden gespecifieerd. In het 
kader van het indicatief programma wordt de grootte van de nieuwe 
STEG-eenheden op 350 MW en voor de nieuwe GT-eenheden op 40 
MW vastgelegd. 
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11. Beleidslijnen voor investeringen 
In dit hoofdstuk worden de verschillende investeringspolitieken in 
eenheden van het centrale park besproken; hierbij wordt de 
methodologie dewelke beschreven staat in punt 2.3.3, op de tien 
scenario’s uit tabel 9 toegepast. 

Voor we evenwel elk scenario afzonderlijk grondig onderzoeken, is het 
interessant om snel een totaalzicht te krijgen op alle resultaten van de 
nieuwe productiecapaciteiten waarmee het indicatief programma 
rekening houdt, evenals de evolutie van de CO2-emissies die met 
ieder scenario overeenkomen. 

11.1. Globale analyse van de scenario’s 
De capaciteit die in het centrale park wordt geïnvesteerd, is erg 
gevoelig voor de hypotheses waarop de verschillende scenario’s zijn 
gebaseerd: ze varieert voor de scenario’s P6 en B1 voor het jaar 2011 
respectievelijk van 0 MWe tot 3 060 MWe. Dit wordt weergegeven in 
afbeelding 15. 

  0

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(M
W

)

B1
B4
K1
B2
K4
B3
K7
P5
K2
P6

 
Afbeelding 15 – Evolutie van de capaciteit die in het centrale park wordt 

geïnvesteerd 

 

De evolutie van deze capaciteit is immers niet alleen afhankelijk van 
de buitengebruikstellingskalender van de centrale productie-
eenheden, maar eveneens van de resterende vraag naar elektriciteit 
waaraan het productiepark moet voldoen, nadat gebruik is gemaakt 
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van de energie die enerzijds afkomstig is van de import en anderzijds 
geproduceerd wordt door WKK- en HEB-eenheden. 

De gebruikte varianten om scenario B1 te omschrijven, groeperen de 
hoogste vraag, de laagste import en de laagste investeringen in WKK- 
en in HEB-eenheden. Dit scenario komt dus overeen met de hoogste 
waarde voor de vraag waarmee het centrale park wordt 
geconfronteerd. Dit leidt aldus tot de hoogste behoefte aan 
investeringen in eenheden van het centrale park en vormt de 
bovenlimiet voor dit type investeringen voor de bestudeerde 
scenario’s.  

Scenario P6 daarentegen, is gebaseerd op de laagste vraag en de 
hoogste investeringen in WKK- en HEB-eenheden. Dit leidt voor de 
bestudeerde scenario’s, ondanks de laagste importvariante, tot de 
kleinste waarde voor de behoefte aan te installeren capaciteit in het 
centrale park. 

Bij analyse van de andere scenario’s stellen we logischerwijs vast dat 
de capaciteiten die in het centrale park worden geïnvesteerd, 
evolueren tussen de hierboven vermelde grenswaarden. De curven 
vertonen enkele knikken, die overeenkomen met bijzondere 
gebeurtenissen zoals variaties in het profiel van de import of de 
buitengebruikstelling van bepaalde eenheden. De ontwikkelingen 
leiden in 2011 uiteindelijk tot drie investeringsniveaus: de hoge 
niveaus  (scenario’s B1 en B4), de middelhoge niveaus (scenario’s 
K1, B2 en K4) en de lage niveaus (scenario’s B3, K7, P5, K2 en P6). 

De capaciteit die in het totale park wordt geïnvesteerd (zie afbeelding 
16), komt overeen met de som van de geïnvesteerde capaciteiten in 
de eenheden van het centrale park, in de WKK- en in de HEB-
eenheden. 
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Afbeelding 16 – Evolutie van de capaciteit die in het totale park wordt 

geïnvesteerd 
 

Deze geïnvesteerde capaciteit varieert voor het jaar 2011 van 2499 
MWe tot 4719 MWe voor de respectieve scenario’s B3 en B1. De 
verdeling per type eenheden wordt weergegeven in tabel 10. 

 

Geïnvesteerde capaciteiten (MW) 
Scenario 

HEB WKK STEG GT Totaal 

K1 1767 1000 700 1040 4507 

K7 1767 1750 0 760 4277 

K4 1767 1000 350 920 4037 

K2 1767 1000 0 400 3167 

B1 949 710 2100 960 4719 

B4 949 710 1400 1160 4219 

B2 949 710 700 1000 3359 

B3 949 710 0 840 2499 

P5 1767 1000 0 640 3407 

P6 1767 1000 0 0 2767 

Tabel 10 – Geïnvesteerde capaciteiten per scenario 
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Scenario B1 vertegenwoordigt opnieuw de bovenste grenswaarde van 
de geïnvesteerde capaciteit, terwijl het scenario B3 omwille van de 
hoge importvariante met de onderste grenswaarde overeenkomt. 

De scenario’s voor het jaar 2011 kunnen in het totale park in drie 
investeringsniveaus worden ingedeeld: de hoge niveaus (scenario’s 
B1, K1, K7, B4 en K4), de middelhoge niveaus (scenario’s P5, B2 en 
K2) en de lage niveaus (scenario’s P6 en B3). 

De CO2-uitstoot die door het totale park wordt voortgebracht, varieert 
in 2011 voor de scenario’s P6 en B1 respectievelijk tussen 11,8 Mt en 
25,85 Mt. Dit wordt weergegeven in afbeelding 17. 
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Afbeelding 17 - CO2-emissies van het Belgische park 

 

Dezelfde scenario’s vertegenwoordigen ook de onderste en de 
bovenste grenswaarden van de CO2-emissies over de looptijd van het 
plan. Dit is logisch, want de scenario’s B1 en P6 komen overeen met 
respectievelijk de hoogste en de laagste bijdrage van het totale 
productiepark aan de dekking van de vraag. 

In alle scenario’s dalen de CO2-emissies tussen 2002 en 2003. Dit is 
toe te schrijven aan de buitengebruikstelling van een 
steenkooleenheid. 

Een (sterkere) daling doet zich voor vanaf 2005 in het kader van de 
scenario’s van Kyoto. Deze ontwikkeling is een gevolg van de daling 
van de energie die door de steenkooleenheden wordt geproduceerd 
(wat op zich een gevolg is van de invoering van een CO2-taks). In de 
BAU-scenario’s doet deze daling zich voor in 2007, op het moment dat 
een omvangrijke geïnstalleerde capaciteit in steenkooleenheden wordt 
buitengebruikgesteld. 
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De scenario’s B3 en K1 leiden tot quasi identieke CO2-emissies in 
2011. De manier waarop deze waarden worden bekomen, verschillen 
nochtans in de twee scenario’s. In scenario K1 wordt deze waarde 
bereikt door een proces van beheersing van de vraag gecombineerd 
met hogere investeringen in decentrale productie-eenheden. In het 
scenario B3 werd deze waarde bekomen door een gevoelige 
verhoging van de import, zonder rekening te houden met CO2-
emissiehoeveelheden in het buitenland om deze geïmporteerde 
energie op te wekken. 

De CO2-uitstoot in het scenario K7 ligt zeer dicht bij deze van het 
scenario K4. De productie door de nieuwe investeringen in GT en 
STEG in het scenario K4 wordt in het scenario K7 deels vervangen 
door de productie van een gedeelte van de WKK-eenheden die 
dezelfde brandstof, namelijk aardgas, verbranden. 

Afbeelding 18 toont het verloop van het jaarlijkse verbruik van aardgas 
voor elk scenario.  

In de BAU-scenario’s heeft de buitengebruikstelling van de 
steenkooleenheden in 2007 een ingrijpende invloed op het verbruik 
van aardgas. In de Kyoto-scenario’s leidt de invoering van de CO2-
taks in 2005 tot een verlaging van de productie van de eenheden die 
met steenkool werken ten gunste van de eenheden die met gas 
werken. Dit leidt tot een sterkere stijging van het verbruik van aardgas.  

Met uitzondering van de post-Kyoto-scenario’s vertoont het jaarlijkse 
verbruik van aardgas tijdens de bestudeerde periode een sterke 
stijging. Die stijging ligt tussen 60% van het verbruik in 2002 in het 
geval van het K2-scenario, en 100% van het verbruik in 2002 voor het 
scenario K7. Dit komt overeen met een jaarlijkse groei die zich 
respectievelijk tussen 5,4% en 8,0% situeert. 

In deze scenario’s wordt de groei van het verbruik van aardgas 
verklaard door het gecombineerde effect van de investeringen in 
eenheden die gas verbranden en de verlaging van de productie van 
de steenkooleenheden, hetzij doordat sommige daarvan worden 
buitengebruikgesteld hetzij door de invoering van de CO2-taks. 

In de scenario’s P5 en P6 is de daling van het verbruik van aardgas 
tijdens de tweede helft van de bestudeerde periode in de eerste plaats 
het gevolg van enerzijds de verhoging van het aandeel van de HEB-
eenheden in de elektriciteitsproductie en anderzijds de opname van 
de varianten met een stabilisatie of een daling van de 
elektriciteitsvraag. 
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B1   180   200   212   226   237   270   283   290   300   313

K1   171   188   195   244   275   281   286   292   299   307

K7   150   154   150   188   210   220   229   252   276   300

B4   158   166   165   168   178   210   221   243   268   293

K4   150   154   151   189   206   214   220   242   264   283

B2   158   166   165   168   178   210   221   232   242   255

K2   150   154   151   189   206   214   220   227   234   241

P5   173   183   183   226   248   249   247   245   244   230

B3   126   144   154   154   154   174   185   195   207   219

P6   146   148   143   182   183   178   170   165   163   159

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
Afbeelding 18 – Evolutie van het jaarlijkse verbruik van aardgas 

Tot in 2005 leunt de evolutie van het aardgasverbruik in scenario K7 
zeer nauw aan bij dit van scenario K4. Nadien ligt het aardgasverbruik 
lichtjes hoger dan in scenario K4. Dit vloeit voort uit de vervanging van 
een gedeelte van de productie van STEG-eenheden in het scenario 
K4 door de productie van WKK-eenheden, dewelke een minder 
gunstig rendement hebben voor de afzonderlijke 
elektriciteitsproductie. 

Afbeelding 19 laat toe de evolutie van het jaarlijks aardgasverbruik 
van scenario B1 te vergelijken met deze van het indicatief plan van 
bevoorrading in aardgas [8]. Scenario B1 is het scenario met de 
definitie die het best aansluit met deze van het indicatief plan van 
bevoorrading in aardgas. Zodoende is de beschouwde variante van de 
elektriciteitsvraag dezelfde voor beide scenario’s. 
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Afbeelding 19 – Evolutie van het jaarlijks aardgasverbruik –  

Vergelijking met het indicatief plan van bevoorrading in aardgas 

Curve “B1” van de afbeeldingen 18 en 19 stelt de evolutie van het 
jaarlijks aardgasverbruik van scenario B1 voor. De definitie van 
scenario B1 is onder meer gebaseerd op een evolutie van de 
brandstofprijzen die volgt uit de studie van het FPB [20]. Deze prijzen 
geven aanleiding tot een afweging tussen aardgas en steenkool, met 
als gevolg dat steenkooleenheden voorrang krijgen op 
aardgaseenheden. Indien het echter economisch voordeliger is om 
eerder de aardgaseenheden te laten werken is de evolutie van het 
jaarlijks aardgasverbruik deze die door de curve “B1+gas” van 
afbeelding 19 voorgesteld wordt. De evolutie van het jaarlijks 
aardgasverbruik sluit in het begin van de studieperiode nauw aan met 
deze van het indicatief plan van bevoorrading in aardgas. Dit wordt 
door de curve “Gasplan” van afbeelding 19 geïllustreerd. Op het einde 
van de studieperiode lopen de evoluties uit elkaar. Dit is onder meer 
het gevolg van verschillende hypotheses voor de import van 
elektrische energie. De import van elektrische energie blijft constant in 
scenario B1 terwijl voor het indicatief plan van bevoorrading in 
aardgas de import verdubbelt gedurende de studieperiode. 

Het scenario van het indicatief plan van bevoorrading in aardgas, 
veronderstelt een marginale penetratie van 90% van de 
aardgascentrales in de elektriciteitsproductie. Deze tendens houdt 
rekening met een investeringspolitiek die voorafgaandelijk inspeelt op 
een reglementering die meer beperkingen oplegt aan de CO2-uitstoot. 
Vanuit het oogpunt van de zekerheid van de aardgasbevoorrading, 
geeft het indicatief plan van bevoorrading in aardgas de voorkeur aan 
de hypothese waarbij de aardgascentrales sterk benut worden. Een 
dergelijke hypothese geeft inderdaad aanleiding tot richtlijnen voor de 
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dimensionering van het gasnet die een voldoende transportcapaciteit 
voorziet voor elke realistische hypothese wat betreft het 
aardgasverbruik voor elektriciteitsproductie. 

11.2. Gedetailleerde analyse van de scenario’s 

11.2.1. Kyoto-scenario’s 

Scenario K1 

Doordat het importniveau in het scenario K1 laag is, bedragen de 
capaciteiten in STEG en GT die tijdens de beschouwde periode 
moeten worden geïnstalleerd om aan het betrouwbaarheidscriterium 
te voldoen, respectievelijk 700 MW en 1 040 MW. 

De afbeelding 20 toont de evolutie van de geïnstalleerde capaciteit per 
type van eenheid van het volledige park en maakt daarbij onderscheid 
tussen de capaciteit van het bestaande park en de nieuw 
geïnvesteerde eenheden. De eerste STEG-eenheid verschijnt in 2005, 
terwijl er vanaf het jaar 2002 voor 160 MW in GT-eenheden wordt 
geïnvesteerd. 
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Afbeelding 20 – Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit (scenario K1) 

De afbeelding 21 herneemt de jaarlijkse waarden van de 
geproduceerde elektrische energie per type brandstof, alsook de CO2-
emissies van het productiepark. Bij deze afbeelding stelt de 
geproduceerde energie met gas de totale geproduceerde energie voor 
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die geproduceerd wordt door de verbranding van aardgas en 
industriële gassen afkomstig van hoogovens en cokesfabrieken. 

Tijdens de periode waarop het programma betrekking heeft, stijgt het 
aandeel van gas van 28% naar 41%. De CO2-emissies van het 
productiepark dalen van 27 Mt in 2002 tot 20 Mt in 2011, wat 
overeenkomt met een daling van 23%. Dit wordt duidelijk 
weergegeven in afbeelding 21. 
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Afbeelding 21 – Evolutie van de geproduceerde energie en de CO2-emissies 
(scenario K1) 

 

Scenario K2 

De import van de variante “gemiddeld 2” die in dit scenario wordt 
beschouwd, laat ons toe om iedere nieuwe investering in STEG-
eenheden te vermijden. De vereiste capaciteit in GT-eenheden wordt 
beperkt tot slechts 400 MW tijdens de beschouwde periode, zoals 
weergegeven in afbeelding 22. Vanaf 2007 is een GT-capaciteit van 
160 MW nodig. 
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Afbeelding 22 – Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit (scenario K2) 

 

Tijdens de beschouwde periode stijgt het aandeel van gas van 25% 
tot 31%. De CO2-emissies van het productiepark dalen van 25 Mt in 
2002 tot 16 Mt in 2011, wat overeenkomt met een daling van 36%. Dit 
blijkt eveneens uit afbeelding 23. 
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Afbeelding 23 – Evolutie van de geproduceerde energie en de CO2-emissies 
(scenario K2) 
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Scenario K4 

Het enige verschil tussen dit scenario en scenario K2 betreft de 
gebruikte importvariante. De import blijft tot het jaar 2008 dezelfde als 
in scenario K2. Vanaf 2009 daalt de import lineair tot ze in 2011 haar 
niveau van 2002 bereikt. In scenario K2 blijft de import gelijk tussen 
2008 en 2011.  

De behoeften aan nieuwe capaciteiten zijn dus tot in 2008 dezelfde als 
in scenario K2. Daarna stijgen ze tot ze een totaal van 350 MW 
basiscapaciteit en 920 MW aan piekeenheden bereiken. 

In 2011 wordt de enige basiseenheid in dienst gesteld. De eerste 
investeringen in piekeenheden moeten in 2007 worden gemaakt, met 
een te installeren capaciteit van 160 MW aan GT. Dit wordt 
weergegeven in afbeelding 24. 
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Afbeelding 24 – Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit (scenario K4) 

 

Het aandeel van gas stijgt van 25% in 2002 tot 37% in 2011, terwijl de 
CO2-emissies van het productiepark in dezelfde periode van 25 Mt tot 
18 Mt dalen. Dit komt overeen met een daling van 27%, zoals ook uit 
afbeelding 25 kan worden afgeleid. De emissies nemen op het einde 
van de periode sterker toe dan in scenario K2. Dit is een gevolg van 
de verlaging van de import en de impact daarvan op de energie die in 
het land zelf moet worden geproduceerd. 
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Afbeelding 25 – Evolutie van de geproduceerde energie en de CO2-emissies 
(scenario K4) 

 

Scenario K7 

Dit scenario vertrekt van dezelfde veronderstellingen als het scenario 
K4 en verschilt er enkel van door de gebruikte variante voor 
investeringen in WKK-eenheden. 

Het hogere niveau van investeringen in WKK-eenheden in het 
scenario K7 maakt elke investering in basiseenheden (STEG) 
overbodig. Tijdens de periode van het indicatief programma dienen 
enkel 760 MWe in piekeenheden te worden geïnstalleerd om aan het 
betrouwbaarheidscriterium te blijven voldoen, waarvan de eerste 
eenheden vanaf 2009 in dienst moeten worden genomen zoals blijkt 
uit afbeelding 26. 
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Afbeelding 26 - Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit (scenario K7) 

Gedurende de studieperiode stijgt het aandeel van gas van 25% in 
2002 tot 38% in 2011, terwijl in dezelfde periode de CO2-emissies 
dalen van 25 Mt tot 19 Mt. Deze resultaten worden in afbeelding 27 
weergegeven en komen in grote mate overeen met deze van scenario 
K4. 
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Afbeelding 27  - Evolutie van de geproduceerde energie en de CO2–

emissies (scenario K7) 
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11.2.2. BAU-scenario’s 

Scenario B1 

Zoals in de globale analyse van de scenario’s reeds werd aangehaald, 
leidt het scenario B1 tot de hoogste waarde voor de investeringen in 
eenheden van het centrale park. Deze investeringen bestaan uit 2100 
MW aan STEG-eenheden als basisvermogen en 960 MW aan GT-
eenheden als piekvermogen. 

Afbeelding 28 toont de indienstname vanaf 2003 van investeringen in 
STEG-eenheden van 350 MW, terwijl er vanaf 2002 voor een totaal 
piekvermogen van 360 MW in GT-eenheden wordt geïnvesteerd. 
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Afbeelding 28 – Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit (scenario B1) 

 

In afbeelding 29 kan worden vastgesteld dat het aandeel van gas in 
de periode van 2002 tot 2011 van 29% tot 42% stijgt. In dezelfde 
periode stijgt het aandeel van de eenheden die met hernieuwbare 
energiebronnen werken, van 0,7% tot 3,3%, terwijl het aandeel van 
steenkooleenheden, van 14% naar 7% terugvalt naarmate deze 
eenheden worden buitengebruikgesteld. 
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Afbeelding 29 – Evolutie van de geproduceerde energie en de CO2-

emissies (scenario B1) 

 

De CO2-emissies van het productiepark dalen in dezelfde periode van 
28 Mt tot 26 Mt, wat overeenkomt met een afname van 6,6%. De 
buitengebruikstelling van steenkooleenheden hebben dus een positief 
effect op de CO2-emissies. Dat blijkt uit de cijfers voor 2003 en 2007. 
Deze ontwikkeling wordt geleidelijk aan gecompenseerd door de 
toename van het vermogen van de eenheden die met gas werken.  

Scenario B2 

De impact van een middelhoge importvariante bestaat erin dat ze – in 
vergelijking met het scenario B1 – de behoeften aan nieuwe 
investeringen in nieuwe STEG-basiseenheden en GT-piekeenheden 
op het einde van de periode tot respectievelijk 700 MW en 1000 MW 
terugbrengt. 

Een eerste eenheid van 350 MW basiscapaciteit wordt in 2007 in 
dienst gesteld onder de vorm van een STEG-eenheid. Vanaf 2006 
worden 120 MW aan GT-eenheden geïnstalleerd. 

De evolutie van de geïnstalleerde capaciteiten per type eenheid wordt 
in afbeelding 30 weergegeven. 
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Afbeelding 30 – Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit (scenario B2) 

 

In dit scenario stijgt het aandeel van gas in de beschouwde periode 
van 26% tot 32%. Dit wordt weergegeven in afbeelding 31. 
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Afbeelding 31 – Evolutie van de geproduceerde energie en de CO2-emissies 

(scenario B2) 
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De CO2-emissies van het productiepark evolueren van 26 Mt in 2002 
tot 22 Mt in 2011, wat overeenkomt met een daling van 13%. Het 
verschil met de verlaging die we in scenario B1 konden vaststellen, is 
voornamelijk toe te schrijven aan de hogere import. Op die manier 
kunnen de behoeften aan nieuwe capaciteiten worden beperkt en kan 
de hoeveelheid energie die door het productiepark wordt 
voortgebracht, worden verlaagd. 

Scenario B4 

De scenario’s B4 en B2 onderscheiden zich uitsluitend door de 
importvariante die wordt gebruikt. In het scenario B4 daalt de import 
vanaf 2009 lineair tot in 2011 hetzelfde niveau wordt gehaald als in 
2002. In scenario B2 blijft de import van 2009 tot 2011 op hetzelfde 
niveau hangen als in 2008. 

Het gebruik van deze andere importvariante leidt – in vergelijking met 
het scenario B2 – tot een verhoging van de investeringen vanaf 2009, 
en dit zowel in basiseenheden als in piekeenheden. 

In 2011 zijn de nieuwe geïnstalleerde vermogens goed voor 1400 MW 
aan STEG-eenheden en 1160 MW aan GT-eenheden. Zoals duidelijk 
blijkt uit afbeelding 32, zijn de indienststellingen van de eerste basis- 
en piekeenheden identiek aan die in scenario B2, aangezien de twee 
importvarianten voor de periode 2002-2008 identiek zijn. 
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Afbeelding 32 – Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit (scenario B4) 

 

Zoals in afbeelding 33 wordt weergegeven, stijgt het aandeel van gas 
van 26% in 2002 tot 38% in 2011. 
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Afbeelding 33 – Evolutie van de geproduceerde energie en de CO2-emissies 

(scenario B4) 

 

De CO2-emissies van het productiepark dalen van 26 Mt in 2002 tot 
20 Mt in 2007, maar stijgen nadien weer tot 25 Mt in 2011. Dit komt 
overeen met een daling van 4% over de gehele periode. De stijging 
van de CO2-emissies op het einde van de periode is toe te schrijven 
aan de verhoging van de productie door eenheden van het centrale 
park die van fossiele brandstoffen gebruik maken. Dit is nodig om de 
verlaging van de import op te vangen. 

Scenario B3 

Met het importniveau in de hoge variante kan de doelstelling op het 
vlak van de betrouwbaarheid worden bereikt zonder dat er in nieuwe 
STEG-eenheden moet worden geïnvesteerd. In vergelijking met de 
andere BAU-scenario’s is er op het einde van de beschouwde periode 
ook slechts 840 MW nieuwe piekcapaciteit aan GT-eenheden nodig. 
Dit wordt weergegeven in afbeelding 34.  

In 2006 moeten de eerste 120 MW GT-installaties in dienst worden 
gesteld. 
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Afbeelding 34 – Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit (scenario B3) 

Het aandeel van gas evolueert van 20% in 2002 naar 26% in 2011, 
zoals weergegeven in afbeelding 35. 
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Afbeelding 35 – Evolutie van de geproduceerde energie en de CO2-emissies 

(scenario B3) 

 

De CO2-emissies van het productiepark nemen in de periode van 
2002 tot 2011 af van 23 Mt tot 20 Mt, wat overeenkomt met een daling 
van 9%. 
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11.2.3. Post-Kyoto-scenario’s 

Scenario P5 

Dit scenario maakt gebruik van de variante van de stabilisering van de 
vraag en de lage importvariante. Er moet geen enkele investering 
worden gemaakt in basiseenheden, maar wanneer men de 
doelstelling op het vlak van de betrouwbaarheid wil behouden, moet er 
over de gehele beschouwde periode in 640 MW piekeenheden 
worden geïnvesteerd, waarvan 200 MW reeds vanaf 2002 
beschikbaar moet zijn. Dit wordt weergegeven in afbeelding 36. 
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Afbeelding 36 – Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit (scenario P5) 

 

Het aandeel van gas stijgt van 28% in 2002 tot 34% in 2011.  



  19 december 2002 

  92  

 0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(G
W

h)

0

5

10

15

20

25

30

(M
t)

Import Nucleair HEB Steenkool

Gas Stookolie CO2-uitstoot

 
Afbeelding 37 – Evolutie van de geproduceerde energie en de CO2-emissies 

(scenario P5) 

 

Zoals uit afbeelding 37 kan worden afgeleid, dalen de CO2-emissies 
van het productiepark tijdens de bestudeerde periode vrij scherp van 
27 Mt in 2002 tot 16 Mt in 2011, wat overeenkomt met een daling van 
43%. 

De jaarlijkse energie die in 2011 wordt geïmporteerd, bedraagt nog 
slechts 89% van de maximale hoeveelheid energie die jaarlijks kan 
worden geïmporteerd op basis van de lage importvariante. De impact 
van de stabilisering van de vraag, in combinatie met een groot 
aandeel van de HEB- en WKK-eenheden in de samenstelling van het 
park, leidt tot een verlaging van het volume energie dat wordt 
geïmporteerd. 

Scenario P6 

Dit scenario maakt gebruik van de variante van de daling van de vraag 
en van de lage importvariante. Wat het centrale park betreft, is er 
geen enkele investering in nieuwe eenheden nodig. Dit is te danken 
aan het feit dat er een erg voluntaristisch beleid wordt gevoerd om de 
vraag te drukken. Dit wordt weergegeven in afbeelding 38. 

De nieuwe decentrale eenheden volstaan om de vraag naar nieuwe 
productiecapaciteiten te voldoen. 
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Afbeelding 38 – Evolutie van de geïnstalleerde capaciteit (scenario P6) 

 

Het aandeel van gas blijft tijdens de beschouwde periode zo goed als 
stabiel: ze stijgt slechts licht van 25% in 2002 tot 26% in 2011, terwijl 
de CO2-emissies van het productiepark in dezelfde periode een 
spectaculaire daling laten zien van 25 Mt in 2002 tot 12 Mt in 2011, 
hetzij een daling van 53%. Dit wordt weergegeven in afbeelding 39. 
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Afbeelding 39 – Evolutie van de geproduceerde energie en de CO2-emissies 
(scenario P6) 
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Deze afbeelding illustreert eveneens een progressieve daling van de 
import en van de productie van kernenergie. Het gaat hier meer 
bepaald om het Belgische aandeel in de kerncentrale van Chooz op 
het einde van de beschouwde periode. De nucleaire productie maakt 
in 2011 nog slechts 94% uit van de totale energie die door de 
Belgische kerncentrales kan worden geproduceerd. De import wordt 
beperkt tot 62% van de beschikbare energie in het Belgische aandeel 
van Chooz. Dit scenario laat de tendens die op het einde van de 
periode in scenario P5 te zien is, nog duidelijker naar voren komen.  

In scenario P6 vormt het aandeel van de productie van kernenergie, 
inclusief het aandeel in de productie van Chooz en van de niet-
coördineerbare productie van de HEB- en WKK-eenheden in 2011 
77% van de globale vraag, zonder dat hierbij rekening wordt 
gehouden met de eenheden die zouden kunnen worden 
aangesproken omwille van de veiligheid van het net. Dit belangrijke 
percentage voor de niet-gebruikte productiecapaciteit laat 
veronderstellen dat België in dat geval op sommige momenten over 
deze niet-gebruikte capaciteit  zou kunnen beschikken om ze te 
exporteren. 
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12. Bespreking en gevoeligheidsanalyses 
De analyse van de scenario’s die in het vorige deel worden 
behandeld, laten erg uiteenlopende situaties zien tussen de groepen 
van de Kyoto-, BAU- en post-Kyoto-scenario’s. 

De resultaten tonen aan dat de behoeften aan geïnstalleerde 
capaciteit van het centrale park afhankelijk zijn van de globale vraag 
naar elektriciteit in België, van het volume van de investeringen in 
WKK-eenheden en HEB-eenheden, van de grootte van de import die 
wordt beschouwd en van het betrouwbaarheidsniveau dat wordt 
opgelegd om aan de vraag te voldoen. 

In de volgende delen vindt u een gevoeligheidsanalyse en een 
bespreking van de resultaten van de simulatie in enkele domeinen die 
van groot belang zijn bij de uitwerking van het indicatief programma.  

12.1. Gevoeligheid aan de import 
De analyses laten een zeer sterke weerslag zien van het importniveau 
op de behoefte aan nieuwe productiecapaciteiten van het centrale 
park, op de datums van de industriële indienststellingen (IIS) van de 
eerste geïnvesteerde eenheden en op de evolutie van de CO2-uitstoot 
van het Belgische productiepark. Dit is een gevolg van het feit dat de 
import een invloed heeft op het deel van de vraag dat gedekt moet 
worden door de centrale productie na de bijdrage van de decentrale 
productie. 

Na onderzoek van de BAU-scenario’s blijkt (afbeelding 40) dat de 
capaciteiten die tijdens de bestudeerde periode onder de vorm van 
basiseenheden nodig zijn, op een regelmatige wijze dalen (2100 MW; 
1400 MW; 700 MW; 0 MW) naar gelang van het groeiende belang van 
de import in de volgorde van de scenario’s B1, B4, B2 en B3. 

Vermeldenswaard in dit verband is het feit dat het hoge importniveau 
van scenario B3, slechts mogelijk is indien de capaciteiten van de 
koppelverbindingen aan de zuidelijke grens worden verhoogd. 
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Afbeelding 40 – BAU-scenario’s in 2011: geïnvesteerde capaciteit in het 

centrale park, import en CO2-emissies 

 

Voor scenario B1 vinden in het jaar 2003 de eerste industriële 
indienststellingen voor STEG-eenheden plaats; voor de scenario’s B4 
en B2 vinden deze in het jaar 2007 plaats. 

Voor dezelfde scenario’s variëren de geïnstalleerde capaciteiten in 
nieuwe piekeenheden voor het jaar 2011 tussen 840 MW en 1160 
MW. 

Voor scenario B1 vinden de eerste industriële indienststellingen voor 
GT-eenheden in 2002 plaats, terwijl in de andere BAU-scenario’s het 
jaar 2006 naar voren wordt geschoven. 

Logischerwijze daalt de CO2-uitstoot in 2011 van 26 Mt tot 20 Mt naar 
gelang het groeiende belang van de import in de scenario’s B1, B4, 
B2 en B3. 

In het geval van de Kyoto-scenario’s K1, K4 en K2 bedraagt de 
vereiste capaciteit aan nieuwe STEG-eenheden respectievelijk 700 
MW, 350 MW en 0 MW naar gelang de stijgende hoeveelheden 
geïmporteerde energie. 
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Afbeelding 41 – Kyoto-scenario’s in 2011: geïnvesteerde capaciteit van het 
centrale park, import en CO2-emissies 

 

Voor scenario K1 vinden de eerste industriële indienststellingen van 
STEG-eenheden plaats in het jaar 2005; voor scenario K4 in het jaar 
2011. 

De capaciteiten van de nieuwe piekeenheden waarin tijdens de 
bestudeerde periode wordt geïnvesteerd, bedragen 400 MW voor 
scenario K2, 920 MW voor scenario K4 en 1040 MW voor scenario 
K1. 

De eerste industriële indienststellingen van de GT-eenheden vinden 
plaats in 2002 voor scenario K1 en in 2007 voor scenario’s K4 en K2. 

De CO2-emissies dalen tegen het jaar 2011 van 20 Mt tot 16 Mt voor 
de scenario’s K1, K4 en K2, waarbij telkens een groter beroep wordt 
gedaan op de import. 

De import kan een interessante flexibiliteit invoeren indien er tijdelijk 
een tekort aan productiecapaciteit optreedt. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer de indienststelling van een investering wat 
achterop loopt ten opzichte van de behoeften van de plaatselijke 
markt. 

Zoals we al bij het onderzoek van de resultaten van de simulatie 
konden vaststellen, vormt deze import ook een mogelijkheid om te 
diversifiëren. Zo kan de behoefte aan nieuwe productiecapaciteit 
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aanzienlijk worden verlaagd wanneer er meer energie wordt 
geïmporteerd. 

Toch kunnen dergelijke hoge importopportuniteiten slechts blijven 
bestaan zolang er in het buitenland een overcapaciteit bestaat. 
Bovendien zou het onvoorzichtig zijn om deze optie als een oplossing 
op lange termijn te beschouwen. 

Overigens moet men er zich ook van bewust zijn dat een deel van de 
koppelcapaciteiten wordt gebruikt voor de transit van energie 
doorheen België. Anderzijds zullen overeenkomsten tussen 
netbeheerders wellicht toelaten om op termijn de niet-geïdentificeerde 
stromen te beperken. Wanneer men geen rekening zou houden met 
deze elementen, zou men ongetwijfeld grote risico’s nemen op het 
vlak van de elektriciteitsvoorziening voor de Belgische verbruikers. 

Dat is de reden waarom de importvariante “gemiddelde 1” als 
alternatief voor de variante “gemiddelde 2” werd gedefinieerd. Het 
verschil tussen deze varianten brengt een extra behoefte van 860 MW 
teweeg in scenario B4 ten opzichte van scenario B2. In het geval van 
de scenario’s K4 en K2 bedraagt deze extra behoefte 870 MW.  

12.2. Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van het productiesysteem is een essentiële 
component van de kwaliteit van de dienst voor de elektriciteitslevering 
aan de klant en ligt daarom in de lijn van een beleid van duurzame 
ontwikkeling van de energie. 

LOLE 

Het betrouwbaarheidscriterium dat in dit indicatief programma wordt 
gehanteerd, bestaat uit een LOLE-waarde van minder dan 16 uur per 
jaar. De keuze voor deze waarde komt neer op het behoud van een 
globaal betrouwbaarheidsniveau van het systeem dat identiek is aan 
dat van de vorige uitrustingsplannen. 

Het is evenwel mogelijk dat het betrouwbaarheidsniveau dat door de 
markt wordt geëist, in de toekomst afneemt naarmate het proces van 
liberalisering vordert. 

In een gederegulariseerde omgeving biedt men de in aanmerking 
komende klant meestal de kans om het betrouwbaarheidsniveau te 
kiezen dat bij hem past, zodat hij geen extra kosten moet betalen voor 
een betrouwbaarheidsprestatie die hij voor zijn eigen toepassingen 
overbodig vindt. 

Indien de klant een strenger betrouwbaarheidscriterium hanteert dan 
het criterium dat door het elektrische systeem wordt voorgesteld, 
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kunnen er overigens steeds extra investeringen uitgevoerd worden 
zodat de geleverde elektriciteit aan zijn behoeften voldoet. 

Het is dus niet uitgesloten dat de minimumvereisten op het vlak van 
de betrouwbaarheid van het globale systeem die door de markt zullen 
worden gevraagd, in de toekomst worden verlaagd. 

Op basis van afbeelding 42 kan men zich een idee vormen van de 
investeringen in piekeenheden die men zou kunnen vermijden indien 
het LOLE-criterium zou worden versoepeld. 

Zo bedraagt in scenario B2 het vermogen dat in GT zou moeten 
worden geïnstalleerd om aan het LOLE-criterium te voldoen, 1000 
MW. 

Indien het criterium wordt versoepeld en er een LOLE-limietwaarde 
van 50 uur per jaar wordt aangenomen, toont de grafiek dat het 
vermogen dat in nieuwe GT-eenheden wordt geïnstalleerd, tot 360 
MW wordt beperkt. Een LOLE-limietwaarde van 75 uur per jaar zou de 
behoeften aan nieuwe piekcapaciteit tot 120 MW beperken. 
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Afbeelding 42 – Evolutie van de LOLE-waarde op basis van de capaciteit die in 
2011 in piekeenheden is geïnvesteerd 
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WKK- en HEB-eenheden 

Een belangrijke component van de betrouwbaarheid van het globale 
systeem wordt ook gevormd door het betrouwbaarheidsniveau van de 
WKK-eenheden en de HEB-eenheden. 

Bij de simulaties van de exploitatie van het productiepark die bij de 
analyse van de scenario’s werden gerealiseerd, werd rekening 
gehouden met deze eenheden door als beschikbaarheidscoëfficiënt 
een combinatie te nemen van hun eigenlijke beschikbaarheid en de 
beschikbaarheid van de energiebron die door de eenheid wordt 
gebruikt, te nemen. 

Deze evaluatiemethode volstaat in een studie op middellange en 
lange termijn (zoals dit indicatief programma), op voorwaarde dat het 
aandeel van dit type eenheden laag blijft. Indien hun bijdrage echter 
aanzienlijk toeneemt, zou het nodig zijn om de reële bijdrage van de 
niet-coördineerbare productiemiddelen en van de eenheden die 
gebruik maken van discontinue energiebronnen voor de dekking van 
de nationale piekvraag, nauwkeuriger te omschrijven. Een dergelijke 
methodologie vereist de toepassing van geavanceerde modellen. 
Deze modellen dienen nog verworven te worden. Bovendien vergt het 
gebruik ervan een specifieke opleiding en het verzamelen van 
bijjkomende gegevens. De omstandigheden die hebben geleid tot de 
uitwerking van dit eerste indicatief programma lieten niet toe deze 
taken uit te voeren. 

12.3. Diversificatie van de productiemiddelen 
Diversificatie van de gebruikte productiemiddelen om aan de vraag 
naar elektriciteit te voldoen, is een essentieel element in het 
risicobeheer waarmee de producenten worden geconfronteerd op het 
vlak van de bevoorrading van primaire energie. De manier waarop 
deze diversificatie wordt gekozen, heeft een belangrijke impact op de 
emissies van het productiesysteem en dus op het milieu. 

Bijgevolg is het van essentieel belang dat men met deze elementen 
rekening houdt wanneer men een beleid voor duurzame ontwikkeling 
van de energie uitwerkt. 

In 2000 kan de elektriciteitsproductie per energiebron worden 
ingedeeld zoals weergegeven in afbeelding 43. De grafiek aan de 
linkerkant bevat de waarden die afkomstig zijn van de statistieken van 
de Beroepsfederatie van de Elektriciteitsproducenten (BFE) voor het 
jaar 2000 [21]. De grafiek aan de rechterkant illustreert de resultaten 
van de simulatie voor hetzelfde jaar. De kernenergieproductie die 
overeenkomt met het Belgische aandeel in de centrale van Chooz, 
wordt er als import aangeduid, terwijl deze productie in de grafiek aan 
de linkerkant in de totale kernproductie is opgenomen. 
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Afbeelding 43 – Verdeling van de energie die in 2000 werd geproduceerd, per 

energiebron 

Tijdens de periode 2002-2011 zullen volgens planning 
steenkooleenheden met een totaal vermogen van 626 MW worden 
buiten gebruik gesteld. Zowel in de BAU- als in de Kyoto-scenario’s 
verbruiken alle voorgestelde nieuwe eenheden van het centrale park 
aardgas. 

Zoals wordt weergegeven in afbeelding 44 met betrekking tot scenario 
B1, daalt het aandeel van steenkool in de productie tijdens de periode 
van 2002 tot 2011 van 14% naar 7% en het aandeel van kernenergie 
van 49% tot 42%. Het aandeel van aardgas daarentegen stijgt van 
29% naar 42%. In deze afbeelding is het percentage energie dat door 
de kerncentrales wordt geproduceerd, lager dan in de statistieken van 
de BFE die in afbeelding 43 werden overgenomen, want het aandeel 
van Chooz wordt hier als geïmporteerde energie beschouwd. 
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Afbeelding 44 – Aandelen van de energiebronnen in 2002 en 2011 (scenario 

B1) 

In de hypothese waarin op systematische wijze gebruik wordt gemaakt 
van de STEG- en GT-opties om het centrale park te ontwikkelen, 
verhoogt de afhankelijkheid van gas aanzienlijk. Hierdoor krijgt men 
een park dat bijna uitsluitend met kernenergie of met gas werkt. Het 
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toegenomen gebruik van eenheden die met hernieuwbare 
energiebronnen werken, heeft hier weinig invloed op. Zoals 
weergegeven in afbeelding 45 wordt deze tendens zelfs bevestigd in 
scenario K1, waar de hoge variante voor investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen wordt beschouwd. 
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Afbeelding 45 – Aandelen van de energiebronnen in 2002 en 2011 (scenario K1) 

Keuze van gas als primaire brandstof 

De keuze van de STEG-technologie biedt op korte en middellange 
termijn een aantal belangrijke voordelen voor de producenten, die 
zowel met de onzekerheden van de liberalisering als met de 
groeiende ecologische vereisten worden geconfronteerd: een lagere 
specifieke investering, een hoog rendement, een grotere aanvaarding 
vanuit ecologisch standpunt en een kortere duur om deze installaties 
te bouwen. 

De optie om gebruik te maken van gas als primaire energiebron voor 
de ontwikkeling van de centrale productie tijdens de bestudeerde 
periode van 2002 tot 2011 lijkt dus een natuurlijke keuze voor de 
investeerders. Hiermee werd rekening gehouden in het indicatief 
programma, waardoor de afhankelijkheid ten opzichte van aardgas 
toeneemt. Deze tendens is eveneens zichtbaar op Europees niveau, 
in de mate dat nieuwe hydraulische sites zeldzaam en zelfs 
onbestaand worden, dat er in verschillende landen een moratorium 
geldt voor kernenergie en dat ten slotte ecologische vereisten opties 
penaliseren die gebaseerd zijn op het gebruik van steenkool, ondanks 
de relatief lage prijs van deze brandstof. 

De gasprijs zou op middellange of lange termijn aanzienlijk kunnen 
stijgen, doordat een groot aantal landen de ontwikkeling van hun 
productiesysteem op gas zal baseren. 

De ontwikkeling van hernieuwbare energieën draagt bij tot de 
diversificatie van energiebronnen, maar het potentieel aan deze 
technologieën blijft in België relatief beperkt. 
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Diversificatie 

Het lijkt daarom interessant om de optie steenkool open te houden en 
een zekere technologische knowhow in België operationeel te houden, 
zodat eventueel deze mogelijkheid opnieuw kan worden 
aangesproken indien de technologische ontwikkelingen die de 
vervuilende emissies aanzienlijk kunnen verlagen, zich realiseren. 

In die optiek leek het interessant om de Kyoto-scenario’s en de BAU-
scenario’s die eerder al werden voorgesteld, aan te vullen met 
verschillende gevoeligheidsanalyses gebaseerd op het gebruik van 
hoogwaardige steenkooltechnologieën. 

Zo wordt één STEG op twee in de investeringsprogramma’s die 
totnogtoe werden beschouwd voor de scenario’s B1, B4 en K1 
vervangen door een eenheid die met steenkool werkt van het 
superkritische type (SCCP) vanaf 2007 en van het geavanceerde 
superkritische type (ASCCP) vanaf 2010. De timing houdt rekening 
met de datums waarop deze technologieën waarschijnlijk vanuit 
technisch en commercieel oogpunt klaar zullen zijn voor toepassing. 

Voor ieder van deze scenario’s wordt de evolutie van de in 
basiseenheden geïnvesteerde capaciteiten per technologietype 
samengevat in tabel 11. 

Scenario B1 Scenario B4 Scenario K1 
Jaar 

STEG SCCP ASCCP STEG SCCP ASCCP STEG SCCP ASCCP

2002          

2003 350         

2004 350         

2005 700      350   

2006 700      350   

2007 1050 350  350   350 350  

2008 1050 350  350   350 350  

2009 1050 700  700   350 350  

2010 1050 700 350 700  350 350 350  

2011 1050 700 350 700  700 350 350  

Tabel 11 – Evolutie van de geïnvesteerde capaciteiten (MW) in basiseenheden 
van het centrale park in het geval van gemengde investeringen gas-steenkool 
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Afbeelding 46 illustreert de CO2-emissies van het totale park voor de 
drie hierboven vermelde scenario’s, in het geval van een beginsituatie 
waarin men geen gebruik maakt van nieuwe steenkooleenheden en in 
het geval van een gemengde investering gas-steenkool. 
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Afbeelding 46 – Gevoeligheid van de CO2-emissies voor het type investering in 

basiseenheden voor de scenario’s B1, B4 en K1 

 

De gedeeltelijke toepassing van investeringen in steenkooleenheden 
leidt in 2011 tot een stijging van de CO2-emissies met 4 Mt (15%) in 
scenario B1, met 2,5 Mt (10%) in scenario B4 en met 0,3 Mt (2%) in 
scenario K1. 

De beperkte verhoging van de CO2-emissies in het scenario K1 in het 
geval de steenkooloptie wordt gekozen is te wijten aan het feit dat de 
gebruikte CO2-taks (132 €/t CO2) in die mate de variabele 
exploitatiekost van de steenkooleenheden benadeelt, dat ze nog 
amper gebruikt worden. De steenkooleenheden produceren slechts 
6% van hun jaarlijks produceerbare energie, terwijl de STEG-
eenheden 96% bereiken van hun jaarlijks produceerbare energie. 

Doordat in de BAU-scenario’s B1 en B4 geen rekening wordt 
gehouden met een CO2-taks, worden de steenkooleenheden op een 
intensieve manier gebruikt. Wegens hun lagere variabele 
productiekosten produceren de steenkooleenheden 99% van hun 
jaarlijkse produceerbare hoeveelheid energie ten opzichte van 87% 
voor de STEG-eenheden. 
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Impact van het niveau van de CO2-taks 

Voor scenario K1 werd een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd van de 
CO2-emissies voor het niveau van de CO2-taks. Hierbij werden, naast 
het initiële niveau van 132 €/ t CO2, nog twee andere niveaus (50 en 
30 €/ t CO2) beschouwd. 

Afbeelding 47 illustreert de resultaten van deze  gevoeligheidsanalyse. 
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Afbeelding 47 – Gevoeligheid van de jaarlijkse CO2-emissies voor de hoogte 

van de CO2-taks voor scenario K1 

 

Tegen het jaar 2011 leidt de gedeeltelijke toepassing van 
investeringen in steenkooleenheden in plaats van in STEG-eenheden 
tot een toename van de CO2-emissies van 0,4 t (2%), wanneer 
rekening wordt gehouden met een taks van 132 €/ t CO2, van 0,8 t 
(4%) indien de taks 50 €/ t CO2 bedraagt en van 0,8 t (4%) indien de 
taks 30 €/ t CO2 bedraagt. 

Zoals dat hierboven staat aangegeven, produceren de 
steenkooleenheden slechts 6% van hun jaarlijkse capaciteit indien de 
taks 132 €/ t CO2 bedraagt. Deze waarde klimt tot 53% indien de taks 
50 €/ t CO2 bedraagt en tot 56% indien de taks 30 €/ t CO2 bedraagt. 
In alle drie gevallen werken de nieuwe STEG-eenheden op 96% van 
hun jaarlijkse capaciteit. 
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Dit toont duidelijk aan dat steenkool niet competitief is voor de niveaus 
van de CO2-taks die hierboven werden geanalyseerd in de 
prijsomstandigheden voor de brandstoffen die tegen 2011 kunnen 
worden verwacht. 

Indien er een CO2-taks zou worden toegepast, kan steenkool pas als 
een mogelijk alternatief voor gaseenheden naar voren worden 
geschoven indien deze steenkooleenheden voorzien worden van 
hoogwaardige en relatief goedkope systemen waarmee de CO2 kan 
worden opgevangen en afgescheiden. Voorlopig wordt niet voorzien 
dat dergelijke systemen een voldoende hoge rendabiliteit bereiken om 
te kunnen worden gebruikt tijdens de periode die in het indicatief 
programma wordt beschouwd. 

12.4. Specifieke eigenschappen van de discontinue 
bronnen 
Afbeelding 48, die gebaseerd is op de resultaten van scenario K4 
illustreert het feit dat alle technologieën die worden gebruikt om aan 
de vraag te voldoen, geen jaarlijkse energie produceren die 
proportioneel is met hun geïnstalleerd vermogen. Zo levert de 
kernenergie (die 32% van het totaal geïnstalleerde vermogen 
vertegenwoordigt) 45% van de totale energie die door het park wordt 
geproduceerd, terwijl de eenheden die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen (10% van het totaal geïnstalleerd 
vermogen) slechts 6% van de totale energie leveren. Deze vaststelling 
kan worden verklaard door het feit dat de eenheden die met 
hernieuwbare energiebronnen werken, vooral windmolens zijn 
waarvan de elektriciteitsproductie in hoge mate afhankelijk is van de 
wind. 
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Afbeelding 48 – Verdeling van de geïnstalleerde capaciteiten en 

geproduceerde energie in 2011 per technologie voor het scenario K4 
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De WKK-eenheden worden gestuurd op basis van de 
warmtebehoeften. Indien deze warmtevraag niet voldoende continu is, 
kunnen er variaties in de elektriciteitsproductie ontstaan. 

12.5. Flexibiliteit van het productiesysteem 
Men gaat steeds meer op zoek naar flexibiliteit in het 
productiesysteem, want daarmee kan men op een soepele en zuinige 
manier inspelen op de onvoorziene variaties van de 
onzekerheidsfactoren.  Er kan flexibiliteit in een systeem worden 
ingevoerd door te investeren in middelgrote eenheden, met lage 
specifieke investeringskosten en met een kortere realisatietermijn. 

Ook de repowering van bestaande steenkooleenheden kan een 
interessante optie vormen. 

De technieken waarmee de belasting wordt beheerd en de 
toegangsmogelijkheid tot de spotmarkt verbeteren eveneens de 
flexibiliteit van het elektrische systeem. 

Ook op het niveau van de uitbating wordt steeds meer een grotere 
flexibiliteit vereist. Eén van de manieren om deze soepelheid te 
garanderen, bestaat erin te investeren in eenheden die op andere dan 
hun nominale vermogen kunnen worden geëxploiteerd, zonder dat dit 
al te zeer ten koste gaat van het rendement en zonder dat daarbij al te 
veel vervuilende emissies worden gecreëerd. Bovendien moeten die 
ook in staat zijn om de “belasting te volgen”. 

12.6. Openbare dienstverplichtingen 
Het opleggen van openbare dienstverplichtingen (ODV) beoogt onder 
meer doelstellingen te verwezenlijken die niet zouden kunnen worden 
gehaald op “natuurlijke wijze” als buiten elke openbare interventie, 
enkel economische rentabiliteitscriteria in overweging genomen 
worden door de marktspelers bij hun investeringsbeslissingen. 

Artikel 3 van de Europese Richtlijn 96/92/EG betreffende de 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, 
beschrijft de voorwaarden waaraan de ODV moeten voldoen.  Deze 
voorwaarden hebben onder meer betrekking op de inhoud (veiligheid, 
met inbegrip van de betrouwbaarheid van de voorziening, regelmaat, 
kwaliteit en prijs van de leveringen, bescherming van het milieu) en de 
kenmerken (duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en 
controleerbaar) van de ODV. 

Op federaal vlak geeft artikel 21 van de elektriciteitswet aan de Koning 
de mogelijkheid om “de producenten, tussenpersonen en 
netbeheerder openbare dienstverplichtingen op te leggen 
inzonderheid inzake regelmaat en kwaliteit van de 
elektriciteitsleveringen en inzake bevoorrading van afnemers die geen 
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in aanmerking komende afnemers zijn”. Geen enkel koninklijk besluit 
over dit onderwerp is tot op heden verschenen. 

Daarenboven haalt artikel 397 van het Federaal Plan voor Duurzame 
Ontwikkeling 2000-2004 [28] doelstellingen aan, die mogelijks kunnen 
bereikt worden door het opleggen van ODV. 

De openbare dienstverplichtingen die onder gewestelijke bevoegdheid 
vallen worden in verschillende decreten en ordonnanties behandeld7. 
Deze openbare dienstverplichtingen worden aan de netbeheerders en, 
met uitzondering voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan 
tussenpersonen of leveranciers opgelegd. Ze richten zich vooral op de 
bescherming van de verbruiker (betrouwbaarheid, regelmaat en 
kwaliteit), op de bescherming van het milieu (REG, beperking van de 
emissies,…) en op maatregelen van sociale aard. 

Tot op heden heeft enkel de Vlaamse overheid uitvoeringsbesluiten 
gepubliceerd inzake openbare dienstverplichtingen8. 

De meeste thema’s die worden aangesneden in het kader van 
openbare dienstverplichtingen hebben te maken met duurzame 
ontwikkeling. De openbare dienstverplichtingen kunnen worden 
gegroepeerd volgens het type doelstelling dat ze beogen, te weten de 
bescherming van de verbruiker, de bescherming van het milieu, de 
energetische onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van de 
elektriciteitsvoorziening. 

                                            
7 Art. 25, 25 en 26 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Art. 34 et 35 du décret de la région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l’organisation 
du marché régional de l’électricité. 

Art. 19 en 20 van het decreet van de Vlaamse raad van 17 juli 2000 houdende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

Decreet van de Vlaamse raad van 21 december 2001 houdende wijziging van het 
elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 wat betreft de medewerking van de gemeenten 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan de uitvoering van de 
openbare dienstverplichtingen van netbeheerders en houders van een  
leveringsvergunning. 

8 Besluit ven de Vlaamse regering van 19 oktober 2001 houdende het gratis vervoer 
en de gratis levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbare 
dienstverplichting. 

Besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 19 oktober 2001 houdende het gratis vervoer en de gratis 
levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbare dienstverplichting. 

Besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 inzake de openbare 
dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, met Erratum. 
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12.6.1. Bescherming van de verbruiker 

Onder de doelstellingen ter bescherming van de consument die door 
ODV kunnen worden opgelegd, is het aangewezen om een 
onderscheid te maken tussen de in aanmerking komende en de niet in 
aanmerking komende afnemers. 

De niet in aanmerking komende afnemer heeft recht op wat als een 
“universele dienstverlening” kan bestempeld worden. Zij dekt, in de 
context van de ODV, de volgende diensten: het recht op aansluiting, 
het recht op levering, het recht op levering tegen billijke prijzen, het 
recht op levering van een bepaald kwaliteitsniveau (normen voor 
spanning, frequentie en continuïteit van de leveringen), het recht op 
een kwalitatieve klantenservice alsook de bescherming van bepaalde 
categorieën van afnemers (gehandicapten, laagverdieners,…). 

De bescherming van de in aanmerking komende afnemer omvat 
eveneens het recht op aansluiting.  Gezien de in aanmerking 
komende afnemer het recht heeft leveringscontracten af te sluiten met 
de leverancier van zijn keuze, wordt de vrije concurrentie algemeen 
beschouwd als het meest geschikte middel om garanties te bieden op 
het vlak van levering, prijzen, kwaliteit of klantenservice. 

De doelstellingen ter bescherming van de verbruiker betreffen 
hoofdzakelijk de levering eerder dan de eigenlijke productie van 
elektriciteit, en tevens zijn ze hoofdzakelijk onderworpen aan de 
toepassing van de verschillende technische reglementen inzake het 
beheer van de netten. 

12.6.2. Bescherming van het milieu 

De doelstellingen verbonden met de bescherming van het milieu 
werden ruimschoots in rekening gebracht in het indicatief programma 
2002-2001.  De vermindering van de vervuilende emissies werd 
bestudeerd via de analyse van de evolutie van de CO2-emissies in 
meerdere scenario’s en van de invloed van de invoering van een CO2-
taks op deze emissies.  Het gebruik van een CO2-taks in het indicatief 
programma heeft een verschuiving naar het verbruik van minder CO2-
uitstotende brandstoffen of naar productie-eenheden met een beter 
energetisch rendement tot gevolg. 

De uitbreiding van het toepassen van REG/DSM-maatregelen draagt 
in belangrijke mate bij tot de bescherming van het milieu. In het 
indicatief programma worden verschillende niveaus voor de 
beheersing van de vraag beschouwd door het definiëren van vier 
varianten voor de evolutie van de elektriciteitsvraag gedurende de 
studieperiode. 

Bepaalde types van HEB- en WKK-eenheden zijn zonder enig 
ondersteuningsmechanisme, economisch minder rendabel dan andere 
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eenheden.  De bevordering van deze eenheden kan gebeuren door 
bijvoorbeeld gegarandeerde aankoopprijzen voor de geproduceerde 
energie, de invoering van een certificatensysteem of de prioriteit van 
deze eenheden in de rangorde van oproeping van de eenheden.  In 
het kader van het indicatief programma wordt het inzetten van HEB- 
en WKK-eenheden bepaald door de varianten die geïntegreerd zijn in 
de verschillende geanalyseerde scenario’s. 

Daarnaast omvat de verbetering van het rendement drie luiken. De 
verbetering van het energetisch rendement van de toepassingen is 
verbonden met de hierboven besproken problematiek van de 
beheersing van de vraag. De verbetering van het rendement van het 
productiepark gebeurt door de modernisering van het park, in de mate 
dat de investeerders altijd de neiging hebben om voor economische of 
reglementaire redenen te investeren in eenheden die op dat ogenblik 
het beste rendement bieden. De verbetering van het rendement van 
het net beoogt hoofdzakelijk de vermindering van de verliezen, die 
meer bepaald in de ontwikkelingsplannen van het net aan bod komen. 
Het indicatief programma houdt rekening met de verbetering van het 
rendement van het productiepark door enkel investeringen in STEG 
en GT te beschouwen. 

12.6.3. De energetische onafhankelijkheid 

De analyse van de verschillende scenario’s en de 
sensitiviteitsanalyses hebben aangetoond dat naast het inzetten van 
HEB-eenheden, de diversificatie van de primaire energiebronnen 
relatief moeilijk te bekomen is in het indicatief programma 2002-2011 
voor de nieuwe investeringen, mede gezien de algemene tendens ten 
gevolge van economische en milieuredenen, die zich voordoet ten 
voordele van nieuwe productiecapaciteit met aardgas. Nochtans zou 
deze tendens op termijn tot problemen van beschikbaarheid van de 
hulpbronnen en tot prijsstijgingen van aardgas kunnen leiden, indien 
op internationaal vlak het merendeel van de investeerders zich zou 
richten op aardgaseenheden, zoals dit trouwens het geval lijkt te zijn 
voor de komende jaren in Europa. 

Nochtans draagt de toepassing van de REG-maatregelen, welke in 
het vorige punt aan bod kwamen, op significante wijze bij tot de 
energetische onafhankelijkheid van het land en tot een spaarzaam 
gebruik van de primaire energiereserves van de planeet. 

12.6.4. De bevoorradingszekerheid voor elektriciteit 

De bevoorradingszekerheid voor elektriciteit is het resultaat van de 
capaciteit van het systeem om een evenwicht tussen de vraag en het 
aanbod op korte en op lange termijn te behouden. 
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De bevoorradingszekerheid op korte termijn behoort meer 
rechtstreeks tot het vakgebied van de uitbating van het elektrisch 
systeem dan tot de studie van de investeringen in productiecapaciteit. 

Wat betreft de bevoorradingszekerheid op langere termijn, toont de 
crisis waarmee Californië in 2000 en 2001 werd geconfronteerd, 
duidelijk aan hoe zwaar de gevolgen van het gebrek aan voldoende 
productiecapaciteit in een bepaalde staat kunnen zijn op het vlak van 
de elektriciteitsvoorziening. 

De fundamentele oorzaak van deze situatie was het feit dat er tien jaar 
lang te weinig was geïnvesteerd in productie-eenheden en het feit dat 
er in al die jaren een beleid was gevoerd waarbij elektriciteit massaal 
werd ingevoerd. 

Het verschijnsel van een onderinvestering in  piekeenheden, zoals 
zich dat in Californië voordeed, zorgt ook in de Europese landen voor 
de nodige ongerustheid. 

Het is wellicht nuttig  op te merken dat er op een concurrentiële markt, 
zoals dit het geval is voor de productie, pas zal worden overgegaan tot 
de bouw van nieuwe eenheden of de repowering van bestaande 
eenheden indien de investering voldoende rendabel lijkt ten opzichte 
van de risico’s die ermee verbonden zijn en meer in het bijzonder aan 
de risico’s in verband met de verkoopprijs van de elektriciteit en de 
hulpdiensten. 

In dat opzicht hebben de piekeenheden een belangrijke handicap, 
daar hun rendabiliteit moet worden verzekerd op basis van een 
werking die beperkt is tot een klein aantal uren per jaar. 

Bijgevolg is het niet denkbeeldig dat de betrouwbaarheid van het 
productiesysteem in België daalt ten gevolge van de vrijmaking van de 
markt. 

De bijdrage van het indicatief programma aan de ODV verbonden met 
de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit bestaat erin de behoeften 
aan productiemiddelen te identificiëren die nodig zijn om – in het 
algemeen belang – een betrouwbaarheidsniveau van het systeem in 
stand te houden dat voldoende is op het vlak van de 
elektriciteitsvoorziening van de verbruikers. 

Het is eveneens gepast om hierbij op te merken dat het verschijnsel 
van de zonet aangehaalde onderinvestering, niet gemakkelijk kan 
worden opgelost gezien de termijn die nodig is voor de installatie van 
nieuwe eenheden. 

Intussen zouden de verbruikers zich verplicht zien om hoge prijzen te 
betalen voor elektriciteit, zoals dit ook het geval was in Californië. 
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In een streven om het hoofd te bieden aan dit risico, laat de 
elektriciteitswet toe om een bericht bekend te maken waarin potentiële 
investeerders worden geïnformeerd over de behoeften op het vlak van 
de productiecapaciteit. 

Toch zou dit systeem onvoldoende kunnen blijken indien er geen 
bijzondere maatregelen worden voorzien om de rendabiliteit van 
nieuwe eenheden en het behoud van de uitbating van oude centrales, 
welke onmisbaar zijn voor het behoud van de 
bevoorradingszekerheid, te verzekeren. In dit verband kunnen er 
verschillende mechanismen worden voorzien. De keuze van het 
mechanisme dat in België kan worden toegepast, is een complex 
probleem, dat pas kan worden aangepakt zodra het technische 
reglement van kracht is geworden. 
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13. Samenvatting en conclusies 
Met behulp van de bestudeerde scenario’s kon een grote 
verscheidenheid aan situaties worden geanalyseerd waarmee het 
Belgische elektriciteitssysteem het volgende decennium zou kunnen 
worden geconfronteerd. De context waarin het Belgische systeem 
tijdens die periode zal evolueren, d.w.z. de evolutie van de vraag en 
van het productiepark, is in hoge mate afhankelijk van de beslissingen 
die de overheden zullen nemen op het vlak van het milieubeleid.  

Het naleven de doelstellingen van het Protocol van Kyoto impliceert 
zware en langdurige inspanningen op het vlak van de beheersing van 
de vraag, van de promotie van de elektriciteitsproductie op basis van 
hernieuwbare energiebronnen en van de promotie van kwalitatieve 
WKK. 

Studie [13] toont aan dat het toepassen van de REG-maatregelen, 
waarvan het potentieel bestaat, op de elektriciteit zou toelaten om de 
“business as usual”-vraagvariante terug te brengen tot de variante van 
de beheersing van de vraag. Daarenboven is er momenteel een studie 
lopende over het beheer van de vraag en de energetische efficiëntie 
door het federale Ministerie van Economische Zaken in samenwerking 
met de gewesten. Zij gaat verder dan enkel de elektriciteitssector, 
daar zij zich richt op de totale Belgische energiesector. De resultaten 
van de studie zouden in de loop van 2003 beschikbaar moeten zijn. 

De doelstellingen voor de proporties van de elektriciteitsproductie die 
door  hernieuwbare energiebronnen en door kwalitatieve 
warmtekrachtkoppelingen moet worden gedekt en die door de 
Belgische overheid vastgelegd werden, kunnen slechts gehaald 
worden indien de investeringen in dit soort eenheden kunnen worden 
gerendabiliseerd door de invoering van de voorziene ondersteunende 
mechanismen. 

De ontwikkeling van hoge investeringsvarianten in HEB- en WKK-
eenheden, impliceert dat er een uitermate voluntaristisch beleid moet 
worden gevoerd, waarmee zo snel mogelijk de bestaande potentiëlen 
kunnen worden benut die werden geïdentificeerd door de commissie 
AMPERE en waarmee de gewestelijke doelstellingen kunnen worden 
bereikt. Toch is de aanzienlijke toename van elektriciteit die op basis 
van discontinue bronnen wordt geproduceerd van die aard dat ze 
problemen zal teweegbrengen op het vlak van de exploitatie van het 
elektriciteitssysteem. Deze hebben te maken met het feit dat het erg 
moeilijk is om voorspellingen te maken over hun productie en het niet 
in staat zijn om bepaalde hulpdiensten te leveren. De evaluatie van de 
meerkosten die hieruit voortvloeien, vereisen gedetailleerde studies 
van de werking van het systeem, die buiten het kader van een 
indicatief programma vallen. 
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De analyses uitgevoerd in het kader van het indicatief programma, 
geven een duidelijk zicht op de impact van de import op de behoeften 
van het centrale park aan nieuwe productiecapaciteiten en op de 
veiligheid van het systeem. Omwille van de toenemende druk door de 
Belgische verbruikers om over een voldoende uitwisselingscapaciteit 
met het buitenland te beschikken, zou ELIA zo snel mogelijk de 
versterking van de koppelverbindingen met het buitenland moeten 
bestuderen, en meer bepaald van de lijnen tussen Frankrijk en België. 
Naast het feit dat dit de opening van de markt voor de concurrentie 
gunstig zou beïnvloeden, zou dit eveneens bijdragen tot een 
verhoging van de zekerheid van de bevoorrading van elektrische 
energie,  meer bepaald in het geval van een vertraging bij de 
indienststelling van een productie-eenheid. 

In de context van de recente ratificatie van het Protocol van Kyoto 
door de landen van de Europese Gemeenschap en door België in het 
bijzonder, moet het accent gelegd worden op de Kyoto-scenario’s. 
Onder hen zijn de scenario’s K1, K4 en K7 deze waarbij de 
beschouwde import het laagst is. Het belang van deze scenario’s ligt 
in het feit dat het importniveau toelaat om een voldoende flexibiliteit te 
behouden in termen van het voldoen aan de vraag in geval van een 
productietekort in de Belgische zone. In het scenario K1 wordt 
geïnvesteerd in een nieuwe STEG-eenheid vanaf 2005, terwijl ze 
slechts in 2011 verschijnt in het scenario K4. Het scenario K7 toont 
overigens aan dat een voluntaristisch investeringsbeleid in HEB- en 
WKK-eenheden toelaat om de nood aan nieuwe basiseenheden 
verder uit te stellen tot na de studieperiode en de nodige capaciteit in 
piekeenheden gevoelig doet dalen. 

Zolang er ondertussen geen actieprogramma dat toelaat de 
doelstellingen van het Protocol van Kyoto te halen, wordt 
aangenomen en in afwachting dat deze maatregelen hun effecten 
hebben voortgebracht, noopt de voorzichtigheid op het vlak van de 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit om voor de eerste jaren van 
de bestudeerde periode een investeringsbeleid aan te bevelen dat 
rekening houdt met de resultaten die uit de analyse van de BAU-
scenario’s kunnen worden gehaald.  

Onder de beschouwde importvarianten zou de voorkeur moeten gaan 
naar, zoals bij de Kyoto-scenario’s, de lage en middelhoge varianten, 
zodat er een voldoende grote flexibiliteit bestaat op het vlak van de 
voldoening aan de vraag. De behoefte aan nieuwe basiscapaciteit zou 
zich op die manier kunnen bevinden tussen die van scenario B1 en 
die van scenario B4, waarbij een eerste basiseenheid tussen 2003 en 
2007 in dienst zou worden gesteld. Gezien de termijnen die nodig zijn 
voor het verkrijgen van de nodige vergunningen en toelatingen en 
voor de bouw van de eenheid, lijkt de indienststelling van een nieuwe 
eenheid voor 2005 niet realistisch. De indienststelling van de eerste 
STEG-eenheid in 2005 strookt met de conclusies van de analyse van 
scenario K1. 



  19 december 2002 

  115  

Het indicatief programma beschouwt slechts de productiemiddelen die 
nodig zijn voor de voldoening van de Belgische vraag, terwijl de 
aanvragen voor een toelating betrekking zouden kunnen hebben op 
de bouw van eenheden waarvan een deel van de productie voor 
export bedoeld is. 

In die optiek zou iedere investering in basiseenheden die van aard is 
om de globale situatie van het Belgische productiepark op gebied van 
rendement en vervuilende emissies te verbeteren, gunstig ontvangen 
moeten worden, onder voorbehoud van de toekenningscriteria die 
opgenomen zijn in het Koninklijk Besluit van 11 oktober 2000 
betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw 
van installaties voor de productie van elektriciteit.  

Uit milieuoverwegingen gaat de voorkeur momenteel uit naar het 
gebruik van aardgas in plaats van steenkool, zolang de eenheden die 
met steenkool werken, niet uitgerust zijn met systemen die de CO2-
uitstoot kunnen beperken.. Het is echter mogelijk dat er tegen het 
einde van de bestudeerde periode technieken op de markt 
beschikbaar komen waarmee rendabele investeringen kunnen worden 
gemaakt in steenkooleenheden die ook aan de ecologische normen 
voldoen. De keuze voor de STEG-technologie biedt op korte en 
middellange termijn andere voordelen voor producenten die gelijktijdig 
worden geconfronteerd met de onzekerheden die gepaard gaan met 
de liberalisering van de markt en het groeiende milieubewustzijn: een 
lage specifieke investering, een korte duur om de eenheden te 
bouwen en een hoog rendement. Toch blijft de keuze nog in hoge 
mate afhankelijk van de gasprijs. Gezien het risico dat er zich op lange 
termijn een park ontwikkelt met eenheden die uitsluitend aardgas als 
brandstof verbruiken, zou het vanaf heden reeds verstandig zijn om de 
mogelijkheid van een beperkte ontwikkeling van propere 
steenkooleenheden niet definitief uit te sluiten. 

Wegens gebrek aan voldoende informatie worden in het indicatief 
programma voor de investeringen enkel nieuwe eenheden 
beschouwd. Indien de rendabiliteit voldoende hoog ligt, zou de 
repowering van bestaande eenheden echter een interessant 
alternatief kunnen vormen.  

Wat de investeringen in de piekeenheden betreft, zou het realistischer 
kunnen zijn om een minder streng LOLE-criterium te beschouwen, 
zodra er een beschikbare importcapaciteit bestaat in het geval van 
een tijdelijk productietekort. Deze tendens zou kunnen worden 
bevestigd door bepaalde marktsegmenten die weinig geneigd zijn om 
te betalen voor een dienst die zij niet echt nodig hebben. 

Ondanks deze versoepeling van het LOLE-criterium zou er in België 
een restbehoefte aan piekeenheden blijven bestaan. Nieuwe DSM-
maatregelen waarbij bepaalde types van verbruik worden verschoven 
zodanig dat ze buiten de periode van de piekbelasting vallen, zouden 
kunnen toelaten de behoefte aan nieuwe piekeenheden te beperken. 
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Het is daarom belangrijk, net zoals bij de basiseenheden, om iedere 
investering in piekeenheden als gunstig te beschouwen. 

Toch zullen de aanvragen voor een toelating voor de bouw van 
nieuwe centrales of repowering van bestaande eenheden pas worden 
ingediend indien de investeerder ervan overtuigd is dat hij zijn 
investering zal kunnen rendabiliseren tegen een redelijk risico. Dit 
betekent dat er een voldoende hoge marktprijs zal moeten worden 
betaald. Deze marktprijs heeft zowel betrekking op de prijs voor de 
elektrische energie als voor de hulpdiensten.  

Het is nuttig om in dit verband nog eens te herinneren aan het feit dat 
landen die intussen al wat ervaring hebben op het vlak van de 
liberalisering van de elektriciteitssector geconfronteerd worden met 
problemen op het vlak van de capaciteit, en dan meer bepaald op het 
vlak van de piekcapaciteit. De marktprijzen laten immers soms niet toe 
om de investeringen in piekeenheden te rendabiliseren indien  deze 
eenheden slechts een beperkt aantal uren per jaar werken. In dit geval 
hebben sommige landen besloten om ondersteuningsmechanismen in 
te voeren voor investeringen in piekeenheden, waarvan het 
aangewezen zou zijn om deze eveneens te analyseren, rekening 
houdend met de bijzonderheden van de Belgische markt. 

Om te kunnen beschikken over realistische simulaties van het 
productiesysteem, zal met name een bijzondere inspanning moeten 
worden geleverd op het vlak van de verzameling en het actueel 
houden van de gegevens, in het bijzonder deze met betrekking tot de 
decentrale productie en de beheersing van de vraag, gezien het 
belang dat zij in de toekomst zullen innemen. 

In een optiek van duurzame ontwikkeling moet een voortdurend R&D-
beleid worden gevoerd, en dan wel op de volgende vlakken: 

- de bevordering van het rationeel energiegebruik en het beheer van 
de vraag, als doeltreffende middelen om de behoeften aan 
geïnstalleerde capaciteit te beperken en de specifieke vervuilende 
emissies te verminderen; 

- de verbetering van het rendement en de rendabiliteit van de 
productie-eenheden die gebruik maken van hernieuwbare 
energiebronnen en van warmtekrachtkoppeling, waardoor hun 
penetratie in de markt kan worden versterkt; 

- de verbetering van de rendabiliteit en de doeltreffendheid van de 
zuiveringsinstallaties voor de uitstoot van de centrales en dan meer 
bepaald voor het opvangen van de CO2 en de veiligheid van het 
opslaan ervan, zodat op termijn een diversificatie van het verbruik 
van fossiele brandstoffen mogelijk is; 

- De verbetering van de invoeging van decentrale eenheden in het 
systeem, met name door het verhogen van hun capaciteit om 
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bepaalde hulpdiensten te leveren en aldus hun ontwikkeling niet in 
de weg te staan. 

Ten slotte wensen wij hier nog even te melden dat de bijdrage van het 
Federaal Planbureau aan de prospectieve studie van het algemene 
economische kader en van de vraag in België [11] een 
doorslaggevend element was in de realisatie van dit deel van het 
indicatief programma. 

Daarnaast willen we nog wijzen op de belangrijke bijdrage die we 
geput hebben uit het rapport van de AMPERE-commissie [26]. Het 
zou wenselijk zijn dat deze resultaten periodiek worden bijgewerkt, 
zodat men over de nodige informatie kan beschikken wanneer men de 
volgende indicatieve programma’s uitwerkt. 
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14. Evolutie 
De uitwerking van het indicatief programma is een complexe oefening 
die de toepassing van een methodologie vereist waarbij een 
verzameling van talrijke en diverse gegevens nodig is. Rekening 
houdend met de beschikbare tijd en middelen, heeft het eerste 
indicatief programma zich vooral toegespitst op de opmaak van de 
methodologie, op het onderzoek van de meest recente studies voor 
wat betreft de twee eerste fases van de methodologie, te weten de 
macro-economische studie en de studie van het energetisch systeem, 
alsook op de modellering en de realisatie van de derde fase gewijd 
aan de studie van het elektrisch systeem. 

De structuur in drie fases van de algemene methodologie, toegepast 
in het eerste indicatief programma, wordt gewoonlijk gebruikt in  
studies gericht op het elektrisch systeem. De methodologie zou echter 
nog kunnen evolueren in functie van de ontwikkelingen en de 
beschikbare gegevens bij het volgende indicatief programma. Deze 
evolutie zal enkel mogelijk zijn indien de CREG over de middelen 
beschikt die haar toelaten de noodzakelijke samenwerking te 
ontwikkelen om deze evolutie tot een goed einde te brengen. 

Op het niveau van de studie van het energetisch systeem (fase 2), 
zou het aannemen van een enkel model zoals Primes of Markal 
toelaten de modellering van het energetisch systeem verder te 
perfectioneren en maximaal voordeel te trekken uit de beperkte 
studiemiddelen die in België beschikbaar zijn. Anderzijds zou het zeer 
nuttig zijn om de top-down studie van het energetisch systeem aan te 
vullen met een bottom-up benadering, teneinde voordeel te trekken uit 
de sterke punten van elke methode. Een dergelijke bottom-up 
benadering wordt bijvoorbeeld gebruikt in de studie over het beheer 
van de vraag en de energetische efficiëntie welke lopende is onder het 
Ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met de 
gewesten. In het perspectief van een methodologie die de top-down 
en bottom-up benaderingen combineert, is het belangrijk om te 
kunnen samenwerken met ploegen die over de competentie 
beschikken om de nodige gegevens te verzamelen en met zij die de 
nodige kennis hebben ontwikkeld om de beschouwde modellen toe te 
passen en te gebruiken. Nochtans zal deze dubbele aanpak slechts 
werkelijk vruchtbaar zijn indien er een voldoende samenhang wordt 
verzekerd tussen de gegevens die in beide benaderingen worden 
gebruikt. 

De fase 3 gewijd aan de gedetailleerde studie van het elektrisch 
systeem zou moeten steunen op de toepassing van een volledige 
IRP-benadering. Deze zou moeten toelaten de aanbod- en 
vraagopties te kiezen die moeten worden ingezet om de toekomstige 
elektriciteitsvraag te dekken, waarbij niet enkel hun kosten worden 
beschouwd maar eveneens hun invloed op domeinen als bijvoorbeeld 
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het milieu, de diversificatie van de bevoorradingsbronnen en de 
werkgelegenheid. De IRP-benadering is echter enkel te beschouwen 
indien ze berust op een samenwerking met de gewesten voor wat 
betreft de decentrale productie en de REG/DSM-maatregelen en met 
het federaal Planbureau voor de analyse van de socio-economische 
invloed. 

De vrijmaking van elektriciteitssector en de Europese eenheidsmarkt 
maken het meer en meer noodzakelijk om rekening te houden met de 
Europese dimensie in de uitwerking van het indicatief programma. 
Deze internationale uitbreiding kan enkel gebeuren mits 
samenwerking met de Europese Commissie om toegang te verkrijgen 
tot de gegevens inzake de Europese elektrische systemen en hun 
evolutie. 

Het volgende indicatief programma zou eveneens moeten overgaan 
tot een evaluatie van de efficiëntie en de kost van de openbare 
dienstverplichtingen, welke toepasbaar zijn op de 
elektriciteitsproductie en die door elk gewest en op federaal niveau 
bepaald werden. 

Beduidende verbeteringen betreffende de gegevens zijn essentieel, 
met name wat betreft de uitbatingskosten en investeringskosten van 
de productie, de gegevens van de decentrale productie met hetzelfde 
detailniveau als van de centrale productie, alsook de REG/DSM-
maatregelen, hun technisch-economische kenmerken en hun invloed 
op de vraagcurves. 

Een inspanning voor het homogeniseren van de verschillende 
regionale gegevensbronnen zou eveneens moeten worden bereikt, 
teneinde ze te kunnen integreren op Belgisch niveau. 

De hierboven voorgestelde uitbreidingen voor de methodologie en de 
noodzakelijke gegevensverzameling kunnen slechts worden 
uitgevoerd indien de CREG over bijkomende studiemiddelen beschikt 
en nieuwe samenwerkingsverbanden kan ontwikkelen op regionaal en 
federaal niveau.  
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16. Lijst van afkortingen 
kilo 10³ 
mega 106 
giga 109 

tera 1012 

 
ASCCP Advanced Super Critical Cycle Plant 
BAU Business As Usual 
BBP Bruto Binnenlands Product 
CO2 Koolstofdioxide 
DSM Demand Side Management 
DWTC Federale diensten voor wetenschappelijke, 

technische en culturele aangelegenheden 
EG Europese Gemeenschap 
EU European Union 
FPB Federaal Planbureau 
GJ Gigajoule 
GT Gasturbine (met enkelvoudige cyclus) 
GWh Gigawattuur 
GWhe Gigawattuur elektrisch 
HEB Hernieuwbare energiebronnen 
HEB-eenheid Productie-eenheid gebruikmakend van 

hernieuwbare energiebronnen 
ICL Interministeriële Conferentie Leefmilieu 
IGCC Integrated Gasification Combined Cycle 
IIS Industriële indienststelling 
IRP Integrated Resource Planning 
kg Kilogram 
kJ Kilojoule 
kV Kilovolt 
kW Kilowatt 
kWe Kilowatt elektrisch 
kWh Kilowattuur 
LCP Least Cost Planning 
LOLE Loss Of Load Expectation 
LRTAP Long-Range Transboundary Air Pollution 
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Mt Megaton 
MW Megawatt 
MWe Megawatt elektrisch 
NH3 Ammoniak 
NOx Stikstofoxiden 
NO2 Stikstofdioxide 
NTC Net Transfer Capacity 
ODV Openbare dienstverplichting 
p.a. Per annum 
R&D Research and development 
REG Rationeel energiegebruik 
SCCP Super Critical Cycle Plant 
SO2 Zwaveldioxide 
SOx Zwaveloxiden 
STEG Stoom- en gasturbine (met gecombineerde 

cyclus) 
t Ton 
toe Ton of oil equivalent 
TWh Terawattuur 
VOS Vluchtige organische stoffen 
WKK Warmtekrachtkoppeling 
WKK-eenheid Eenheid met gecombineerde productie van 

elektriciteit en warmte 
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