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INLEIDING 

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

heeft op eigen initiatief een studie uitgevoerd over de nood aan productiecapaciteit van 

elektriciteit in België over de periode 2011 – 2020. De CREG heeft deze studie uitgevoerd 

conform de taak van toezicht op de goede werking van de markt die haar door artikel 23, 

§ 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(hierna “de elektriciteitswet”), en bovendien door artikel 23, § 2, tweede alinea, 2° en 19°, 

wordt toevertrouwd. 

Deze studie heeft als doel de aandacht te vestigen op de problemen inzake het tekort aan 

productiecapaciteit van elektriciteit in België die dreigen de goede werking van de Belgische 

markt voor de periode 2011 – 2020 te verstoren, de hieruit voortvloeiende gevolgen en 

risico‟s voor het Belgische elektriciteitssysteem te evalueren en op korte en middellange 

termijn bepaalde maatregelen voor te stellen om de afstemming tussen vraag en aanbod 

van elektriciteit in België voor deze jaren te verzekeren. 

In september 2007 had de CREG een gelijkaardige studie gepubliceerd, met name de studie 

(F)070927-CDC-715 (hierna “studie 715”) over “de ontoereikende productiecapaciteit van 

elektriciteit in België” voor de jaren 2008 – 2017. De conclusies van deze studie zijn spijtig 

genoeg nog meer actueel omwille van de sluiting van meerdere klassieke centrales en de 

geringe investeringen die sindsdien uitgevoerd of beslist werden. 

Ondertussen werden andere studies gepubliceerd. De laatste studie, de GEMIX-studie die in 

januari 2009 in opdracht van de Minister van Energie werd uitgevoerd door vier Belgische en 

vier Europese academische deskundigen, verscheen in oktober van datzelfde jaar en had 

als doel een “ideale” energiemix te bepalen voor België met het oog op de verwezenlijking 

van de Europese doelstellingen van “3 x 20 %”. Deze studie hield nog geen rekening met de 

economische crisis die eind 2008 begon en die zowel de vraag naar elektriciteit als de vraag 

naar gas in België en in Europa sterk heeft doen dalen. 

Een recente studie van Cap Gemini1 benadrukt tevens de slechte positie van België met 

betrekking tot haar elektriciteitsproductie. 

                                                 

 

1
 “European Energy Markets Observatory – 2009 and Winter 2009/2010 Dataset”, Cap Gemini, 

Twelfth Edition, November 2010. 
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De voorliggende studie bestaat uit acht delen. Het eerste deel beschrijft de Belgische en 

Europese context waarin de studie werd uitgevoerd. Het tweede deel beschrijft het 

weerhouden betrouwbaarheidscriterium en de gebruikte methodologie voor het bepalen van 

de noodzakelijke investeringen om te voldoen aan dit criterium. Het derde deel geeft een 

voorlopig beeld van het evenwicht tussen vraag en aanbod in 2010 op basis van de 

gegevens die momenteel beschikbaar zijn. De hypotheses voor de data gebruikt in de 

simulaties worden in het vierde deel behandeld. In het vijfde deel worden de resultaten van 

de simulaties geanalyseerd en wordt een investeringskalender opgemaakt van thermische 

eenheden in het centrale park die noodzakelijk zijn om aan het betrouwbaarheidscriterium te 

voldoen. Het zesde deel werpt, vanuit overwegingen over de intermitterende productie en de 

netexploitatie, een bijkomend licht op de moeilijkheden waarmee het systeem en de 

investeerders zouden kunnen geconfronteerd worden. In het zevende deel worden de 

conclusies getrokken en in het laatste en achtste deel worden aanbevelingen gemaakt om 

aan de aangetoonde moeilijkheden te verhelpen. 

Onderhavige studie werd op 16 juni 2011 goedgekeurd door het Directiecomité. 
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1 CONTEXT 

1.1 Algemene context 

1. De voorbije maanden, en in het bijzonder sinds het kernongeval in Japan en de 

beslissingen in verband met het stilleggen van verschillende Duitse kerncentrales, voor 

bepaalde met onmiddellijke ingang en voor andere binnen de tien jaar, werden meerdere 

studies gepubliceerd die de vraag naar en het aanbod van elektriciteit in de verschillende 

Europese landen bestuderen. Sommige studies vestigen de aandacht op de situatie in 

België met betrekking tot het evenwicht tussen het aanbod van en de vraag naar elektriciteit, 

meer bepaald op de weinig comfortabele situatie waarin het land zich bevindt ten opzichte 

van haar Europese buren. 

De afstemming tussen het aanbod van en de vraag naar elektriciteit speelt een belangrijke 

rol in de bevoorradingszekerheid van elektriciteit. Dit is tevens een essentiële voorwaarde 

om een goede werking van het elektriciteitssysteem te garanderen. 

2. Onlangs hebben de vier Belgische federale en regionale Ministers van Energie de 

“Staten Generaal Energie - Etats Généraux de l‟Energie” bijeengeroepen, in antwoord op de 

Duitse beslissingen van 15 maart om over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van zeven 

kerncentrales “van vóór 1980”. België is (met uitzondering van 2009) al verschillende jaren 

een netto-invoerder en geniet van de goedkopere productiecapaciteiten van onze 

buurlanden (Frankrijk en Duitsland). Hierdoor hangt ze dus af van deze landen in een sector 

van openbaar nut waarbinnen een terugplooiing tot binnen de nationale grenzen een 

gemakkelijk maar bijna automatisch antwoord is op onvoorziene gebeurtenissen waarmee 

men wordt geconfronteerd. 

3. Bijgevolg is de bezorgdheid van onze Ministers gegrond. 

4. Sinds november 2010 bevindt België zich echter ook in het hart van de eerste 

impliciet gecoördineerde elektriciteitsmarkt ter wereld. Het betreft hier de markt van onze 

Centraal-West Europese regio (Benelux, Frankrijk en Duitsland), die tevens wordt gekoppeld 

met de Scandinavische landen door middel van enkele verbindingen die qua capaciteit 

weliswaar beperkt maar toch interessant zijn omwille van het complementaire karakter: een 

“hydraulische” noordelijke markt die gedeeltelijk een tegenwicht vormt voor de productie op 

basis van aardgas in Nederland en de sterke productie door windmolens in het noorden van 

Duitsland. 
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Een van de belangrijkste verschillen tussen september 2007 en mei 2011 is de komst van 

grote hoeveelheden decentrale, hernieuwbare maar intermitterende productiecapaciteiten 

alsook de eerste ingebruikneming van offshore windmolenparken. Deze nieuwe 

intermitterende hernieuwbare productiecapaciteiten (ongeveer 1350 MW bijkomend 

afkomstig van windmolens en fotovoltaïsche eenheden, wat overeenkomt met 7 % van de 

geïnstalleerde capaciteit van het totale Belgische productiepark) vertegenwoordigen in totaal 

slechts een klein deel (ongeveer 2,2 % bijkomende energie in 2010 voor een totaal van 

6,9 % op de totale productie) energie (lage “natuurlijke” gebruiksgraad) ten opzichte van de 

Belgische doelstelling van ongeveer 20 % hernieuwbare elektriciteit in 2020. 

1.2 Europese context 

5. Het Europese energiebeleid is gebaseerd op drie strategische doelstellingen:  

 het waarborgen van de continuïteit van de energievoorziening; 

 de verdere ontwikkeling van de interne energiemarkt; 

 het streven naar een duurzame energievoorziening en het bestrijden van de 

klimaatverandering.  

In de loop van 2009 werden twee belangrijke regelgevende pakketten aangenomen: het 

“energie- en klimaatpakket 2020” en het “derde energiepakket”.  

6. In deze studie dient onder meer rekening gehouden te worden met de Europese 

doelstellingen die aan de Lidstaten werden opgelegd in het kader van het energie- en 

klimaatpakket 2020. Dit pakket heeft als doel tegen 2020 de volgende doelstellingen op 

Europees niveau te verwezenlijken: 

 een vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen van de lidstaten met 20% 

ten opzichte van de niveaus in 1990; 

 een aandeel van 20% hernieuwbare energiebronnen in het totale eindverbruik van 

energie en van 10% in het vervoer voor elke lidstaat; 

 een vermindering van het primair energieverbruik met 20%. 

Belangrijk in dit kader is de richtlijn 2009/28/EG2 die bindende nationale streefcijfers vastlegt 

voor het aandeel hernieuwbare energie per lidstaat tegen 2020. De doelstelling voor België 

                                                 

 

2
 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van 

het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 
2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, PBEU L140 van 5/6/2009. 
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inzake hernieuwbare energie bedraagt 13%, wat betekent dat België 13% van haar bruto-

eindverbruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen moet halen.  

7. Het Federaal Planbureau kwam in haar Working Paper 21-083 onder meer tot de 

conclusie dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie 

tegen 2020 ongeveer 19.2% dient te bedragen. 

8. Teneinde te garanderen dat de nationale streefcijfers gehaald zouden worden, legt 

de Richtlijn 2009/28/EG eveneens aan de Lidstaten op om Nationale Actieplannen voor te 

leggen aan de Europese Commissie. België heeft haar nationaal actieplan, opgesteld door 

de Energie Overleggroep ENOVER/CONCERE, in november 2010 bij de Europese 

Commissie ingediend4. 

 

                                                 

 

3
 Working Paper 21-08, “Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system 

and economy”, Federaal Planbureau, november 2008.  
4
 Het Belgisch nationaal actieplan voor hernieuwbare energie, zie 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm  
 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm
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2 METHODOLOGIE 

2.1 Principes 

9. In de hierboven uitgelegde context heeft de studie als doel de bijkomende 

productiecapaciteiten van elektriciteit te bepalen waarin in België moet worden geïnvesteerd 

om de Belgische vraag voor de periode 2011 – 2020 met een welbepaald risiconiveau te 

dekken. 

Deze bijkomende capaciteiten worden bepaald voor een scenario met een aangenomen 

evolutie van het Belgische elektriciteitssysteem voor de onderzochte periode. De 

hypothesen voor dit scenario worden hieronder in deel 4 beschreven. De volgende 

elementen worden er gedefinieerd: 

 de evolutie van de Belgische elektriciteitsvraag, 

 de hypothesen met betrekking tot de uitwisselingen met het buitenland, 

 het centrale productiepark, 

 de evolutie van de warmtekrachtkoppeling en de hernieuwbare productie, 

 de evolutie van de prijzen van de brandstoffen, 

 de evolutie van de prijs voor CO2-emissies. 

De aangenomen evolutie voor de capaciteit geïnstalleerd in warmtekrachtkoppeling en in 

hernieuwbare productie berust noch op een poging tot economische optimalisatie, noch op 

overwegingen van afstemming tussen aanbod en vraag, maar op projecties voor de 

gewesten. De verwezenlijking van deze projecties hangt af van de keuze en de beslissingen 

van de privé-investeerders alsook van de steun van de invoering of het behoud van een 

voluntaristisch beleid die toelaat de nodige rentabiliteitsgraad te bereiken nodig om de 

investeringsbeslissing te nemen. Bovendien kunnen sommige toekenningen van 

domeinconcessies, bijvoorbeeld de domeinconcessies van de offshore windmolenparken nr. 

4 en 7, nog het voorwerp uitmaken van een beroepsprocedure voor de rechtbanken. 

Terwijl de meeste van deze gegevens exogeen zijn, omvat de beschrijving van het centrale 

park het bestaande park, waarvan de eenheden waarvan de uitdienstneming werd besloten 

volgens de kalender die de CREG momenteel kent, moeten worden afgetrokken en waaraan 

de besliste of in aanbouw zijnde projecten waarvan de CREG kennis heeft genomen en 

volgens de kalender van indienstneming die de CREG kent, moeten worden toegevoegd, 
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alsook de bijkomende investeringen5 die eventueel nodig zijn om de Belgische vraag op een 

betrouwbare manier te dekken. 

Er wordt dus gezocht naar een realisatieprogramma voor de thermische eenheden van het 

centrale productiepark voor de periode 2011 – 2020. In het bijzonder dient te worden 

bepaald welk type nieuwe thermische eenheden in het centrale productiepark moeten 

worden voorzien, wat hun capaciteit dient te zijn en wat hun kalender van indienstneming is 

teneinde op een betrouwbare manier de toekomstige vraag naar elektriciteit van het land te 

dekken. 

Dit onderzoek vereist een vrij gedetailleerde simulatie van de uitbating van het productiepark 

voor elk jaar van de onderzochte periode. 

2.2 PROCREAS-MODEL 

10. Het simulatiemodel Procreas6 wordt gebruikt om de werking van het productiepark te 

simuleren en de betrouwbaarheid ervan voor elk jaar van de onderzochte periode te 

berekenen. Om de betrouwbaarheid te evalueren, gebruikt het model een methode voor 

waarschijnlijkheidsberekening die toelaat rekening te houden met de impact van de grootte 

van de productie-eenheden en van het wisselvallige karakter van hun beschikbaarheid 

(beschikbaarheid van de intermitterende energiebronnen, uitvalrisico en geprogrammeerde 

stopzettingen omwille van het onderhoud) op de betrouwbaarheid van het productiesysteem. 

In het model wordt de jaarlijkse elektriciteitsvraag gedefinieerd onder de vorm van een 

chronologische uurcurve die de evolutie van de opgevraagde energie in de loop van het jaar 

weergeeft. 

Naast het decentrale park worden verschillende soorten centrale productie-eenheden in de 

simulatie onderzocht: de nucleaire eenheden, de eenheden die fossiele brandstoffen 

verbranden, de pomp-turbinecentrales en de offshore windmolenparken. Elke productie-

eenheid wordt gekenmerkt door een geheel van technisch-economische parameters: het 

maximum vermogen, de verhouding van de verschillende brandstoffen die de eenheid 

                                                 

 

5
 De soorten investeringen overwogen in het kader hiervan worden beschreven in het punt 4.3.1 

hieronder. 

6
 Het PROCREAS-model werd oorspronkelijk ontwikkeld door TRACTEBEL N.V.. Het werd al gebruikt 

door de CREG in het kader van de twee indicatieve programma‟s inzake de productiemiddelen voor 

elektriciteit voor 2002 – 2011 en 2005 – 2014, alsook in het kader van studie 715. 
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verstookt, het specifieke brandstofverbruik, de beschikbaarheidscoëfficiënt en tot slot de 

uitbatings- en onderhoudskosten. De CO2-emissierechten, alsook de 

groenestroomcertificaten en de certificaten voor kwalitatieve WKK van de betrokken 

eenheden worden geschat op basis van de geproduceerde energie teneinde de kosten en 

de opbrengsten te internaliseren. 

De werking van elke pompcentrale wordt nagebootst met inachtneming van de capaciteit 

van het bovenste reservoir alsook de maximale vermogens en rendementen van de 

eenheden in pomp- en turbinemodus. 

Het gebruik van dit model laat toe op exogene wijze door iteratie een selectie te maken van 

de investeringen in nieuwe productie-eenheden van het centrale park die voor de periode 

2011 – 2020 dienen te worden geïnstalleerd met het oog op het minimaliseren van de 

productiekosten en met naleving van een betrouwbaarheidscriterium. 

 

2.3 LOLE 

11. Het weerhouden betrouwbaarheidscriterium is een criterium van afstemming van het 

productiepark. Het maakt gebruik van de wiskundige verwachting van het aantal uren 

elektriciteitstekort, met name de wiskundige verwachting van het aantal uren per jaar tijdens 

dewelke de beschikbare middelen ontoereikend zullen zijn om de volledige vraag te dekken. 

Deze wordt doorgaans in de wetenschappelijke literatuur LOLE (Loss of Load Expectation)7 

genoemd. Het weerhouden criterium is dat men niet mag toelaten dat de LOLE een 

bepaalde grenswaarde overschrijdt. 

De betrouwbaarheidsindicator van het productiesysteem wordt bekomen door convolutie van 

de vraagcurve en de dichtheidsverdeling van de waarschijnlijkheid van de 

onbeschikbaarheden van de productie-eenheden. Door de resulterende curve te vergelijken 

met het geïnstalleerde vermogen van het productiepark, kan de LOLE worden afgeleid. 

De maximale waarde die voor de LOLE wordt gekozen, bepaalt het aanvaarde risiconiveau 

op elektriciteitstekort voor de dekking van de vraag naar elektriciteit en, bijgevolg, de 

gewenste graad van bevoorradingszekerheid van elektriciteit voor het land. De waarde die 

                                                 

 

7
 De uitdrukking van deze grootheid onder de vorm van een waarschijnlijkheid in plaats van onder de 

vorm van een aantal uren per jaar, wordt LOLP (Loss of Load Probability) genoemd.  
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voor dit criterium wordt weerhouden, is de waarde die werd gebruikt in de indicatieve 

programma‟s voor 2002 – 2011 en 2005 – 2014 alsook in studie 715, zijnde 16 uren per 

jaar. Deze waarde werd in onderhavige studie behouden. Hierna wordt deze waarde 

bestudeerd ten opzichte van de andere waarden die op internationaal niveau worden 

gebruikt. 

Het voornaamste scenario dat hieronder wordt bestudeerd, houdt rekening met een 

grenswaarde voor de LOLE van 16 uren per jaar, voor een systeem “zonder invoer”. 

Dit concept “zonder invoer”8 vormt eigenlijk de basis voor de volgende modelhypothesen. 

De criteria op basis van de waarde van de LOLP of de LOLE worden op verschillende 

plaatsen in de industriële wereld9 gebruikt. Meestal bevindt de drempel of het richtpunt zich 

binnen een marge van één en twee dagen om de tien jaar. Zo gebruikt Frankrijk10 een 

richtpunt van 3 uren per jaar. 

Het verschil tussen de drempelwaarden van 16 uren per jaar en die van 3 uren per jaar kan 

worden verklaard door het feit dat het Belgische systeem gebruik maakt van een bijkomend 

hulpmiddel met een capaciteit van ongeveer 720 MW die voor 100 % beschikbaar is11. In 

deze context wordt echter slechts voor maximum 16 uren per jaar een beroep gedaan op 

deze capaciteit. Men kan dus beweren dat, ten opzichte van een drempelwaarde die even 

groot zou zijn als wat op internationaal niveau wordt gebruikt, zijnde 3 uren per jaar, een 

drempelwaarde van 16 uren per jaar aangeeft dat men een beroep kan doen op een 

“noodinvoer” van 720 MW gedurende maximum 16 uren per jaar, zonder dat dit uitdrukkelijk 

wordt gemodelleerd. 

 

 

                                                 

 

8
 Of het concept van “Autonoom België”, zoals deze werd gebruikt in het kader van het Indicatief 
programma 2005 – 2014. 

9
 “Comprehensive Reliability Review”, Australian Energy Market Commission, mei 2006, p. 25 

10
 « Programmation pluriannuelle des investissements de production électrique – Période 2009-
2020 », Verslag van het Franse Ministerie van economie, financiën en industrie aan het Parlement, 
11 juli 2008, p. 80 

11
 Deze capaciteit werd bepaald aan de hand van de software PROCREAS gebruikt voor de simulatie 
van de scenario‟s. De 720 MW die voor 100 % beschikbaar zijn, komen overeen met de capaciteit 
van de band die bij de netto-invoercapaciteiten moet worden gevoegd om de LOLE in 2011 van 16 
uren terug te brengen naar 3 uren. Deze waarde hangt onder andere af van de vorm van de curve 
van de vraag naar elektriciteit. 
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3 VOORLOPIGE BALANS 2010 

12. Eind 2010 bedraagt de productiecapaciteit in de Belgische regelzone 18250 MW. 

De verdeling over de verschillende technologieën wordt in onderstaande figuur 

weergegeven. 

 

Figuur 1 : Productiecapaciteit per technologie eind 2010 

13. In figuur 2 wordt op basis van deels voorlopige cijfers een schatting gegeven van de 

verdeling van de gebruikte primaire brandstoffen voor de elektriciteitsproductie in de 

Belgische regelzone. Hierbij kan vastgesteld worden dat ongeveer 7% van de elektriciteit in 

België geproduceerd wordt met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Ongeveer 50% 

van de totaal geproduceerde elektriciteit is afkomstig van nucleaire energie; wanneer enkel 

de injectie op het Elia-net wordt beschouwd, dan is het aandeel van de nucleaire 

elektriciteitsproductie hoger, namelijk 52.2% (in 2007: +/- 55%).  
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Figuur 2 : Gebruik primaire brandstoffen voor elektriciteitsproductie eind 2010 

14. Figuur 3 geeft een overzicht van de jaarlijkse elektriciteitsstromen voor de periode 

2005 tot en met 2010 op basis van gegevens van Synergrid. Aan de aanbodzijde van 

elektriciteit onderscheiden we de netto-invoer en de nettoproductie (de nettoproductie is de 

brutoproductie verminderd met de elektriciteit nodig voor het eigen verbruik van de 

elektriciteitscentrales). Aan de vraagzijde naar elektriciteit onderscheiden we de vraag van 

de eindafnemers (aangesloten op het transmissie- of distributienet), de netverliezen, de 

energie verbruikt door de pompcentrales en de netto-uitvoer. 
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Figuur 3: Overzicht jaarlijkse elektriciteitsstromen 2005-2010 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Netto productie 76.4 80.3 83.3 80.8 87.8 89.6

Netto invoer 6.3 10.2 6.8 10.6 0.6

Netto uitvoer -1.8

Eindafnemers distributie -55.1 -56.4 -56.0 -56.9 -55.5 -56.8

Eindafnemers Elia-net -21.6 -28.1 -28.3 -28.6 -24.5 -27.4

Pompen -1.8 -1.7 -1.7 -1.8 -1.9 -1.8

Verliezen -4.2 -4.2 -4.1 -4.1 -4.1 -4.2
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4 HYPOTHESES 

15. De gebruikte hypotheses zijn gebaseerd op informatie die op 1 mei 2011 

beschikbaar was, tenzij expliciet anders vermeld. De gegevens die worden ingezameld in 

het kader van het opstellen van een gegevensbank voor de elektriciteitsproductie waren 

nog niet beschikbaar bij het maken van de simulaties. Zoals reeds besproken onder het luik 

betreffende de principes van de gebruikte methodologie (zie 2.1.), wordt het merendeel van 

de hypotheses als exogeen beschouwd. De CREG benadrukt het belang om, samen met 

alle bevoegde overheden, de evolutie van de exogene hypotheses in de komende jaren te 

blijven opvolgen.  

4.1 Elektriciteitsvraag 

16. De evolutie van de vraag naar elektriciteit is gebaseerd op het ontwerp van het 

federaal ontwikkelingsplan 2010-2020 (hierna: het ontwerp van federaal ontwikkelingsplan) 

opgesteld door Elia in samenwerking met de Algemene Directie Energie van de Federale 

Overheidsdienst “Economie, KMO, Middenstand en Energie” en het Federaal Planbureau. 

Dit ontwerp maakt momenteel het voorwerp uit van een publieke consultatie12. Het vorige 

federaal ontwikkelingsplan had betrekking op de periode 2005-2012 en is bijgevolg niet 

meer actueel. 

In het ontwerp van het federaal ontwikkelingsplan worden twee varianten voor de evolutie 

van de opgevraagde elektrische energie in de Elia-regelzone tussen 2005 en 2020 

beschouwd: een lage variante en een hoge variante13. In figuur 4 worden deze 2 varianten 

weergegeven, samen met de door Elia geobserveerde waarden voor het 

elektriciteitsverbruik voor de jaren 2006-2010. De voorliggende studie houdt rekening met 

de hoge variante. 

Zoals eerder vermeld bestaat de opgelegde doelstelling voor België in het kader van het 

Europese energie- en klimaatpakket erin om 13% van het bruto totaal energieverbruik te 

dekken door hernieuwbare energiebronnen, wat zich, volgens de WP21-08 vertaalt tot 19% 

van het bruto-elektriciteitsverbruik. De CREG heeft daarom ook een inschatting gemaakt 

                                                 

 

12
 Zie www.elia.be, onder “Operational data & tools”, “Investeringsplannen”. De publieke consultatie 

loopt van 16 mei tot 14 juli 2011. 

13
 Zie figuur 4.7, p84 van het ontwerp van federaal ontwikkelingsplan, www.elia.be. 

http://www.elia.be/
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van het Belgische bruto-elektriciteitsverbruik dat overeenstemt met de opgevraagde 

elektriciteit van de hoge variante uit het Elia-ontwikkelingsplan. Dit bruto-

elektriciteitsverbruik werd samen met de historische waarden volgens Synergrid 

toegevoegd op dezelfde figuur. Tenslotte werd eveneens de evolutie van het bruto-

eindverbruik uit het Belgische nationaal actieplan (REF en EE), dat in november 2010 aan 

de Europese Commissie werd overhandigd, weergegeven op de figuur. De EE-variante 

houdt rekening met de effecten van energie-efficiëntie en energiebesparende maatregelen, 

en is tevens de variante die in rekening werd gebracht om aan te tonen dat België haar 

doelstelling van 13% zal halen. 

Hierbij dient uitdrukkelijk gewezen te worden op het feit dat in deze grafiek twee 

verschillende concepten (opgevraagde elektriciteit Elia-regelzone en bruto-eindverbruik 

voor België) naast elkaar geplaatst worden, die onderling wel gerelateerd zijn, maar 

uiteraard niet identiek zijn.  

 

Figuur 4 : Evolutie verbruik elektrische energie tussen 2006 en 2020 

17. De stijgende evolutie van het elektriciteitsverbruik betekent niet dat België geen 

inspanningen zou leveren op het vlak van rationeel energiegebruik. De CREG is van 

mening dat de inspanningen inzake rationeel energiegebruik en het aanmoedigen van 

energie-efficiënte toepassingen moeten worden verder gezet en indien mogelijk nog 

versterkt dienen te worden. De beheersing en vermindering van de energievraag is dan 

ook uiterst belangrijk en draagt niet enkel rechtstreeks bij tot het halen van de 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nationaal Actieplan België - Bruto eindverbruik elektriciteit 
REF 101 103 104 106 108 110 111 112 114 115 116

Nationaal Actieplan België - Bruto eindverbruik elektriciteit EE 97 98 99 101 102 103 104 106 108 109 111

Berekend bruto eindverbruik Elektriciteit - hoge variante Elia / 
CREG   96 97 99 101 102 104 106 108 110 112 114

Opgevraagde elektrische energie ELIA ontwikkelingsplan 2010-
2020 - hoge variante  89 87 87 88 90 92 93 95 97 99 101 102 104

Opgevraagde elektrische energie ELIA ontwikkelingsplan 2010-
2020 - lage variante  89 87 87 88 88 89 89 90 90 90 90 91 91

Geobserveerd verbruik elektrische energie in Elia-regelzone   89 89 88 82 87
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doelstellingen op het vlak van de reductie van het primair energieverbruik, maar maakt ook 

dat de doelstelling inzake hernieuwbare energie eerder en gemakkelijker zal bereikt 

worden. Niettegenstaande bepaalde REG-maatregelen (zoals spaarlampen) leiden tot een 

daling van het elektriciteitsverbruik, meent de CREG dat onder meer door nieuwe 

toepassingen (elektrische auto‟s, warmtepompen) maar ook door technologische 

ontwikkelingen, substitutie-effecten zullen ontstaan welke een verschuiving optreedt van 

andere energiedragers naar elektriciteit voor gevolg kunnen hebben. Hierdoor is een 

verdere toename van het elektriciteitsverbruik niet strijdig met de doelstelling om het totaal 

primair energieverbruik te reduceren. 

4.2 Invoer van elektriciteit 

18. In de voorliggende studie wordt bij de simulaties geen rekening gehouden met een 

netto invoer. Hoewel deze hypothese streng lijkt, meent de CREG dat zij kan worden 

gerechtvaardigd vanuit het oogpunt van een studie die de bevoorradingszekerheid van 

elektriciteit voor de Belgische afnemers analyseert. Deze studie heeft aldus tot doel het 

productiepark te dimensioneren waarbij de elektriciteitsvraag enkel gedekt wordt door de 

productiemiddelen die in België beschikbaar zijn. Rekeninghoudend met de onzekerheden 

betreffende de evolutie van de productieparken van de ons omringende landen (beslissing 

tot onmiddellijke sluiting van 7 kerncentrales in Duitsland, ongekende resultaten voor de 

stresstests voor de nucleaire productie-eenheden in Europa, in het bijzonder voor de 

Franse kerneenheden), zou het eerder onvoorzichtig zijn om bij een studie over de 

bevoorradingszekerheid rekening te houden met een structurele netto invoer.  

19. Het uitgangspunt dat België dient te zorgen om over een toereikende 

productiecapaciteit te beschikken om haar eigen elektriciteitsbehoeften te dekken met een 

gegeven betrouwbaarheidsniveau, voldoet bijgevolg in de huidige context niet enkel aan 

het voorzichtigheidsbeginsel maar is volgens de CREG ook een realistisch uitgangspunt. 

De keuze om het Belgische systeem zonder invoer-uitvoer van elektriciteit te modelleren, 

betekent in geen enkel geval dat de CREG een markt die zonder internationale 

uitwisselingen werkt, overweegt. Naast de methodologische voorschriften die bedoeld zijn 

om het productiepark te dimensioneren, zal de werking van het systeem natuurlijk worden 

bestuurd door de marktwetten. Het evenwicht tussen overcapaciteit en ondercapaciteit zou 

door de markt zelf moeten worden geregeld, in functie van de mogelijkheden en het belang 

voor de producenten om een evenwichtige en gevarieerde portefeuille op te bouwen. 

Behalve in geval van mogelijke technische of reglementaire verplichtingen, zouden de 
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goedkoopste eenheden eerst moeten produceren, wat energie-uitwisselingen tussen 

landen of regelzones zal inhouden. De toekomstige ontwikkeling van de internationale 

balancing in de regio Centraal-West Europa waarin België zich bevindt, zal de 

internationale uitwisselingen bevorderen. 

20. De CREG wenst dus de belangrijkheid van een voldoende interconnectiecapaciteit 

te blijven benadrukken, om door een efficiënte marktkoppeling tot een Europese 

eenheidsmarkt en dus stabielere elektriciteitsprijzen te komen. 

4.3 Centrale productiepark 

21. Het centrale productiepark dat op 1 juni 2011 aangesloten was op het Elia-net werd 

in rekening gebracht, daarin is dus ook de STEG-eenheid “Twinerg” te Esch-sur-Alzette 

(Luxemburg) inbegrepen, gezien deze zich binnen de Elia-regelzone bevindt.  

4.3.1 Indienstnemingen 

22. Deze studie houdt rekening met alle eenheden die een individuele 

productievergunning hebben verkregen en waarvoor, op basis van de informatie waarover 

de CREG beschikt, de investeringsbeslissing reeds genomen werd. Het betreft volgende 

eenheden (die trouwens allemaal in constructie of reeds gerealiseerd zijn): 

 

Eenheid Datum IDN Vermogen (MW) 

T-Power – STEG – Tessenderlo Juni 2011 420 

Marcinelle Energie – STEG – Marchienne Oktober 2011 420 

SPE – GT‟s – Angleur Oktober 2011 2 x 63 

MAX GREEN – Biomassa – ex-Rodenhuize4 Juli 2011 180 

Tabel 1: Geprogrammeerde indienstnemingen 

 

23. Daarnaast zijn er nog tal van projecten voor de bouw van productie-eenheden die in 

de pipeline zitten, maar waarvoor de definitieve investeringsbeslissing nog niet genomen 

werd. Bij de bespreking van de resultaten wordt hierop dieper ingegaan (zie § 49). 

24. Tenslotte werden twee types van productie-eenheden beschouwd die in het 

centrale productiepark dienen te worden geïnvesteerd om de onderlinge overeenstemming 
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tussen vraag en aanbod van elektriciteit, rekening houdend met het 

betrouwbaarheidscriterium, te garanderen:  

 Investeringen voor het dekken van de basisbelasting: gasturbines met een 

gecombineerde stoom- en gascyclus (STEG) van 400 MW; 

 Investeringen voor het dekken van de piekbelasting: open cyclus gasturbines (GT) 

van 80 MW. 

4.3.2 Uitdienstnemingen 

25. Wat betreft de levensduur van de kerncentrales werd rekening gehouden met het 

bestaande wettelijke kader14 (hierna “Wet op de kernuitstap”), dus sluiting van de 

kerneenheden na 40 jaar. De evolutie van de nucleaire productiecapaciteit in België ziet er 

bijgevolg uit zoals afgebeeld in figuur 5. 

 

Figuur 5 : Evolutie van de nucleaire productiecapaciteit in België op 1 mei 2011 

In een bijkomende analyse wordt onderzocht wat het gevolg zou zijn van een beslissing om 

over te gaan tot een vervroegde sluiting, te weten sluiting op einde van het jaar 2011, van 

de drie oudste nucleaire centrales. Deze analyse dient te worden gezien in het kader van 

                                                 

 

14
 Wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 

elektriciteitsproductie, B.S. 28 februari 2003. 
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de hypothese dat de stresstests voor deze drie nucleaire centrales een negatief resultaat 

zouden opleveren en dat beslissingen voor de sluiting ervan genomen zouden worden. 

26. Onderstaande figuur 6 geeft een overzicht van de leeftijd van de meeste productie-

eenheden aangesloten op het Elia-net15. Bij deze figuur valt op dat in de periode 1981-

1990 (eenheden met een huidige leeftijd tussen de 20 en 30 jaar) bijna uitsluitend nucleaire 

eenheden in dienst werden genomen. Daarnaast kan men vaststellen dat het bestaande 

productiepark grotendeels ouder is dan 20 jaar.  

 

Figuur 6 : Leeftijd productie-eenheden op 1 januari 2011 

27. Om rekening te houden met de veroudering van het bestaande productiepark werd 

in deze studie rekening gehouden met een bepaalde maximale levensduur per type 

productie-eenheid. Anders dan in de vorige CREG-studie over de ontoereikende capaciteit, 

werd voor de turbojets (piekeenheden met een hoge variabele kost, die slechts een beperkt 

aantal uren per jaar draaien) nu een levensduur van 50 jaar i.p.v. 40 jaar aangenomen. De 

meeste van deze eenheden hebben inmiddels de leeftijd van 40 jaar bereikt en blijven 

vooralsnog operationeel. Onderstaande tabel 2 geeft de in deze studie aangenomen 

maximale levensduur per type eenheid weer. 

 

Type eenheid Maximale levensduur 

STEG 25j 

                                                 

 

15
 Voor enkele kleinere eenheden (industriële WKK) is de datum van indienstneming niet gekend. 

Deze eenheden werden niet weergegeven op de figuur. 
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Nucleaire eenheden 40j 

Pompcentrales Geen beperking 

Turbojets 50j 

Overige eenheden 40j 

Tabel 2 : Aangenomen maximale levensduur bestaande eenheden 

De studie houdt ook rekening met enkele geplande uitdienstnemingen van eenheden 

waarvan de CREG weet heeft, ongeacht of ze de hierboven aangenomen maximale 

levensduur hebben bereiken.  

4.4 Warmtekrachtkoppeling 

28. De evolutie van warmtekrachtkoppeling (WKK) in België is gebaseerd op 

beschikbare studies. De WKK-installaties werden als “must-run”-eenheden beschouwd, 

gezien hun exploitatie voornamelijk wordt gedreven door de warmtebehoefte. 

4.4.1 WKK in het Vlaanderen 

29. In oktober 2009 heeft VITO in opdracht van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) 

een studie uitgevoerd waarbij consistente prognoses voor hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen over een horizon tot 2020 werden opgesteld16. De 

studie levert een uitgebreide analyse van de mogelijke evolutie van WKK in Vlaanderen 

onder bestaand beleid (BAU-scenario) en onder pro-actief beleid (PRO-scenario).  

30. Voor de huidige studie heeft de CREG de evolutie van de WKK van het PRO-

scenario overgenomen. Met respect voor de gewestelijke bevoegdheden inzake rationeel 

energiegebruik en hernieuwbare energie, wenst de CREG te benadrukken dat haar keuze 

voor één bepaald scenario door praktische overwegingen werd ingegeven, en dat deze 

keuze geen beoordeling van de scenario‟s inhoudt. 

4.4.2 WKK in Wallonië 

31. Voor wat betreft de evolutie van WKK in Wallonië worden 2 documenten als basis 

gebruikt: het ontwerp van actualisatie van het “Plan pour la maîtrise Durable de l‟Energie 

2003”, opgesteld door ECONOTEC, IBAM en ICEDD in opdracht van de Waalse 

                                                 

 

16
 “Prognoses voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling tot 2020”, oktober 2009, door 

VITO in opdracht van het VEA, www.energiesparen.be  

http://www.energiesparen.be/
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Overheidsdienst DG0417 en het REG-scenario (“URE”) in het voorstel over de “nieuwe 

quota voor groene elektriciteit vanaf 1 januari 2010” van de Waalse regulator CWaPE18.  

4.4.3 WKK in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

32. Wat betreft de evolutie van WKK in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 

uitgegaan dat het economisch potentieel van 492 GWh19 elektriciteitsproductie tegen 2020 

kan gerealiseerd worden. 

4.4.4 Overzicht evolutie WKK in België 

33. De figuur 7 geeft aldus de geschatte evolutie weer van WKK voor de 3 gewesten 

samen. Met groene WKK wordt WKK bedoeld die gebruik maakt van hernieuwbare 

energiebronnen. De toename van de niet-groene WKK is wel kwalitatieve WKK. 

 

Figuur 7 : Evolutie geïnstalleerde capaciteit WKK in België 

                                                 

 

17
 “Projet d‟actualisation du Plan pour la Maîtrise Durable de l‟Energie (PMDE) en Wallonie à 

l‟horizon 2020”, door ICEDD, ECONOTEC en IBAM, maart 2009, http://energie.wallonie.be  
18

 Proposition CD-9j06-CwaPE-260 sur „les nouveaux quota‟s d‟électricité verte applicables à partir 
du 1er janvier 2010‟, www.cwape.be  
19

 Dit potentieel van 492 GWh is hernomen uit de nota “Welk potentieel voor WKK? Studie voor 
warmtekrachtkoppeling (WKK) in Brussel”, Brussels Instituut voor Milieubeheer, juli 2006 
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4.5 Hernieuwbare energiebronnen 

34. Voor de evolutie van de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare 

energiebronnen werd in deze studie rekening gehouden met de bestaande studies die ook 

gebruikt werden voor de inschatting van de evolutie van WKK. De gegevens die 

beschikbaar zijn in het NAP waren onvoldoende becommentarieerd om in de huidige studie 

te kunnen gebruiken. Voor de volledigheid wordt de gebruikte hypotheses wel afgetoetst 

met de evolutie voor hernieuwbare energie in het nationaal actieplan. 

4.5.1 Hernieuwbare elektriciteitsproductie in de 

Gewesten 

35. Voor de evolutie van de hernieuwbare elektriciteitsproductie in de gewesten werden 

dezelfde scenario‟s en studies gebruik als voor het bepalen van de evolutie van WKK in de 

gewesten. De vermelde studies geven eveneens een “gewestelijk” aandeel in de 

elektriciteitsproductie door offshore wind weer. Met dit aandeel offshore elektriciteit werd 

geen rekening gehouden, gezien de CREG, mede op basis van haar ervaring bij de 

toekenning van groenestroomcertificaten voor offshore elektriciteitsproductie, over haar 

eigen inschatting van de offshore beschikt (zie 4.5.2. Offshore windenergie). 

36. Bij gebrek aan prognoses voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd uitgegaan 

van de veronderstelling dat 50% van de geïnstalleerde capaciteit aan WKK in 2020 gebruik 

zal maken van hernieuwbare energiebronnen. 

37. Voor wat de elektriciteitsproductie uit onshore wind betreft, stelt de CREG vast dat 

de vermelde studies een equivalent aantal vollasturen voorziet dat hoger ligt dan wat de 

CREG kan observeren. Hierbij dient vooraf opgemerkt te worden dat de CREG niet over 

dezelfde gedetailleerde data beschikt als de gewestelijke regulatoren. Voor Vlaanderen 

wordt het equivalent aantal vollasturen op 1800 uren geraamd, terwijl de door de CREG 

geobserveerd equivalent aantal vollasturen in het binnenland van Vlaanderen voor de 

voorbije jaren maximaal 1600 (gemiddeld zelfs “slechts” 1400) bedraagt. Het equivalent 

aantal vollasturen voor windmolens aan de kust ligt daarentegen wel aanzienlijk hoger. 

Voor wat Wallonië betreft kan een gelijkaardige opmerking gemaakt worden. De nota van 

de CWaPE voorziet 2250 equivalent aantal vollasturen, terwijl de CREG, op basis van haar 

beperkte observatie, maximaal maar 2000 uren vaststelt. Ondanks deze vaststelling, werd 
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in deze studie het equivalent aantal vollasturen gebruikt zoals bepaald in de vermelde 

studies. In 5.2.3. wordt een bijkomende analyse gemaakt over de invloed van een variatie 

van het aantal vollasturen voor wind onshore voor het jaar 2020. De simulatie van de 

onshore windenergie houdt rekening met de variabiliteit van de wind. 

38. Voor wat de opwekking van elektriciteit uit zonne-energie betreft werd sinds 2009 

een explosieve groei vastgesteld van het geïnstalleerd vermogen (eind 2010 reeds 

790 MW). Deze sterke groei aan PV zal wellicht nog aanhouden tot de aangekondigde 

herzieningen van de ondersteuningsmechanismen effectief worden. De som van de 

gewestelijke projecties voor PV bedraagt in 2020 “slechts” 1248 MW, wat vrij laag is indien 

de huidige trend zich doorzet. In het NAP werd voor 2020 een capaciteit een PV van 

1340 MW voorzien. In deze studie werd dan ook voor PV het cijfer uit het NAP hernomen.  

Gezien het specifieke profiel van elektriciteitsopwekking door PV, werd deze technologie, in 

tegenstelling tot alle andere technologieën, niet als afzonderlijke productie-eenheden in 

Procreas gesimuleerd. Op basis van de statistieken van het KMI, werd een uurprofiel 

gemaakt van de energieproductie door PV voor iedere maand van de studieperiode (dus in 

totaal 120 uurprofielen). De elektriciteitsvraagcurve werd op ieder uur van de studieperiode 

verminderd met de energieproductie uit PV.  

4.5.2 Offshore windenergie 

39. Voor de evolutie van offshore windenergie wordt verondersteld dat de projecten die 

een domeinconcessie verkregen hebben, worden gerealiseerd tegen 2020. Dit wordt ook 

aangenomen voor de resterende zones, waarvoor momenteel domeinconcessie-aanvragen 

in behandeling zijn. De CREG merkt in dit kader op dat voor één zone nog geen 

domeinconcessie werd toegekend en dat een andere zone momenteel het voorwerp 

uitmaakt van een juridische procedure. 

40. In capaciteit uitgedrukt betekent dit dat het opgestelde vermogen zal toenemen van 

195 MW in 2011 tot 2118 MW in 2020. Voor wat de energieproductie betreft wordt rekening 

gehouden met 3500 equivalent aantal vollasturen per jaar (dus 40%). De simulatie van de 

offshore windenergie houdt rekening met de variabiliteit van de wind. 
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4.5.3 Overzicht evolutie hernieuwbare 

elektriciteitsproductie 

41. In onderstaande figuur 8 wordt de aangenomen evolutie van de capaciteit aan 

hernieuwbare elektriciteitsproductie gegeven.  

 

Figuur 8 : Evolutie capaciteit hernieuwbare elektriciteitsproductie 

 

4.5.4 Het nationaal actieplan voor hernieuwbare energie 

42. Wat het nationaal actieplan betreft (figuur hieronder), valt op te merken dat vooral 

de geïnstalleerde capaciteit aan productie-installaties op basis van biomassa veel groter is 

dan de som van de gewestelijke projecties waarop de CREG zich baseert. De CREG stelt 

zich de vraag of een dergelijk scenario, waarbij noodzakelijkerwijze grote hoeveelheden 

biomassa dienen te worden ingevoerd, een realistisch scenario is. Hierbij kan verwezen 

worden naar de nota van Prof. J. De Ruyck in bijlage 3 van het GEMIX-rapport20. 

 

                                                 

 

20
 zie http://economie.fgov.be/nl/binaries/rapport_gemix_2009_nl_tcm325-76356.pdf  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wind offshore 32 196 196 560 872 872 872 1232 1520 1768 2118

Wind onshore 680 826 934 1042 1149 1257 1359 1535 1711 1887 2063

PV 574 787 848 910 971 1033 1094 1156 1217 1279 1340

Biomassa 680 764 1028 1111 1195 1279 1359 1440 1520 1600 1680

Waterkracht 114 116 119 121 124 126 129 131 134 137 139
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Figuur 9 : Evolutie hernieuwbare capaciteit in het NAP 

 

4.6 Brandstofprijzen 

43. Voor de evolutie van de brandstofprijzen in de periode 2015-2020 werd uitgegaan 

van de langetermijnprojecties uit het scenario “new policies” in de World Energy Outlook 

2010 (hierna : WEO2010) van het Internationaal Energie Agentschap21. De WEO2010 werd 

in november 2010 gepubliceerd. Bijgevolg gebeurde de studie van de WEO2010 in de 

nasleep van de recente financiële en economische crisis. Dit verklaart waarom de 

energieprijzen in de WEO2010 voor het jaar 2010 ver beneden het huidige peil liggen. In 

de voorliggende studie werden de huidige brandstofprijzen in rekening gebracht voor het 

jaar 2011. Voor de jaren 2012 tot en met 2014 werd een eenvoudige interpolatie gemaakt 

tussen de huidige energieprijzen en de projectiewaarde voor 2015 uit de WEO2010. 

44. De onderstaande figuur 10 geeft de evolutie van de brandstofprijzen voor olie, 

aardgas en steenkool weer in het scenario “New Policies” uit de WEO2010 alsmede de 

door de CREG toegepaste projecties voor de brandstofprijzen. Als wisselkoers voor de 

USD/EUR werd een waarde van 1.4 gebruikt. 

                                                 

 

21
 World Energy Outlook 2010, November 2010, www.worldenergyoutlook.org en www.iea.org  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Geothermie 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Wind 733 1016 1223 1430 1739 2049 2462 2875 3356 3838 4320

PV 350 428 485 542 628 713 827 941 1074 1207 1340

Biomassa 618 762 868 974 1132 1290 1501 1713 1959 2205 2452

Waterkracht 112 115 116 118 126 123 126 129 133 136 140
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Figuur 10 : Evolutie van de brandstofprijzen 

 

4.7 CO2-emissiekost 

45. De evolutie van de CO2-emissiekost is evenals de brandstofkosten gebaseerd op de 

projectie voor de Europese Unie in het “New Policies”-scenario van de WEO2010. Volgens 

de projectie van de WEO 2010 zou de CO2-emissiekost in 2020 27€/ton bedragen. In de 

voorliggende studie varieert de emissiekost bijgevolg van (de huidige) 16 €/ton CO2 in 2011 

tot 27 €/ton CO2 in 2020. 

5 RESULTATEN VAN DE SIMULATIES 

46. Op basis van de hiervoor beschreven hypotheses werden simulaties gemaakt om 

na te gaan welke bijkomende capaciteit in het centrale productiepark noodzakelijk is om de 

elektriciteitsvraag in de periode 2011-2020 te dekken, met in acht name van het LOLE-

betrouwbaarheidscriterium van 16 uur per jaar. 
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5.1 Hoofdscenario 

5.1.1 Noodzakelijke bijkomende investeringen 

47.  In onderstaande figuur 11 wordt de jaarlijkse evolutie van de capaciteit van het 

productiepark weergegeven. De daling van de bestaande capaciteit is het gevolg van 

uitdienstnemingen van oudere eenheden. De sterkste daling van de bestaande capaciteit 

vindt plaats in 2015, met de sluiting van de drie oudste nucleaire centrales. Voor ieder jaar 

van de onderzochte periode werd de nodige bijkomende capaciteit aan basis- en 

piekeenheden bepaald (“noodzakelijke investeringen”) om aan het 

betrouwbaarheidscriterium te kunnen voldoen. Vanzelfsprekend valt de grootste stijging 

van de nood aan bijkomende investeringen samen met de voorziene sluiting van de 

kerneenheden. 

 

Figuur 11 : Evolutie van de capaciteit in het hoofdscenario 

In het jaar 2015 lijkt er een buitenmaatse verhoging van de globale geïnstalleerde 

capaciteit op te treden. Dit is evenwel een gevolg van het feit dat de noodzakelijke 

investeringen op 1 januari van het jaar in dienst worden verondersteld, terwijl de 

kerncentrales Doel 1, Doel 2, Tihange 1 op dat ogenblik ook nog deel uitmaken van het 

bestaande productiepark. 

48. Figuur 12 geeft de noodzakelijke investeringen weer in basiseenheden en 

piekeenheden  
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Figuur 12 : Noodzakelijke bijkomende capaciteit 

 

5.1.2 Projecten voor de bouw van basis- en 

piekeenheden 

49. Onderstaande tabel 3 geeft de toestand weer van projecten voor de bouw van 

basis- en piekeenheden die in de pipeline zitten en waarvoor momenteel nog geen 

definitieve investeringsbeslissing werd genomen. Het project voor de bouw van een STEG-

eenheid in Manage lijkt nog realiseerbaar te zijn tegen 2015, gezien alle nodige 

vergunningen werden bekomen en deze vergunningen niet het voorwerp uitmaken van 

procedures tot schorsing of vernietiging. Op basis van de informatie waarover de CREG 

beschikt zijner geen plannen om op korte termijn tot een investeringsbeslissing te komen.  

 

Benaming Type Capaciteit 
(MW) 

Individuele 
productievergun
ning? 

IDN (ten 
vroegste) 

Manage – Nuon/Vattenfall/? STEG 450 Ja 2015??22 

Antwerpen – E.ON Steenkool 1 100 Ja 2018 ? 

Navagne – SPE/EDF 2 x STEG 2 x 460 Ja 2016 ? 

                                                 

 

22
 Het project in Manage heeft alle vergunningen en kan eventueel nog tegen eind 2014 gerealiseerd 

worden, maar momenteel bij gebrek aan een investeringsbeslissing nog onzeker. 
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DILS-Energy – EDF/? 2 x STEG 2 x 460 Ja ? 

NEST-Energy – EDF 2 x STEG 2 x 460 Voorstel CREG ? 

BerinGEN – ENECO 2 x STEG 2 x 465 Voorstel CREG ? 

BerinGEN – ENECO GT 100 Voorstel CREG ? 

Amercoeur2 – EBL/GDF-Suez STEG 420 Voorstel CREG 2016 ? 

GENK – Essent/RWE STEG 465 Nee ? 

TOTAAL 6 225   

Tabel 3 : Onbesliste projecten voor bijkomende capaciteit in het centrale productiepark 

 

5.1.3 Realiseerbare investeringen 

50. In het begin van de bestudeerde periode stelt er zich een belangrijk probleem met 

betrekking tot de realiseerbaarheid van de noodzakelijke investeringen. Tussen het nemen 

van de beslissing tot investeren en de industriële indienstneming van een eenheid ligt 

immers een tijdspanne van minimaal 3 à 4 jaar, al naargelang het een gasturbine met open 

cyclus of een turbine met gecombineerde stoom- en gascyclus betreft. Gezien alle besliste 

investeringen, op basis van de informatie waarover de CREG beschikt (zie onder 

4.3.1. Indienstnemingen), reeds werden opgenomen in de simulaties dient met deze termijn 

rekening te worden gehouden.  

51. We merken op dat in de jaren 2012 tot 2014 de nood aan bijkomende 

productiecapaciteit niet zal kunnen ingevuld worden, gezien de investeringsbeslissingen 

hiervoor nu al moesten genomen zijn. Het rechtstreekse gevolg is dat er een verhoogd 

risico is dat België niet in staat zal zijn haar eigen behoeften te dekken en dat onze 

afhankelijkheid van buurlanden (door invoer van elektriciteit) zal toenemen. De 

toegenomen afhankelijkheid van de invoer verhoogt het risico op congestie op de 

interconnecties en marktontkoppeling, wat tot hogere elektriciteitsprijzen in België kan 

leiden. 

52. Voor wat het jaar 2015 betreft is, kunnen de nodige open cyclusgasturbines 

gebouwd worden indien projectontwikkelaars nog dit jaar (2011) de eerste nodige stappen 

zetten. Zoals in paragraaf 49 uiteengezet lijkt enkel het project voor de bouw van een 

STEG-eenheid van 450 MW te Manage nog realiseerbaar tegen 2015, voor zover de 

investeringsbeslissing nog in 2011 genomen wordt. 
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53. Onderstaande figuur 13 geeft de realiseerbare noodzakelijke bijkomende capaciteit 

weer. We stellen vast dat de LOLE in 2015 piekt tot bijna 260 h.  

 

Figuur 13 : "Realiseerbare" noodzakelijke bijkomende capaciteit 

 

54. We stellen vast dat er op basis van tabel 3 voldoende capaciteit aan nieuwe 

investeringen in de “pipeline” zitten om de elektriciteitsvraag te dekken. Deze meeste 

projecten zijn echter niet meer tijdig realiseerbaar om de sluiting van de drie oudste 

kerncentrales in 2015 op te vangen. 

55. Onderstaande figuur 14 geeft de evolutie van de productiecapaciteit weer met de 

realiseerbare noodzakelijke investeringen. 
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Figuur 14 : Evolutie van de capaciteit met de realiseerbare noodzakelijke investeringen 

 

56. Bij de analyse van het equivalent aantal vollasturen dat de STEG-eenheden 

draaien, stellen we vast dat er zich een dalende trend voordoet die onderbroken wordt door 

een piek in 2015.  

57. Onderstaande figuur geeft de geproduceerde energie weer over de bestudeerde 

periode. De afgebeelde evolutie van de geproduceerde elektriciteit komt overeen met de 

realiseerbare capaciteit vanaf 2015, zoals vermeld in figuur 13. De figuur toont, bij 

samenlezing met figuur 11, duidelijk aan dat het aandeel geproduceerde elektriciteit door 

middel van hernieuwbare energiebronnen relatief lager ligt dan deze geproduceerd door de 

bijkomende investeringen in STEG‟s en GT‟s. Het tekort aan productiecapaciteit in 2015 

komt in deze figuur niet uitgesproken naar voren, gezien van ¾ van de betrokken nucleaire 

capaciteit (Doel 2 en Tihange 1 tekenen samen voor 1395 MW) in het najaar van 2015 uit 

dienst genomen wordt.  
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Figuur 15 : Geproduceerde energie over de studieperiode 

 

5.2 Bijkomende analyses 

5.2.1 Vervroegde sluiting van de nucleaire centrales 

58. Indien België, naar het voorbeeld van Duitsland, eveneens zou overgaan tot een 

vervroegde sluiting van een aantal nucleaire centrales dan worden de eerder beschreven 

risico‟s nog versterkt. Een sluiting vanaf 2012 van de drie oudste nucleaire eenheden 

(Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) die in het huidig wettelijk kader in de loop van 2015 uit dienst 

worden genomen, heeft een stijging van de LOLE tot gevolg tot 463 uur in 2012 en tot 

ongeveer 1000 uur in 2013-2014. Vanaf 2015 daalt de LOLE terug indien de realiseerbare 

noodzakelijke bijkomende investeringen zich daadwerkelijk realiseren. Onderstaande figuur 

geeft de evolutie van de LOLE weer voor deze analyse. 
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Figuur 16 : Evolutie LOLE sluiting D1, D2, Ti1 eind 2011 

 

5.2.2 Indienstneming van E.On-steenkoolcentrale 

59. Indien de geplande steenkoolcentrale in de haven van Antwerpen alle nodige 

vergunningen zou krijgen en gerealiseerd worden dan kan worden aangenomen dat de 

behoefte aan bijkomende basiseenheden met ongeveer 1 100 MW vermindert. 

5.2.3 Invloed variatie equivalent aantal vollasturen wind 

onshore 

60. Het verschil in equivalent aantal vollasturen voor de elektriciteitsproductie met 

onshore wind (zie § 37) tussen de projecties en de door de CREG geobserveerde waardes 

maakt slechts een verschil van ongeveer 0.7 TWh uit, wat minder dan 1% van het totale 

elektriciteitsverbruik betekent.  
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5.3 Diversificatie van primaire energiebronnen 

61. In onderstaande taartdiagrammen wordt de brandstofmix voor 2011 en 2020 

weergegeven in het hoofdscenario. Zoals kon worden verwacht, loopt het aandeel van 

kernenergie terug van 49% in 2011 tot 28% in 2020. Deze afname wordt quasi voor de helft 

opgevangen door bijkomende eenheden op aardgas (waarvoor de investeringsbeslissing 

nu nog niet genomen is), en voor de andere helft door meer dan een verdubbeling van de 

elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen. Het aandeel van aardgas stijgt van 33% 

naar 47%, wat onze afhankelijkheid van aardgas aanzienlijk doet toenemen. Het aandeel 

van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsproductie neemt toe tot 21% in 2020. Het 

aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto-eindverbruik van elektriciteit 

bedraagt 20.4% (23.2 TWh / 114 TWh). 

 

Figuur 17 : Brandstofmix in 2011 
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Figuur 18 : Brandstofmix in 2020 
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6 INTERMITTERENDE PRODUCTIE EN 

UITBAATBAARHEID 

62. Tegen 2020 en nadien, zal de integratie van grote productiecapaciteiten van 

intermitterende aard, zoals capaciteit afkomstig van windmolens of van fotovoltaïsche 

eenheden, één van de grootste uitdagingen van het systeem zijn. Volgens de hypothesen 

gebruikt voor de simulatie zullen de geïnstalleerde capaciteiten in België tegen 2020 

oplopen tot 4,2 GW voor windmolens en tot 1,3 GW voor fotovoltaïsche zonne-energie. 

De twee onderstaande figuren illustreren enkele problemen waaraan het systeem mogelijks 

zal worden blootgesteld in twee situaties. 

De eerste figuur geeft een situatie weer waarin er tijdens de winter bijna geen wind is. Naast 

een veel lagere productie afkomstig van windmolens (vergeleken met de tweede figuur), 

stelt men vast dat de niet-nucleaire thermische productie een maximum23 bereikt tijdens een 

groot deel van de week en dat er een aanzienlijk productietekort optreedt dat lokaal kan 

oplopen tot meer dan 4000 MW. Dit tekort moet worden gecompenseerd door netto-invoer of 

door de productie van nieuwe investeringen. 

De geïnstalleerde capaciteit opgenomen als “other thermal” (grijze gedeelte in onderstaande 

figuur) waaraan een deel van de capaciteit die in de figuur is opgenomen als “To invest or to 

import” moet worden toegevoegd, doet de vraag over de rendabiliteit van de investering in 

thermische eenheden rijzen, gezien men in de tweede figuur vaststelt dat deze eenheden 

afwezig zijn. 

                                                 

 

23
 De maximale nucleaire productie die wordt afgebeeld komt overeen met de geïnstalleerde 

capaciteit in 2020 met toepassing van de wet terwijl er één van de vier kerneenheden 

onbeschikbaar is. 
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Bron : ELIA 

Figuur 19 : Belasting en productie in België gedurende een week in de winter 2019-2020 

De tweede figuur illustreert een situatie waarbij er in de zomer veel wind is. In deze situatie 

kan men zien dat de productie afkomstig van windmolens sterk schommelt van dag tot dag. 

Er draait geen enkele niet-nucleaire thermische eenheid (STEG, Gasturbine, enz.). Deze 

situatie ondergaat belangrijke wijzigingen indien de eerste Belgische kerncentrales worden 

stopgezet24. Desalniettemin, zelfs wanneer men een band van 1828 MW wegneemt, wat 

overeenkomt met de geïnstalleerde capaciteit van deze centrales, blijven sommige 

problemen zich echter voordoen. Gezien de huidige stand van de technologie van het 

Belgische productiepark en van de wetgeving, wordt de productie opgenomen in de grafiek 

beschouwd als “niet-reduceerbaar”, in afwezigheid van problemen van veiligheid van de 

uitbating van het net. 

Men kan ook een verschil van ongeveer 5000 MW waarnemen tussen de “niet-

reduceerbare” productie tijdens de daluren van de nacht van donderdag op vrijdag en de 

evenmin reduceerbare productie tijdens het piekmoment op vrijdag. Deze zeer steile 

toename van de productie, die grotendeels te wijten is aan de productie door windmolens, 

gaat gepaard met een stijging van het verbruik op vrijdagvoormiddag en overschrijdt het 

piekverbruik met ongeveer 2000 MW. Deze steile toename van de “niet-reduceerbare” 

productie zou evengoed kunnen plaatsvinden wanneer de vraag daalt op het einde van de 

                                                 

 

24
 De maximale nucleaire productie die wordt afgebeeld in de figuur houdt geen rekening met de 

kernuitstap van de eerste nucleaire eenheden in 2015. 
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dag, met alle aanpassingsmoeilijkheden die men kan vermoeden voor de rest van het 

Belgische park in een “niet-reduceerbare” situatie. Men kan ook de plotse daling van de 

productie door windmolens met meer dan 2000 MW vaststellen op vrijdag midden in de 

namiddag. 

Ook bedraagt het teveel aan “niet-reduceerbare” productie in de nacht van vrijdag op 

zaterdag meer dan 4000 MW en is het hoger dan 2500 MW gedurende een groot deel van 

de tijd tussen de vooravond van vrijdag en zaterdag om middernacht. In de huidige situatie 

van het Belgische park is het onmogelijk om het teveel aan energie geproduceerd ten 

opzichte van de vraag voor vrijdag en zaterdag op te slaan, zelfs indien het “niet-

reduceerbare” gedeelte in de grafiek wordt verkleind teneinde rekening te houden met de 

stopzetting van de eerste kerncentrales. Bijgevolg is uitvoer de enige mogelijkheid om niet te 

moeten overgaan tot het afschakelen van “niet-reduceerbare” productie-eenheden, op 

voorwaarde dat over de landsgrenzen heen een koper voor deze energie wordt gevonden, 

met andere woorden, op voorwaarde dat Europa zich niet in een situatie bevindt met een 

enorm overschot aan niet-reduceerbare energie. 

 

 

Bron : ELIA 

Figuur 20 : Belasting en productie in België gedurende een week in de zomer van 2020 

Het productiepark zal in elk geval onvermijdelijk worden geconfronteerd met aanzienlijke 

hoeveelheden niet-reduceerbare productiecapaciteit, waardoor flexibele thermische 

productie-eenheden nodig zijn, zelfs zonder rekening te houden met de nucleaire productie. 
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Deze flexibiliteit wordt verwezenlijkt door goede gradiënten, een laag technisch minimum en 

de mogelijkheid om snel op te starten. 

De gasturbines met open cyclus vormen hierbij een deel van het antwoord. Merk bovendien 

op dat er reeds offertes zijn van fabrikanten voor STEG‟s met een technisch minimum dat 

veel lager ligt dan dat van de STEG‟s die momenteel in België in gebruik zijn. Hoe het ook 

zij, de uitbating van de thermische productie-eenheden op gas aangepast aan de frequente 

en snelle schommelingen van de vraag vereist ook een gasvervoersnet dat in staat is om te 

reageren op dergelijke verbruiksschommelingen. 

Een ander element van antwoord inzake flexibiliteit bestaat erin te investeren in bepaalde 

nucleaire eenheden die na 2015 nog in dienst zullen zijn zodat hun productie kan worden 

gemoduleerd. Dergelijke investeringen werden in Frankrijk gemaakt op een deel van het 

nucleair park (grijze modus: “economisch regelbaar”), waardoor hun flexibiliteit aanzienlijk 

verbeterde. Het zou nuttig zijn te beschikken over een studie die de kosten en de termijn 

voor de verwezenlijking van de nodige investeringen inschat, bijvoorbeeld voor Doel 4 en 

Tihange 3, en vervolgens een vergelijkende evaluatie met andere oplossingen uit te voeren 

op het vlak van technische en economische doeltreffendheid om de problemen inzake de 

niet-reduceerbare productie op te lossen. 

Door de aanzienlijke stijging van de intermitterende primaire energiebronnen is het 

paradigma “de productie volgt de vraag” steeds minder waar. De synchronisatie tussen het 

“fatale” aanbod en de vraag wordt tijdelijk verbroken. Het antwoord op deze vaststelling is 

meervoudig. 

Gezien dit fenomeen ondermeer lokaal is, zal de intensivering van de internationale handel 

in elektriciteit op Europees niveau toelaten het probleem gedeeltelijk op te lossen. Merk 

echter op dat deze intensivering zich ook vertaalt in de ontwikkeling van het Europese 

elektriciteitsnet van 380 kV, zowel wat betreft de interne netten van de landen als de 

interconnecties en het supergrid in de Noordzee en in de invoering van uitbatingsregels die 

toelaten de bestaande capaciteiten beter te gebruiken. 

Een ander element van antwoord dat toelaat de verbreking van de synchronisatie aanbod – 

vraag te omzeilen, bestaat in een verhoging van de opslagmogelijkheden, zowel op 

Europees als op Belgisch vlak. Momenteel bestaan de opslagmogelijkheden in België uit de 

hydraulische pompcentrales van Coo en van Plate Taille. Wat de uitbating betreft, zijn deze 

centrales in handen van een enkele speler : Electrabel. In het verleden kon deze situatie 

worden gerechtvaardigd door de sterke band tussen de uitbating van deze centrales en die 
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van de nucleaire eenheden. Omwille van de voorziene vermindering van de nucleaire 

capaciteit geïnstalleerd in België vervalt deze rechtvaardiging gaandeweg en zal er 

binnenkort geen enkele reden meer zijn om slechts één speler te laten genieten van de 

soepelheid van dergelijke installaties. Bovendien zou het nuttig zijn de rendabiliteit van 

minstens één andere hydraulische pompcentrale met voldoende opslagcapaciteit in België 

te bestuderen. De potentiële site bestaat en voorafgaande studies omtrent de technische 

haalbaarheid werden in het verleden reeds uitgevoerd. Het probleem van het niet-

discriminerende beheer van de hydraulische opslagmiddelen zal zich echter blijven 

voordoen. Om dit op te lossen, zullen de wetgeving en de reglementering moeten worden 

aangepast. De benoeming van een onafhankelijke beheerder van de opslagmiddelen kan 

een van de mogelijke oplossingen zijn. 

Opslag moet niet louter gezien worden als een technologie die arbitrage mogelijk maakt of 

die toelaat de verbreking van de synchronisatie aanbod – vraag voor enkele uren of enkele 

dagen te beheren. Ook al nemen vandaag de dag 99 % van opslagmiddelen voor 

elektriciteit in de wereld de vorm van hydraulische pompcentrales aan, toch beginnen er 

nieuwe technologieën op te duiken25. Sommige van deze technologieën zijn uiterst geschikt 

om deel te nemen aan ondersteunende diensten, onder andere die voor de primaire en de 

secundaire reserves in een tijdsinterval kleiner of gelijk aan één uur. Het zou interessant zijn 

om deze middelen te bestuderen aangezien ze zouden toelaten thermische eenheden als 

de STEG‟s te ontlasten van de verplichting om deel te nemen aan bepaalde 

ondersteunende diensten, zoals deze hierboven vermeld. Hierdoor zou het systeem niet 

langer verplicht zijn in periodes met teveel niet-reduceerbare productie te produceren en 

zouden deze eenheden opnieuw over hun volledige flexibele werking kunnen beschikken. 

Bovendien dient te worden geanalyseerd in welke mate het in situaties met een sterk niet-

reduceerbare component wenselijk is dat de intermitterende eenheden deelnemen aan de 

primaire en secundaire reserves van actief vermogen alsook aan de dienst voor de 

spanningsregeling. 

Tot slot kan men vaststellen dat de sterke stijging van de intermitterende 

productiecapaciteiten gepaard gaat met een progressieve daling van het aantal draaiuren 

per jaar van de niet-nucleaire thermische eenheden, onder andere de STEG‟s. Bijgevolg is 

het mogelijk dat sommige van deze eenheden om technische redenen niet meer zullen 

                                                 

 

25
 Zie hieromtrent het verslag “Electricity Energy Storage Technology Options – A White Paper Primer 

on Applications, Costs, and Benefits”, EPRI, december 2010 
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werken tijdens periodes van veel niet-reduceerbare productie. Buiten deze periodes is de 

impact van aanzienlijke volumes van intermitterende productie op de marktprijzen bovendien 

zo groot dat sommige thermische eenheden niet langer “in the money” zouden kunnen zijn 

en dat het dus niet rendabel meer zou zijn om ze te laten produceren. Deze daling van de 

uren tijdens dewelke de productie van de basiseenheden of eenheden met gemiddelde 

gebruiksduur rendabel is, zou de rendabiliteit van de nieuwe investeringsprojecten in 

STEG‟s onder druk kunnen zetten. Er zijn vandaag in België meerdere projecten voor de 

bouw van nieuwe thermische eenheden, en sommigen hebben al van de Minister een 

productievergunning ontvangen. Gezien de onzekerheid in verband met hun toekomstige 

werking is het echter niet zeker dat deze vergunningen tot een projectrealisatie zullen leiden. 

De elektriciteitswet voorziet ondersteunende maatregelen (artikel 4, § 4). Sinds hun 

invoering in de wet, in 2005, werden de koninklijke uitvoeringsbesluiten bij gebrek aan een 

voorstel van de bevoegde overheden nog altijd niet genomen. De CREG is van mening dat 

dringend ondersteunende maatregelen moeten worden genomen zodat de investeerders, 

inzonderheid de nieuwkomers en kleine producenten, hun investeringsprojecten kunnen 

afronden in “normale” risico-omstandigheden. 

Daarnaast, zoals dit trouwens het geval is in andere Europese landen, lijkt het nuttig om nu 

reeds een mechanisme te bestuderen voor capaciteitsbetalingen (“capacity payments”) om 

het hoofd te bieden aan de nieuwe energiemix van het elektrisch systeem. Dit mechanisme 

zou binnen het segment van de niet-gereguleerde markt moeten worden gefinancierd. 

Een laatste belangrijk punt is de actieve deelname van de vraag en de decentrale spelers in 

de regeling van het evenwicht aanbod – vraag van de zone. De inbreng van deze spelers 

zou toelaten de bijdrage van het productiepark en de opslagmiddelen voor energie te 

vervolledigen. De actieve deelname van de grote elektro-intensieve industriële afnemers, 

wiens productieprocessen “buffers” bevatten, zou toelaten een deel van dit verbruik te 

synchroniseren over periodes waarin de intermitterende bronnen beschikbaar zijn. Zo ook 

zal de rol van de “agregatoren” en andere VPP‟s in de terugkeer van de 

moduleringsmogelijkheden van de spelers aangesloten op lagere spanningsniveaus naar 

een centraal systeem een aanpassing van de reglementering nodig maken zodat dit in een 

technisch en contractueel “beveiligde” context kan worden verwezenlijkt, zowel voor de TNB 

als voor de betrokken spelers. 
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7 CONCLUSIE 

63. De studie 715 gaf de mogelijke gevolgen weer van een tekort aan 

productiecapaciteiten, hoofdzakelijk wat betreft de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in 

België alsook de mogelijkheid om concurrenten tegen elkaar uit te spelen wat betreft het 

aanbod, en hun invloed op de marktprijzen en op de terbeschikkingstelling van de nodige 

reserves tegen een redelijke prijs. De studie concludeerde dat, gezien het tekort aan 

investeringen in de productie tijdens de jaren voorafgaand aan de studie 715, er zich op 

korte termijn in de volgende jaren problemen zouden kunnen voordoen. 

De voorspelde problemen waren ernstig, maar de crisis en de gevolgen ervan inzake daling 

van het elektriciteitsverbruik lieten toe deze problemen te vermijden. Door de crisis hebben 

de investeerders ook bepaalde beslissingen om te investeren in nieuwe 

productiecapaciteiten die nodig zouden zijn geweest om de afstemming aanbod – vraag in 

de nabije toekomst te garanderen, uitgesteld. Het uitstel van deze investeringsbeslissingen 

heeft tevens gezorgd voor het uitstel van de problemen die toen in het licht werden gesteld, 

zonder ze echter op te lossen. 

De conclusies die de CREG in september 2007 had geformuleerd, zijn nog steeds actueel. 

Bovendien werden de voorgestelde aanbevelingen meestal niet gevolgd: 

 het beheer van de dwarsregelaars door ELIA (Coreso) heeft nog altijd meer tot doel 

de invoercapaciteiten te “beschermen” dan de marktwerking te bevorderen; 

 slechts twee investeringen in STEG‟s werden sindsdien gerealiseerd door 

nieuwkomers in België; 

 er is nog altijd geen definitieve beslissing inzake de nucleaire phase out, maar de wet 

van 2003 wordt behouden; er werd geen beslissing genomen met betrekking tot 

mogelijke “verjongingsinvesteringen”; 

 de maatregelen voorzien in de wet om de toegang van nieuwkomers te bevorderen, 

werden nog altijd niet geconcretiseerd; 

 de buitendienststelling van oude klassieke centrales overstijgt de verwachtingen van 

2006. 

64. Onderhavige studie legt de nadruk op de problemen waarmee het Belgische 

elektriciteitssysteem de komende jaren dreigt te worden geconfronteerd. De studie wordt 

uitgevoerd vertrekkende van de hypothese dat het beleid inzake energiebesparingen en 

beheer van de vraag niet zal veranderen. 
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Het is duidelijk dat bijkomende maatregelen die zouden toelaten de vraag naar energie, 

inzonderheid de vraag naar elektriciteit, te beperken enkel bevorderlijk kunnen zijn voor de 

afstemming tussen het aanbod en de vraag. De CREG pleit dus voor om het even welk 

voluntaristisch beleid in die zin. Er dient echter te worden opgemerkt dat sommige 

beleidslijnen als gevolg hebben dat voor bepaalde toepassingen (die oorspronkelijk andere 

energievormen gebruikten) een overgang naar elektriciteit gestimuleerd wordt. Op die 

manier dragen ze bij tot de stijging van het elektriciteitsverbruik, ook al verbeteren ze de 

algemene energiebalans. 

65. De lijst van de voorziene investeringen in nieuwe thermische productiecapaciteiten in 

België (reeds toegekende vergunningen en aanvraagdossiers in verwerking) zoals vandaag 

gekend door de CREG, gecombineerd met de regionale en federale projecties inzake 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling, volstaat om de behoefte aan elektriciteit in 

België in 2020 te dekken op voorwaarde dat deze projecten tijdig worden afgerond. 

Zoals vermeld werd het tekort aan investeringen in productie dat al in studie 715 van de 

CREG werd onderlijnd, sindsdien niet gecompenseerd. Hierdoor stijgt het risico op 

problemen tussen 2012 en 2015. Het is te laat om nog nieuwe investeringsbeslissingen te 

nemen die deze problemen vóór 2016 zouden oplossen. Slechts enkele maatregelen 

zouden deze problemen nog kunnen verzachten. 

66. Zodra men de evolutie in de tijd van de behoeften aan nieuwe productiecapaciteiten 

bestudeert, blijkt dat de hoger vermelde lijst van investeringen niet volstaat om de behoeften 

die tussen 2012 en 2015 optreden, te bevredigen. Er werd namelijk voor geen enkel project 

van de lijst voldoende vooruitgang geboekt om tijdig een industriële indienststelling toe te 

laten. In deze context laat de mogelijke komst in 2015 van een eerste bijkomende STEG niet 

toe alle behoeften aan nieuwe productiecapaciteit voor dat jaar te vervullen. Deze situatie, 

gecombineerd met de stopzetting van de drie oudste kerncentrales van België, doet de 

LOLE stijgen tot meer dan 250 uren in 2015, wat ver boven het criterium van 

bevoorradingszekerheid is dat in onderhavige studie werd aangenomen26. Een vervroegde 

sluiting van deze reactoren in 2012 maakt dat deze vaststelling ook geldig is voor de jaren 

tussen 2012 en 2015 en bovendien nog verder versterkt wordt met pieken voor de LOLE tot 

ongeveer 1000 uren per jaar in 2013 en 2014. 

                                                 

 

26
 LOLE van maximum 16 uren per jaar overeenkomstig de hypothese “Autonoom België” 
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67. Bijgevolg moeten dringend (eventueel voorlopige) maatregelen worden getroffen die 

toelaten met een beperkt risico de kaap van 2015 te nemen. 

Indien dergelijke maatregelen worden genomen, moet men zich er ook van vergewissen dat 

de nieuwe capaciteiten vanaf 2016 in voldoende grote volumes beschikbaar zullen zijn (de 

totale nood aan nieuwe productiecapaciteiten bedraagt 3200 MW tussen 2012 en 201627). 

Indien dit niet het geval is, zullen de problemen niet verholpen maar enkel uitgesteld zijn. 

68. Met de massale komst van de intermitterende productie in België en Europa moet 

bijzondere aandacht worden geschonken aan de flexibiliteit van het productiepark, 

inzonderheid aan de flexibiliteit van de nieuwe investeringen. Er dient met name te worden 

gepleit voor voldoende investeringen in gasturbines met open cyclus die, ook al hebben ze 

een lager rendement dan de STEG‟s, een lagere investeringskost met zich meebrengen en 

flexibeler zijn inzake de stop- en heropstartcycli. 

Indien het beleid niet verandert, onder andere op het vlak van absolute prioriteit28 voor de 

productie met hernieuwbare energiebronnen, hebben de belangrijke tijdelijke variaties op 

korte termijn van de “fatale” intermitterende productie tot gevolg dat de dynamiek van de 

marktprijzen zal veranderen, met de voorzienbare gevolgen op het aantal draaiuren van de 

niet-afgeschreven basiseenheden en eenheden met gemiddelde gebruiksduur en dus op de 

rendabiliteit van de mogelijke investeringen in dit soort productie-eenheden, bijvoorbeeld de 

STEG‟s. 

69. De massale komst van intermitterende productie zal nog een bijkomend effect 

hebben: de behoefte aan ondersteunende diensten zal aanzienlijk toenemen, en meer 

bepaald de nood aan reserves voor actief vermogen in “coördineerbare” eenheden. 

70. Gezien de mogelijke tijdelijke verbreking van de synchronisatie tussen de “fatale” 

intermitterende productie en het verbruik, is het tot slot mogelijk dat de intermitterende 

productie op bepaalde ogenblikken het verbruik ver overschrijdt en zelfs moet worden 

verminderd indien het teveel niet kan worden verbruikt, of het nu onder de vorm van verbruik 

in het buitenland is of onder de vorm van opslag. 

                                                 

 

27
 Zonder een onderscheid te maken tussen de STEG‟s en de gasturbines met open cyclus 

28
 Veiligheidsvoorschriften van het net buiten beschouwing gelaten 
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8 AANBEVELINGEN 

71. Teneinde de moeilijke periode van 2015 door te komen met een risicograad die zo 

veel mogelijk overeenkomt met de standaarden die al verschillende jaren van toepassing 

zijn in België, is het belangrijk om er zeker van te zijn dat er voldoende geïnstalleerde 

capaciteit van het productiepark beschikbaar zal zijn. Gezien de huidige wetgeving en de 

nieuwe investeringsprojecten zal de geïnstalleerde capaciteit niet voldoende zijn om met de 

weerhouden risicograad de vraag te dekken. Daarom stelt de CREG voor om de bestaande 

productiecapaciteit te behouden en hiervoor de drie volgende maatregelen te treffen. 

De eerste maatregel met als doel de voltooiing van de nodige investeringen in het 

productiepark te bevorderen, ligt in een doeltreffende invoering van artikel 4, § 4, van de 

elektriciteitswet. Dit artikel werd in 2005 in de wet ingevoerd, maar de koninklijke besluiten 

die dit artikel moeten uitvoeren, werden nog niet genomen. Deze maatregelen zouden de 

nieuwe investeringen financieel kunnen steunen, wat hun rendabiliteit zou verbeteren. Deze 

maatregel mag niet ten laste komen van de gereguleerde sector teneinde niet nog eens de 

tarieven in dit segment te verzwaren. 

De tweede maatregel die wordt overwogen in het kader van artikel 9 van de Wet op de 

kernuitstap, is om de stopzetting van de oudste kerncentrales, die in 2015 40 jaar oud zullen 

zijn, met een of twee jaar uit te stellen (2016-2017 in plaats van 2015) onder voorbehoud 

van de resultaten van de stresstests en de goedkeuring van de nucleaire 

veiligheidsinstanties. 

De derde maatregel houdt in dat bepaalde klassieke thermische eenheden die het einde van 

hun levensduur hebben bereikt en waarvan de stopzetting wordt overwogen of al werd 

vastgelegd, worden verlengd tot eind 2016 door ze als reserve te houden voor momenten 

waarop hun productie absoluut noodzakelijk is om de bevoorradingszekerheid van 

elektriciteit in België te garanderen. De verlenging van de betrokken eenheden zou geval per 

geval moeten worden bestudeerd. Voor bepaalde verlengingen zou een afwijking op de 

Europese richtlijnen inzake het milieu nodig kunnen zijn, onder andere op de LCP-richtlijn 

over de grote stookinstallaties29. In dat geval zou het zeker nodig zijn om de afgebakende 

omstandigheden waarin deze eenheden zouden mogen produceren, nauwkeurig te 

                                                 

 

29
 Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de 
beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote 
stookinstallaties, PBEG L309 van 27 november 2001. 
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definiëren. Een dergelijke maatregel zou ook nuttig kunnen zijn voor andere Europese 

landen die het hoofd moeten bieden aan gelijkaardige problemen ten gevolge van 

onverwachte politieke beslissingen of van vertragingen in de nieuwe investeringen. 

72. Deze laatste twee maatregelen zijn bewarend en uitzonderlijk van aard. Bijgevolg 

kunnen ze enkel als overgangsmaatregelen beschouwd worden. Ook moeten ze verplicht 

gepaard gaan met maatregelen bedoeld om de producenten aan te moedigen om voortaan 

tijdig te investeren in nieuwe productie-eenheden in België. De eerste maatregel gaat in 

deze richting. Het zou nuttig zijn na te gaan of deze volstaat of aangevuld moet worden met 

andere, meer gerichte maatregelen. 

73. Het is belangrijk dat dergelijke maatregelen snel worden getroffen teneinde te 

vermijden dat nieuwe onzekerheden en nieuwe vertragingen de situatie verergeren, zoals dit 

het geval was sinds de publicatie van studie 715. Deze studie had de nood aan een stabiel 

klimaat inzake energie- en milieubeleid benadrukt, onder andere wat betreft een “definitieve” 

beslissing inzake het behoud van de phase out-beslissing van de nucleaire eenheden, en 

minstens voor de eenheden waarvan de spildatum zich in 2015 bevindt. Vier jaar later werd 

hieromtrent nog steeds geen duurzame en eenduidige beslissing genomen, wat de 

onzekerheid in de hand werkt en het risico voor de investeerder verhoogt. Hieruit volgt dat 

het tekort aan productiecapaciteiten in België voor de periode 2012 – 2015 werkelijkheid zal 

worden. Het is dus tijd om hieromtrent snel een “definitieve” beslissing te nemen teneinde 

deze onzekerheid voor de investeerders die nog een definitieve beslissing moeten nemen in 

verband met de investeringen in eenheden die voor de periode 2016 – 2020 in dienst 

moeten treden, weg te nemen. Indien dit niet gebeurt, zal het uitstel van de phase out van 

de eerste nucleaire eenheden met één of twee jaren niet voldoende zijn. 

74. Wanneer men het einde van het decennium nadert, dreigt het net te worden 

geconfronteerd met groeiende exploitatieproblemen. Dit onderwerp werd in deel 6 

besproken, waarin de volgende oplossingen werden vermeld: 

 de economische rendabiliteit van investeringen in de bestaande nucleaire eenheden 

bestuderen om toe te laten te moduleren tijdens de uren met veel niet-reduceerbare 

productie; 

 de rendabiliteit van een bijkomende hydraulische pompcentrale bestuderen; 

 nagaan in welke mate het aangewezen is de intermitterende eenheden te verplichten 

om bij te dragen tot de primaire en secundaire reserves alsook tot de regeling van de 

spanning; 



   

49/50 

 

 een mechanisme van capaciteitsbetalingen bestuderen voor bepaalde 

productiemiddelen om het hoofd te bieden aan de nieuwe energiemix van het 

elektrisch systeem; dit mechanisme zou binnen het segment van de niet-

gereguleerde markt moeten worden gefinancierd; 

 de rendabiliteit bestuderen van de nieuwe alternatieve technologieën voor de 

ondersteunende diensten inzake de primaire regeling van de frequentie en de 

secundaire regeling van het evenwicht van de zone, wat zou toelaten bepaalde 

thermische eenheden die bijdragen tot deze diensten niet te laten draaien tijdens de 

uren met veel niet-reduceerbare productie; 

 de actieve deelname van de vraag en van de decentrale spelers aangesloten op de 

netten van de DNB‟s bevorderen alsook de deelname van de grote elektro-intensieve 

industriële afnemers aangesloten op het net van ELIA, in de regeling van het 

evenwicht aanbod – vraag van de zone aanmoedigen. 

De CREG is van mening dat, indien men wenst te vermijden om zich in een situatie te 

bevinden waarin het enige mogelijke antwoord spoedbeslissingen zijn, de netbeheerder in 

samenwerking met de CREG vanaf heden de mogelijke omvang van deze problemen moet 

bestuderen en de beste oplossingen moet vastleggen waardoor deze kunnen worden 

verholpen. 
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