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INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

(CREG) maakt hierna, met toepassing van artikel 23, §2, tweede lid, 2°, van de wet 

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

elektriciteitswet), op vraag van de Minister bevoegd voor Energie, een studie over de 

geïnstalleerde productiecapaciteit voor elektriciteit in België en de evolutie ervan. 

 

Op initiatief van de vier Belgische ministers bevoegd voor Energie, dhr. Paul 

Magnette, mevr. Freya Van den Bossche, dhr . Jean-Marc Nollet en mevr. Evelyne 

Huytebroeck, kwam op 8 en 24 juni 2011 de Staten-Generaal voor Energie samen1. 

Één van de belangrijke vaststellingen tijdens deze Staten-Generaal was het niet 

beschikbaar zijn van een volledig en actueel overzicht van de in België 

geïnstalleerde productiecapaciteit voor elektriciteit. De federale en de drie 

gewestelijke Ministers bevoegd voor energie hebben op 6 april 2011 (na de 

gebeurtenissen in Fukushima en de beslissing van Duitsland over de kernuitstap) de 

CREG verzocht om een databank van alle bestaande productie-installaties voor 

elektriciteit in België op te maken en hiervoor overleg te plegen met de gewestelijke 

regulatoren. In dit verzoek werd ook gevraagd om de toekomstige evolutie van de 

productiecapaciteit, gebaseerd op de gekende indienstnemingen en 

uitdienstnemingen, te vermelden. Aanvullend werd op 15 april 2011 gevraagd om 

rekening te houden met de bestaande auto-productie en de evolutie ervan. 

 

Voor alle duidelijkheid dient het onderscheid te worden benadrukt tussen 

onderhavige studie en de studie van de CREG van 16 juni 2011 (hierna “studie 

1074)2. In de studie 1074, welke eind 2010 werd opgestart en die in zekere zin een 

update is van de studie 715 van september 20073, onderzocht de CREG de 

behoeften aan bijkomende capaciteit nodig om met een bepaalde betrouwbaarheid 

de bevoorradingszekerheid in elektriciteit van België te verzekeren. Bij het maken 

van de simulaties van de studie 1074 waren de gedetailleerde gegevens die 

                                            
1
 http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Politique_energetique/Staten_Generaal_Energie/ 

2
 Studie (F)110616-CDC-1074 over „de nood aan productiecapaciteit van elektriciteit in België over de 

periode 2011-2020‟, 16 juni 2011, http://www.creg.info/pdf/Studies/F1074NL.pdf  
3
 Studie (F)070927-CDC-715 over „de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit in België‟, 27 

september 2007, http://www.creg.info/pdf/Studies/F715NL.pdf  

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Politique_energetique/Staten_Generaal_Energie/
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1074NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F715NL.pdf
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hernomen worden in de bijgevoegde inventaris nog niet gekend. De onderhavige 

studie daarentegen, geeft een inventaris van de bestaande productiecapaciteit in 

België op eind 2010 en geactualiseerd tot midden 2011 en met de mogelijke evolutie 

ervan op basis van de momenteel gekende investeringsprojecten. 

 

De onderhavige studie bestaat uit zes delen. Het eerste deel, “Antecedenten”, 

beschrijft de belangrijkste briefwisseling in het kader van het opmaken van deze 

studie. Het tweede deel bespreekt, per bron, de primaire data die gebruikt werden bij 

het opstellen van de studie. In het derde deel worden een aantal algemene 

opmerkingen gemaakt met betrekking tot het gebruik van de data in de inventaris. In 

het vierde deel worden de samenvattende resultaten van de inventarisatie van het 

productiepark voor elektriciteit gegeven. In het vijfde wordt een mogelijke evolutie 

van de geïnstalleerde productiecapaciteit aan de hand van de gekende investeringen 

en geplande uitdienstnemingen voorgesteld. In het zesde en laatste deel tenslotte, 

wordt in een kort besluit het resultaat van de studie hernomen. 

 

De onderhavige studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op 

zijn vergadering van 13 oktober 2011. 
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I. ANTECEDENTEN 

 

1. Op 6 april 2011 heeft de CREG, met het oog op haar studie 1074, aan de FOD-

Economie, verantwoordelijk voor de statistieken inzake energie, een brief gestuurd 

met ondermeer de vraag naar de primaire data inzake de productie-eenheden voor 

de jaren 2008 en 2009 waarover de FOD-Economie beschikt. Meer specifiek werd 

een lijst gevraagd van alle eenheden; de identificatie ervan, hun nominaal elektrisch 

vermogen, de netto-geproduceerde elektriciteit, de gebruikte brandstof, het type 

technologie van de eenheid, het gewest waar de eenheid zich bevindt en aan welk 

net ze is aangesloten. Deze brief was een herhaling van eerdere vragen die sinds 

begin maart 2011 aan de FOD-economie telefonisch of per e-mail gesteld werden. 

 

2. Op 7 april 2011 ontving de CREG een schrijven van Minister Magnette, 

gedateerd op 6 april 2011 en met kopie aan de drie gewestelijke Ministers bevoegd 

voor energie, waarin aan de CREG gevraagd wordt om in overleg met de 

gewestelijke regulatoren een geactualiseerde databank op te maken van de 

bestaande en toekomstige productiecapaciteit. De databank dient dus ondermeer de 

projecten voor de realisatie van nieuwe bijkomende productiecapaciteit en de 

geplande uitdienstnemingen van bestaande productiecapaciteit te bevatten. Verder 

dient alle andere nuttige informatie (zoals data van geplande indienstnemingen en de 

eventuele hinderpalen die de realisatie belemmeren). 

 

3. Op 8 april 2011 heeft de CREG geantwoord op het schrijven van 6 april 2011 

van Minister Magnette, met kopie aan de drie gewestelijke regulatoren, waarin 

ondermeer de nood aan uitwisseling van gegevens tussen de regulatoren en de 

noodzaak van de medewerking van de Administratie voor Energie, wettelijk bevoegd 

voor het bijhouden van de statistieken voor energie, benadrukt wordt. 

 

4. Op 18 april 2011 heeft de CREG een schrijven van Minister Magnette, 

gedateerd op 15 april 2011, ontvangen waarin gevraagd werd om aanvullend aan het 

eerdere verzoek, ook de bestaande en toekomstige autoproductie in de databank op 

te nemen. 
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5. Op 19 april 2011 heeft de CREG geantwoord op het schrijven van 18 april 2011 

van Minister Magnette, waarbij gewezen wordt op de moeilijkheden om de data van 

de autoproductie die niet in aanmerking komt voor WKK-certificaten of 

groenestroomcertificaten, te verzamelen. De CREG benadrukt opnieuw de noodzaak 

van de medewerking van de Administratie voor Energie en verwijst naar de hoger 

vermelde brief die de CREG op 6 april 2011 naar de FOD Economie stuurde. 

 

6. Op 26 april 2011 heeft de CREG een schrijven van Minister Magnette 

ontvangen, gedateerd op dezelfde datum, waarin hij stelt dat hij de Administratie 

Energie vraagt om, binnen de perken van de bestaande wettelijke bepalingen, de 

nodige gegevens en medewerking te verlenen aan de CREG. 

 

7. Op 29 april 2011 heeft de CREG van de FOD-Economie een schrijven 

ontvangen gedateerd op 27 april 2011. In dit antwoord op de brief van de CREG van 

6 april 2011, wordt melding gemaakt dat de producenten en autoproducenten 

gecontacteerd werden om de informatie in de lijsten van de eenheden (voor intern 

gebruik) te bevestigen en met de bedoeling deze lijsten ter beschikking te stellen aan 

de Ministers. 

 

8. Op 11 mei 2011 ontvangt de CREG een schrijven van de FOD-Economie met 

de gewestelijke elektriciteitsbalansen voor 2008 en 2009. Gezien het hier 

geaggregeerde gegevens betreft, zijn deze niet bruikbaar in het kader van het 

opstellen van de databank gevraagd door de Ministers. 

 

9. Op 25 mei 2011 heeft de CREG van de FOD Economie een schrijven 

ontvangen gedateerd op 23 mei 2011. Dit schrijven bevatte : 

 een lijst van bestaande eenheden met een vermogen hoger dan 25 MW; 

 een lijst van bestaande eenheden met een vermogen lager dan 25 MW, 

aangesloten op het Elia-net;  

 een lijst van eenheden met een vermogen hoger dan 25 MW welke binnenkort 

worden in dienst genomen; 

 een lijst van toekomstige investeringen waarvan de DG Energie kennis heeft ; 

deze lijst bevat geen naam of identiteit van de betrokken investeerders 
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waardoor het onmogelijk is om dubbeltellingen met de door de CREG of 

andere regulatoren gekende toekomstige investeringen volledig uit te sluiten. 

 

In dit schrijven wordt aan de CREG gevraagd om de individuele gegevens, en in het 

bijzonder deze met betrekking tot de aangekondigde investeringsprojecten, als 

hoogst vertrouwelijk te behandelen. 

 

10. Op 6 juni 2011 ontving de CREG per e-mail van de Waalse regulator CWaPE 

de gegevens van de productiecapaciteit voor elektriciteit in het Waals Gewest. Het 

betreft hier enkel de gegevens van eenheden die in aanmerking komen voor het 

verkrijgen van groenestroomcertificaten, welke door de CWaPE worden uitgereikt. 

 

11. Op 7 juni 2011 ontving de CREG per e-mail de gegevens van BRUGEL van de 

productie-eenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook hier betreft het de 

eenheden die in aanmerking komen voor de toekenning van 

groenestroomcertificaten door BRUGEL.  

 

12. Op 9 juni 2011 ontving de CREG per e-mail de melding van de VREG dat al 

haar gegevens op haar website terug te vinden zijn. De gegevens op de website van 

de VREG hebben betrekking op de eenheden die in aanmerking komen voor 

groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten (dus respectievelijk eenheden 

die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen of voldoen aan de eisen van 

kwalitatieve warmtekrachtkoppeling). 

 

13. Op 2 augustus 2011 heeft de CREG per e-mail gewezen op haar vaststellingen 

met betrekking tot de data verkregen van de CWaPE. De statistieken van de CWaPE 

en de lijst van de eenheden bleken immers niet coherent te zijn.  

 

14. Op 3 augustus 2011 heeft de CREG per e-mail gewezen op haar vaststellingen 

met betrekking tot de data verkregen van de VREG. De statistieken van de VREG en 

de lijst van de eenheden bleken immers niet coherent te zijn. 
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15. Op 4 augustus 2011 ontving de CREG per e-mail van de VREG de bevestiging 

van haar vaststellingen en werden gecorrigeerde data voor het Vlaamse Gewest 

verstrekt. 

 

16. Op 5 augustus 2011 ontving de CREG een e-mail van de CWaPE waarin 

gesteld werd dat de eerder verstrekte gegevens slechts gedeeltelijke gegevens voor 

2010 betroffen. Gecorrigeerde data voor het Waalse Gewest werden toegevoegd 

aan de e-mail. 

 

17. Op 22 september 2011 heeft de CREG per e-mail gewezen op haar 

vaststellingen met betrekking tot de gecorrigeerde data van de VREG en van de 

CWaPE. Voor het Vlaamse Gewest betrof het enkel nog verduidelijkingen met 

betrekking tot enkele specifieke eenheden. Voor het Waalse Gewest betrof het nog 

steeds een incoherentie tussen de lijst van de eenheden en de statistieken van de 

CWaPE. 

 

18. Op 23 september 2011 heeft de VREG aan de CREG de nodige 

verduidelijkingen verstrekt. 

 

19. Op 29 september 2011 ontving de CREG een brief van Minister Magnette, 

gedateerd op 28 september 2011, waarin de Minister verwijst naar zijn schrijven van 

6 april 2011. In zijn brief stelt de Minister vast dat de studie 1074 niet in overleg 

gebeurd was met de gewestelijke regulatoren, en vraagt de CREG of, en binnen 

welke termijn, een geconsolideerde versie van deze studie zal worden overgemaakt. 

 

20. Op 4 oktober 2011 heeft de CREG per brief geantwoord op het schrijven van de 

Minister met de melding dat de gevraagde databank tegen einde van de maand 

oktober in de 2 landstalen zal worden overhandigd. Verder stelt de CREG dat ze 

geen noodzaak ziet om de studie te updaten met de resultaten van onderhavige 

studie (18284 MW geïnstalleerd eind 2010), gezien deze resultaten heel nauw 

aansluiten met de hypothese gebruikt in de studie (18250 MW geïnstalleerd op eind 

2010).  
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II. PRIMAIRE DATA 

 

21. De primaire data die gebruikt werden voor deze studie bestaan deels uit de data 

waarover de CREG beschikt, aangevuld met data die ons door de drie gewestelijke 

regulatoren ter beschikking werden gesteld (BRUGEL, de CWaPE en de VREG) en 

met data afkomstig van de FOD Economie. Omwille van het feit dat data van 

verschillende instanties mogelijks een zelfde eenheid kan betreffen, werd gepoogd 

om dubbeltellingen weg te filteren. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende primaire data besproken. 

 

II.1. Data van BRUGEL 

 

22. De data verkregen van BRUGEL hebben betrekking op alle installaties die in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten. 

De data worden onderverdeeld in volgende 9 categorieën :  

 naam van de eigenaar van de installatie; 

 vermelding of het om een particulier persoon gaat dan wel om een 
private onderneming of een publieke onderneming; 

 nummer en naam van de installatie; 

 postcode van de gemeente waar de installatie zich bevindt; 

 de gebruikte brandstof; 

 eventueel vermelding van een alternatieve brandstof; 

 nominaal elektrisch vermogen in kW; 

 nominaal thermisch vermogen in kW; 

 datum van indienstneming van de installatie. 
 

In het geval het een fotovoltaïsche installatie betreft die toebehoort aan een 

particulier, wordt de naam van de eigenaar en het nummer en naam van de 

installatie niet vermeld om redenen van respect van de privacy.  

 

23. In tabel 1 wordt een synthese van het elektrisch vermogen van de installaties 

gegeven en in tabel 2 wordt het overeenkomstig aantal installaties gegeven. De 

kolom “Eind 2010” heeft betrekking op installaties die vóór 31 december 2010 in 

dienst genomen waren. De kolom “2011” heeft betrekking op installaties die tot 
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midden 2011 in dienst genomen werden. De enige manipulatie op deze data door de 

CREG gemaakt is de omzetting van kW naar MW4. 

 

Tabel 1 : BRUGEL - Vermogens van de installaties (in MW) 

Pe (MW) Eind 2010 2011 Totaal 

WKK 22 4 25 

Aardgas 20 4 24 

Vloeibare landbouwproducten 0 0 0 

Biogas 1  1 

PV (zon) 6 0 6 

Algemeen totaal 27 4 31 

 

Tabel 2 : BRUGEL - aantal installaties 

Aantal eenheden Eind 2010 2011 Totaal 

WKK 49 15 64 

Aardgas 39 14 53 

Vloeibare landbouwproducten 9 1 10 

Biogas 1 
 

1 

PV (zon) 1890 29 1919 

Algemeen totaal 1939 44 1983 

 

II.2. Data van de CWaPE 

 

24. De data verkregen van de CWaPE hebben betrekking op installaties die in 

aanmerking komen voor groenestroomcertificaten. De individuele data hebben 

betrekking op installaties met een vermogen van meer dan 10 kW en worden 

onderverdeeld in volgende 10 categorieën :  

 gebruikte primaire brandstof (met vermelding of het al dan niet een 
WKK betreft); 

 naam van de eigenaar van de installatie; 

 nummer en naam van de installatie; 

 straatnaam en nummer waar de installatie gelegen is; 

 postcode en naam van de gemeente; 

 datum van indienstneming van de installatie; 

 datum van aflevering van een certificaat van oorsprongsgarantie; 

 datum aanvaarding door CWaPE met het oog op het verkrijgen van 
groenestroomcertificaten; 

                                            
4
 In de tabellen van deze studie werden alle vermogens afgerond tot op 1 MW. Waarden gelijk aan nul 

betekenen dat het vermogen tussen 0 en 0,5 MW ligt. Een lege cel duidt erop dat deze capaciteit 
onbestaande is (dus gelijk aan 0). Door het gebruik van gehele getallen kunnen de totalen licht 
afwijken van de som der afgeronde gehele waarden. 
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 “Pqnv (kW)” : nominaal thermisch vermogen in kW; 

 “Pend (kW)” : nominaal elektrisch vermogen in kW. 
 

Bovendien kan uit de statistieken van de CWaPE ook de geaggregeerde data voor 

de installaties met een vermogen lager of gelijk aan 10kW afgeleid worden. 

 

25. In onderstaande tabellen wordt een synthese van het elektrisch vermogen en 

het overeenkomstig aantal installaties gegeven. De kolom “Eind 2010” heeft 

betrekking op installaties die vóór 31 december 2010 in dienst genomen waren. De 

kolom “2011” heeft betrekking op installaties met een vermogen van meer dan 10 kW 

die tot midden 2011 werden geïnstalleerd. Wat betreft de gebruikte brandstof voor 

WKK-installaties wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen biomassa en fossiele 

brandstoffen. De fossiele brandstoffen worden niet nader gespecificeerd, maar men 

mag aannemen dat dit vooral aardgas betreft. 

 

Tabel 3 : CWaPE - Vermogens van de installaties (in MW) 

Pe (MW) Eind 2010 2011 Totaal 

>10 kW <=10 kW >10 kW 

WKK 321 0 2 323 

Biomassa 153 0 
 

153 

Fossiele brandstoffen 168 0 2 169 

Waterkracht 110 0 
 

110 

Andere (biomassa) 94 
  

94 

PV (zon) 2 84 1 87 

Wind Onshore 451 0 16 468 

Algemeen totaal 978 84 18 1081 
 
Tabel 4 : CWaPE - aantal installaties 

Aantal eenheden Eind 2010 2011 Totaal 

>10 kW <10 kW >10 kW 

WKK 86 21 2 109 

Biomassa 39 8 
 

47 

Fossiele brandstoffen 47 13 2 62 

Waterkracht 55 28 
 

83 

Andere (biomassa) 8 
  

8 

PV (zon) 49 21233 7 21289 

Wind Onshore 47 16 1 64 

Algemeen totaal 245 21298 10 21553 
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De data vermeld in de tabellen voor eind 2010 zijn gebaseerd op de gecorrigeerde 

lijsten van eenheden die de CREG van de CWaPE ontving op 5 augustus 2011. 

Deze data blijken niet 100% overeen te stemmen met de statistieken voor eind 2010 

vermeld in het rapport over de evolutie van de markt voor groenestroomcertificaten.5 

II.3. Data van de VREG 

 
26. Van de VREG werden drie lijsten met data verkregen : een lijst met de zonne-

energie-installaties met een vermogen groter dan 10 kW die groenestroomcertificaten 

ontvangen, een lijst met de installaties die geen gebruik maken van zonne-energie 

en die groenestroomcertificaten ontvangen en een lijst van installaties die 

warmtekrachtcertificaten ontvangen. De gebruikte data zijn de gecorrigeerde data die 

ons werden verstrekt op 4 augustus 2011. De individuele data worden onderverdeeld 

in volgende categorieën :  

Tabel 5 : VREG - inhoud lijsten 
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naam van de producent       

adres van de producent       

nummer en naam van de installatie  (enkel nr.)     

gebruikte technologie       

elektrisch vermogen in kW       

adres installatie       

datum indienstneming      
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5
 Rapport CD-11h11-CWAPE, “L‟évolution du marché des certificats verts – rapport annuel spécifique” 
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Naast de individuele data voor de fotovoltaïsche energie >10kW, valt uit de 

statistieken van de VREG ook de geaggregeerde data voor de fotovoltaïsche 

installaties met een vermogen lager of gelijk aan 10kW af te leiden.  

 

Tabel 6 : VREG - Vermogens van de installaties (in MW) 

Pe (MW) 
Eind 2010 2011 

Totaal 

>10 kW 
PV  

<10 kW >10 kW 
PV  

<10 kW 

WKK 1476 
 

14  1491 

interne verbrandingsmotor 402 
 

9  412 

tegendrukstoomturbine 141 
 

5  146 

stirlingmotor 0 
 

0  0 

gasturbine met warmteterugwinning 355 
 

0  355 

steg 550 
 

0  550 

aftap-condensatiestoomturbine 28 
 

0  28 

Waterkracht 1 
 

0  1 

PV (zon) 391 420 12 154 977 

Wind Onshore 264 
 

0  264 

Andere 621 
 

2  623 

biogas - overig 69 
 

1  70 

biogas - RWZI 4 
 

0  4 

biogas - stortgas 18 
 

0  18 

biomassa uit huishoudelijk afval 36 
 

0  36 
biomassa gesorteerd of selectief ingezameld 
afval 330 

 
0  330 

biomassa uit land- of bosbouw 164 
 

1  164 

Algemeen totaal 2753 420 28 154 3356 

 

27. De vermelde waarden voor het vermogen van de installatie hebben betrekking 

op het vermogen dat in rekening wordt gebracht voor de toekenning van de 

certificaten. Ter illustratie : de waarde in de datalijst voor Max Green bedraagt 130 

MW t.o.v. 180 MW werkelijk geïnstalleerd vermogen. De bovenstaande tabel is een 

samenvatting van de drie lijsten die de VREG ter beschikking stelt. Er dient 

opgemerkt te worden dat in deze tabel dubbeltellingen voorkomen, met name de 

WKK-installaties in Vlaanderen die biomassa verstoken worden zowel bij de “WKK” 

als bij de “Andere” vermeld. Een lijst met de verstookte brandstof voor de WKK-

installaties was niet beschikbaar. Evenmin bestaat er een lijst met de WKK eenheden 

die biomassa of biogas verstoken. 
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Tabel 7 : VREG - aantal installaties 

Aantal eenheden 
Eind 2010 2011 

Totaal 

>10 kW 
PV  

<10 kW >10 kW 
PV  

<10 kW 

WKK 262 
 

14  276 

interne verbrandingsmotor 239 
 

10  249 

tegendrukstoomturbine 9 
 

1  10 

stirlingmotor 1 
 

3  4 

gasturbine met warmteterugwinning 9 
  

 9 

steg 3 
  

 3 

aftap-condensatiestoomturbine 1 
  

 1 

Waterkracht 15 
  

 15 

PV (zon) 2050 95778 76 29874 127778 

Wind Onshore 74 
  

 74 

Other 132 
 

3  135 

biogas - overig 49 
 

2  51 

biogas - RWZI 15 
  

 15 

biogas - stortgas 12 
  

 12 

biomassa uit huishoudelijk afval 9 
  

 9 
biomassa gesorteerd of selectief ingezameld 
afval 12 

  
 12 

biomassa uit land- of bosbouw 35 
 

1  36 

Algemeen totaal 2533 95778 93 29874 128278 
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II.4. Data van de FOD-Economie 

 
28. Van de FOD-Economie werden volgende gegevens bekomen.  

 

Tabel 8: FOD-Economie – vermogens van de installaties (MW) en aantal installaties 

 

Geïnstalleerd vermogen 
(MW) 

Aantal installaties 

Eind 2010 2011 Totaal Eind 2010 2011 Totaal 

WKK 1447 
 

1447 44  44 

Aardgas 1114 
 

1114 26  26 

Meerdere brandstoffen 38 
 

38 2  2 

Hout, houtafval, ander afval en vaste brandstoffen 74 
 

74 5  5 

Zwart slib 55 
 

55 2  2 

Hoogovengas 44 
 

44 1  1 

Huishoudelijk afval 39 
 

39 1  1 

Biomassa 50 
 

50 1  1 

Stoom 20 
 

20 3  3 

Onbepaald 13 
 

13 3  3 

Wind 366 
 

366 15  15 

Waterkracht 98 
 

98 11  11 

Motor (recuperatiestoom) 15 
 

15 1  1 

Nucleair (uranium) 5943 
 

5943 7  7 

Photovoltaïsch 4 
 

4 3  3 

Pompcentrales 1307 
 

1307 3  3 

Thermisch 6667 553 7220 40 2 42 

Aardgas 4330 553 4883 18 2 20 
Hout, houtafval, andere vaste brandstoffen en 

ander afval 498 
 

498 8  8 

Hoogovengas 372 
 

372 2  2 

Huishoudelijk afval 4 
 

4 1  1 

Biomassa  25 
 

25 1  1 

Petroleum 87 
 

87 1  1 

Stedelijk afval 30 
 

30 1  1 

Stookolie 70 
 

70 1  1 

Steenkool en biomassa 585 
 

585 3  3 

Afval 45 
 

45 1  1 

Cokesgas, Hoogovengas 105 
 

105 1  1 

Steenkool 516 
 

516 2  2 

Turbojet 210 
 

210 11  11 

Petroleum 178 
 

178 10  10 

Kerosine 32 
 

32 1  1 

Algemeen totaal 16057 553 16610 135 2 137 
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II.5. Data van de CREG 

 

29. De CREG beschikt over de data betreffende de eenheden aangesloten op het 

transmissienet van Elia, de meldingen van nieuwe productie-eenheden en de 

aanvragen voor het bekomen van een individuele vergunning of van een 

domeinconcessie voor offshore windenergie. In het kader van haar recente studie 

1074, had de CREG een eigen schatting gemaakt van de geïnstalleerde 

productiecapaciteit in België (totaal 18250 MW), waarbij de hoger vermelde 

gegevens werden aangevuld met publiek beschikbare, al dan niet geaggregeerde, 

data.  

 

De gegevens gebruikt in de studie 1074 zijn terug te vinden in tabel 9. 

 

Tabel 9 : CREG - vermogen van de installaties (MW) en aantal installaties 

Eind 2010 (Studie 1074) 
Geïnstalleerd vermogen 

(MW) 
Aantal installaties 

Nucleair 5926 7 

STEG (NG) 3688 14 

GT (NG) 282 5 

WKK 2000 406 

Pompcentrales 1308 3 

Waterkracht 111 98 

Wind 901 135 

PV 790 schatting 100000 

Andere 3245 141 

Algemeen totaal 18250 100809 
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III. ALGEMENE OPMERKINGEN 

III.1. Vaststellingen 

 
30. Het samenbrengen van deze verschillende bronnen tot één enkele lijst van 

gegevens ging gepaard met een aantal moeilijkheden. 

 

31. Een eerste vaststelling is dat de verschillende lijsten ook verschillende soorten 

data hernemen. Dit is te verklaren door het feit dat elke instantie haar eigen database 

beheert in functie van haar specifieke behoeften. De “datum van acceptatie” voor de 

toekenning van certificaten wordt bijvoorbeeld enkel bij de gewestelijke regulatoren 

terug gevonden. Bepaalde gewestelijke regulatoren vermelden bij elke eenheid naast 

de gebruikte technologie ook de gebruikte brandstoffen terwijl een andere regulator 

een meer gedetailleerde onderverdeling maakt van de gebruikte technologie zonder 

vermelding van gebruikte brandstof.  

 

32. Een tweede vaststelling is dat de kenmerken voor eenzelfde eenheid soms 

verschillen naargelang de bron. In het geval dit een cruciale parameter voor de 

inventaris betreft (bijvoorbeeld het vermogen van de eenheid) dan heeft de CREG 

zich in de mate van het mogelijke gebaseerd op informatie van de producent zelf. In 

tweede instantie heeft de CREG zich gebaseerd op meetgegevens van de output 

van de afgelopen maanden. Bij gebrek aan informatie van de producent zelf of aan 

meetgegevens, werden de gegevens van de gewestelijke regulatoren als correct 

beschouwd, gezien zij in het kader van hun regelmatige toekenning van GSC/WKK-

certificaten over accurate informatie zouden moeten beschikken. 

 

33. Een derde vaststelling is dat het, op basis van de lijsten verkregen van 

bepaalde gewestelijke regulatoren, niet altijd evident was om de statistieken van de 

betrokken regulatoren te reproduceren. Na het verkrijgen van gecorrigeerde lijsten 

door de CWaPE en de VREG werden de verschillen al aanzienlijk kleiner. Uiteindelijk 

konden de statistieken van de VREG en BRUGEL exact gereproduceerd worden, wat 

bij de CWaPE niet het geval was. 
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34. De kwalificatie van het type eenheid is ook niet altijd coherent tussen de 

verschillende bronnen. De eenheid Zandvliet Power (395 MW) wordt door de VREG 

beschouwd als een warmtekrachtinstallatie terwijl dezelfde eenheid door de CREG 

en de FOD-Economie eerder als een STEG wordt gekwalificeerd. In feite betreft het 

hier een STEG met de mogelijkheid tot stoomaftap, waarbij de elektriciteitsproductie 

in elke productiemodus veel groter blijft dan de warmteproductie.   

 

III.2. Correctheid van de inventaris 

 

35. De CREG ziet een aantal mogelijke oorzaken van een eventuele overschatting 

van de productiecapaciteit : 

 Bepaalde eenheden die in de praktijk reeds buitenwerking zijn gesteld, 

maar die zich nog steeds in één van de lijsten (bij één of meerdere 

bronnen) bevindt. Gezien er geen verplichting bestaat tot aankondigen van 

een buitendienstneming (tenzij op korte termijn tegenover Elia voor de 

eenheden aangesloten op het transmissienet) is de kans reëel dat er zich 

nog enkele buitendienstgestelde eenheden in de inventaris bevinden. Qua 

vermogen zal de impact hiervan echter minimaal zijn. 

 Bepaalde eenheden worden mogelijks dubbelgeteld door het feit dat zij 

zich onder meerdere verschillende benamingen in de lijsten van 

verschillende bronnen bevinden en, ondanks een grondige screening, niet 

herkend werden als één en dezelfde eenheid. 

 

36. De CREG ziet eveneens een aantal oorzaken voor een mogelijke 

onderschatting van de productiecapaciteit : 

 De eenheden die door geen enkele instantie (BRUGEL, VREG, CWaPE, 

FOD-economie en CREG) gekend is en zich bijgevolg in geen enkele van 

de lijsten bevindt en dus ook niet henomen is in de inventaris. 

 De eenheden die in de data een vermogen hebben dat lager is dan het 

nominaal elektrisch vermogen (cfr BASF / MAX green). Voor de grote 

eenheden heeft de CREG correcties kunnen aanbrengen, maar voor de 

kleinere eenheden beschikt de CREG enkel over de gewestelijke data en 

kon er bijgevolg geen correctie worden doorgevoerd. 
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 Bepaalde WKK eenheden in Vlaanderen zijn ook hernomen in de lijst van 

HEB-installaties. Door het feit dat er geen lijst beschikbaar is van de WKK 

eenheden die biomassa of biogas verstoken (en dus zowel in aanmerking 

komen voor WKK- als voor groenestroom-certificaten) is het onmogelijk om 

met zekerheid dubbeltellingen te vermijden : immers indien de lijsten 

aangeven dat er zich op een bepaalde site een WKK-eenheid en een 

biomassa-eenheid bevindt, dan is het onmogelijk om met zekerheid te 

stellen dat het om dezelfde eenheid gaat (een WKK die biomassa 

verstookt) of dat het om twee verschillende eenheden gaat. In het geval er 

op hetzelfde adres zowel een WKK als een biomassa-eenheid, werd er van 

uitgegaan dat dit één en dezelfde eenheid betrof. Deze methodologie leidt 

mogelijks tot een onderschatting van het geïnstalleerd vermogen. 

 

IV. INVENTARIS VAN DE GEÏNSTALLEERDE 

PRODUCTIECAPACITEIT 

 

IV.1. Structuur van de inventaris 

 
37. Teneinde een overzichtelijke inventaris op te stellen werd geopteerd om het 

aantal velden (of categorieën van data) te beperken. De inventaris in bijlage geeft 

volgende gegevens weer : 

 Identificatie van de eenheid; 

 Type van gebruikte technologie; 

 De gebruikte brandstof(fen); 

 Het elektrisch vermogen van de eenheid; 

 De locatie van de eenheid (VL, W, BHG, offshore); 

 Datum van indienstneming; 

 Geplande datum van uitdienstneming (zie infra onder V.1. Geplande 

uitdienstnemingen). 
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IV.2. Productiepark eind 2010 

 
38. In de twee volgende tabellen wordt een samenvatting gegeven van de 

geïnstalleerde vermogens en het aantal installaties in de inventaris op eind 2010. 

 
Tabel 10 : Productiepark eind 2010 – geïnstalleerde capaciteit (MW) 

Type eenheid / brandstof Vermogen geïnstalleerde capaciteit eind 2010 (MW) 

BHG Vlaanderen Wallonië Offshore Eindtotaal 

WKK 22 1164 340 
 

1526 

BIO 2 76 153 
 

231 
FOSSIEL 

 
48 168 

 
216 

NG 20 29 19 
 

68 
ONBEPAALD 

 
1011 

  
1011 

GT 
 

212 70 
 

282 

FOSSIEL 
  

70 
 

70 
NG 

 
212 

  
212 

WATERKRACHT 
 

1 110 
 

111 

NUCLEAIR 
 

2910 3016 
 

5926 

ANDERE 63 2951 614 
 

3628 

BIO 
 

274 116 
 

390 
FOSSIEL 18 1828 157 

 
2003 

NG 
 

816 294 
 

1110 
AFVAL 45 35 47 

 
126 

POMPCENTRALES 
  

1308 
 

1308 

PV (zon) 6 812 86 
 

904 

STEG (NG) 
 

2323 1365 
 

3688 

WIND OFFSHORE 
   

197 197 

WIND ONSHORE 
 

264 451 
 

715 

Algemeen totaal 90 10636 7361 197 18284 
 

Tabel 11 : Productiepark eind 2010 - aantal installaties 

Type eenheid / brandstof 
Aantal installaties eind 2010 

BHG Vlaanderen Wallonië Offshore Eindtotaal 

WKK 49 257 108 
 

414 

BIO 10 49 47 
 

106 
FOSSIEL 

 
4 60 

 
64 

NG 39 3 1 
 

43 
ONBEPAALD 

 
201 

  
201 

GT 
 

4 1 
 

5 

FOSSIEL 
  

1 
 

1 
NG 

 
4 

  
4 

WATERKRACHT 
 

15 83 
 

98 

NUCLEAIR 
 

3 4 
 

7 

ANDERE 2 109 16 
 

127 

BIO 
 

78 10 
 

88 
FOSSIEL 1 18 4 

 
23 

NG 
 

10 1 
 

11 
AFVAL 1 3 1 

 
5 

POMPCENTRALES 
  

3 
 

3 

PV (zon) 1890 97828 21282 
 

121000 

STEG (NG) 
 

10 4 
 

14 

WIND OFFSHORE 
   

2 2 

WIND ONSHORE 
 

74 63 
 

137 

Algemeen Totaal 1941 98301 21564 2 121807 
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IV.3. Productiepark midden 2011 

 
39. Hieronder wordt een voorlopige samenvatting gegeven van de momenteel 

geïnstalleerde vermogens op basis van de tot nu toe gekende gegevens die tevens 

hernomen zijn in de inventaris. 

 
Tabel 12 : Productiepark midden 2011 – geïnstalleerde capaciteit (MW) 

Type eenheid / brandstof 
Geïnstalleerde capaciteit midden 2011 (MW) 

BHG Vlaanderen Wallonië Offshore Eindtotaal 

WKK 25 1178 342 
 

1545 

BIO 2 77 153 
 

232 
FOSSIEL 

 
48 169 

 
217 

NG 24 29 19 
 

71 
ONBEPAALD 

 
1024 

  
1024 

GT 
 

212 198 
 

410 

FOSSIEL 
  

70 
 

70 
NG 

 
212 128 

 
340 

WATERKRACHT 
 

1 110 
 

111 

NUCLEAIR 
 

2910 3016 
 

5926 

ANDERE 63 3132 614 
 

3809 

BIO 
 

454 116 
 

570 
FOSSIEL 18 1828 157 

 
2003 

NG 
 

816 294 
 

1110 
AFVAL 45 35 47 

 
126 

POMPCENTRALES 
  

1308 
 

1308 

PV (zon) 6 977 87 
 

1070 

STEG (NG) 
 

2745 1775 
 

4520 

WIND OFFSHORE 
   

197 197 

WIND ONSHORE 
 

264 468 
 

731 

Algemeen totaal 94 11419 7917 197 19627 
 

Tabel 13 : Productiepark midden 2011 - aantal installaties 

Type eenheid / brandstof 
Aantal installaties midden 2011 

BHG Vlaanderen Wallonië Offshore Eindtotaal 

WKK 64 271 110 
 

445 

BIO 11 51 47 
 

109 
FOSSIEL 

 
4 62 

 
66 

NG 53 3 1 
 

57 
ONBEPAALD 

 
213 

  
213 

GT 
 

3 4 
 

7 

FOSSIEL 
  

1 
 

1 
NG 

 
4 2 

 
6 

WATERKRACHT 
 

15 83 
 

98 

NUCLEAIR 
 

4 3 
 

7 

ANDERE 2 111 16 
 

129 

BIO 
 

80 10 
 

90 
FOSSIEL 1 18 4 

 
23 

NG 
 

10 1 
 

11 
AFVAL 1 3 1 

 
5 

POMPCENTRALES 
  

3 
 

3 

PV (zon) 1919 127778 21289 
 

150986 

STEG (NG) 
 

11 5 
 

16 

WIND OFFSHORE 
   

2 2 

WIND ONSHORE 
 

74 64 
 

138 

Algemeen totaal 1985 128268 21577 2 151831 
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V. EVOLUTIE VAN DE PRODUCTIECAPACITEIT 

40. Voor wat de toekomstige evolutie van de productiecapaciteit betreft, is het 

aantal concrete vooruitzichten vrij schaars. 

V.1. Geplande uitdienstnemingen 

 
41. Informatie met betrekking tot geplande uitdienstnames wordt meestal vrij laat (of 

zelfs ex-post) meegedeeld. Tenzij bij vervangingsinvesteringen, gaat de 

uitdienstneming van een eenheid gepaard met sociale gevolgen (werkloosheid of re-

allocatie van werknemers). De informatie die de CREG ontvangt over geplande 

sluitingen van eenheden is dan ook als vertrouwelijk te bestempelen tot op het 

moment dat de onderneming via de geëigende organen (ondernemingsraad) de 

werknemers op de hoogte heeft gesteld van de geplande uitdienstnemingen. De 

CREG pleit voor een verplichte vergunningsprocedure voor de uitdienstneming van 

een eenheid. 

 

42. Met betrekking tot de uitdienstnemingen heeft de CREG geen informatie 

ontvangen van de gewestelijke regulatoren. De gegevens van de FOD-Economie 

vermelden voor de meeste eenheden met een vermogen hoger dan 25MW een 

datum van uitdienstneming. Deze data lijken in de meeste gevallen slechts indicatief 

te zijn gezien het veelal uitdienstnemingen betreft na 2020, met zelfs voor enkele 

eenheden een “geplande uitdienstneming” in 2054. 

 

43. De CREG zal enkel de data van uitdienstneming in de inventaris vermelden die 

haar enigszins plausibel lijken. Wat de kerncentrales betreft, wordt rekening 

gehouden met de Wet betreffende de geleidelijke uitstap uit kernenergie6. 

 

V.2. Geplande indienstnemingen 

 

44. Met betrekking tot toekomstige indienstnemingen geeft de CWaPE een tabel 

van “realiseerbare projecten tegen 2020” met een vermogen onder de 25 MVA. Deze 

                                            
6
 Wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 

elektriciteitsproductie, B.S. 28 februari 2003. 
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tabel (hieronder integraal overgenomen) is eerder een weergave van de herziene 

gewestelijke doelstellingen dan echt concrete projecten die in de steigers staan. 

 

Tabel 14 : CWAPE –“ realiseerbare projecten tegen 2020” 

Realiseerbare projecten 

(2020) 

P (MW) Aantal eenheden Productie (MWh) 

P<10kVA P>10kVA P<10kVA P>10kVA P<10kVA P>10kVA 

Biomassa 0 0 0 0 0 0 

WKK biomassa 0 327 0 141 0 1959 

WKK fossiel 25 446 24988 307 75 2228 

Wind 28 1097 2805 1038 22 2467 

Waterkracht 0 18 0 34 0 72 

PV 326 855 65192 6481 277 727 

Totaal 379 2742 92985 8001 374 7453 

Algemeen Totaal 

 

3121 100986 7827136 

 

 

45. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er één project gekend bij BRUGEL, 

namelijk een eenheid op biogas, verkregen uit groenafval, met een capaciteit van 1,2 

MW tegen 2013.  

 

46. Voor wat de VREG betreft, werden vooruitzichten verkregen van 

groenestroominstallaties die binnenkort in dienst genomen worden (het betreft hier in 

aanbouw zijnde installaties) en van de lopende aanvragen voor WKK-certificaten 

voor grote WKK-installaties. De installaties die al in dienst genomen werden, maar 

waarvoor de procedure voor de aanvraag van WKK/GSC-certificaten nog lopende is, 

bevinden zich in de inventaris en worden niet hernomen in bijlage B.  

 

47. De vooruitzichten met betrekking tot geplande indienstnemingen van de CREG 

waren iets uitgebreider dan deze van de FOD-economie. Ze baseren zich op de 

aanvragen voor domeinconcessies, de aanvragen voor individuele vergunningen en 

de meldingen voor productie-installaties kleiner dan 25 MW. De eenheden die in de 

tweede helft van 2011 in dienst genomen worden, en zich bijgevolg nu reeds in de 
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opleveringsfase bevinden, worden hernomen in de inventaris. De belangrijkste 

indienstnemingen voor de tweede helft van 2011 betreffen de twee gasturbines te 

Angleur (2*63MW - SPE) en de STEG te Marcinelle (420 MW – ENEL). 

 

48. De tabel in bijlage B geeft een overzicht van alle gekende investeringen voor de 

toekomst. Voor sommige projecten is er geen datum van indienstneming gekend. 

 

Tabel 15 geeft een overzicht van alle investeringsprojecten in bijkomende capaciteit.  

 

Tabel 15 : Projecten voor de bouw van eenheden voor elektriciteitsproductie 

Locatie Voorziene bijkomende capaciteit (MW) 

BHG 1 

Vlaanderen 4882 

Wallonië 1919 

Offshore 2031 

TOTAAL 8833 

 

Ter vergelijking : in de studie 1074 werd het totaal investeringsvolume in het centrale 

productiepark (zie tabel 3 in de studie 1074) geschat op 6225 MW. Het verschil met 

de 8833 MW in bovenstaande tabel wordt verklaard door dat hierin ook de offshore 

projecten (2031 MW) en decentrale productie (+/- 400MW) begrepen is. De 

vooruitzichten qua investeringen in het centrale productiepark hebben slechts kleine 

wijzigingen ondergaan tussen mei 2011 en september 2011. 
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VI. BESLUIT 

 
49. Op vraag van de vier Ministers van energie werd, in overleg met de gewestelijke 

regulatoren en de Fod-Economie, een inventaris opgesteld van de bestaande 

productiecapaciteit in België. Deze inventaris is samengesteld met de meest actuele 

beschikbare gegevens. Toch kan niet worden uitgesloten dat bepaalde bestaande 

eenheden zich niet in deze inventaris zouden bevinden. Het is evenmin zeker dat alle 

eenheden die in de inventaris werden hernomen nog operationeel zijn. In ieder geval 

werd gepoogd om tot een volledig en actueel beeld te komen van de bestaande 

productiecapaciteit in België. 

 

50. De CREG is van mening dat een regelmatige update van deze inventaris 

noodzakelijk is. Op termijn dient er gestreefd te worden naar een efficiëntere 

verwerking van de gegevens afkomstig van verschillende bronnen. Hiertoe zal de 

medewerking van de verschillende instanties nodig zijn. Er dient eveneens een 

systeem te worden uitgewerkt om te komen tot een eenduidige identificatie van de 

eenheden teneinde dubbeltellingen te voorkomen. 

 

 

51. Uit de inventaris blijkt dat de geïnstalleerde capaciteit eind 2010 ongeveer 

18284 MW bedroeg, en dat medio 2011 deze capaciteit is toegenomen tot 19627 

MW, dus meer dan 1343 MW: 2 STEG‟s van 420 MW en een groot aantal PV- en 

onshore windinstallaties en enkele uitdienstnemingen.  
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52. De hypotheses omtrent de bestaande capaciteit van onze studie 1074 van juni 

2011 worden dus bevestigd. Bijgevolg blijven de conclusies van de studie 1074 

geldig : momenteel is er een tekort aan productiecapaciteit en dit tekort blijft 

toenemen tot in 2015. Het risico op problemen met de bevoorradingszekerheid is 

reëel en stijgt tot 2015. Ernstige problemen met de bevoorradingszekerheid kunnen 

zich misschien zelfs vroeger voordoen indien bepaalde eenheden vroeger dan 

verwacht uit dienst zouden worden genomen of indien het verbruik sterker toeneemt 

dan verondersteld in de studie 1074. 
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Bijlage A : Inventaris van de bestaande productie-

eenheden 

 
VERTROUWELIJK 
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Bijlage B : Toekomstige indienstnemingen 

 
VERTROUWELIJK 


