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INLEIDING 

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

ontving op 7 mei 2012 per e-mail van mevr. Fauconnier, Directeur-generaal van de 

Algemene Directie Energie bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, het 

eerste deel van een tussentijds rapport, getiteld “Rapport sur les moyens de production 

d’électricité 2012-2017 et recommandations” (hierna : het rapport).  

In deze e-mail wordt op geen enkele wijze een advies of opmerkingen gevraagd over het 

toegestuurde rapport. Bovendien werd in de e-mail aangekondigd dat een samenvatting van 

de antwoorden die werden ontvangen op de vragenlijst in het kader van de gemaakte studie, 

in de volgende dagen zou worden overgemaakt aan de CREG.  

De CREG heeft herhaaldelijk, maar tevergeefs, aangedrongen om de volledige antwoorden 

van alle marktactoren te kunnen ontvangen. Aangezien de CREG deze antwoorden niet 

mocht ontvangen, heeft zij op 22 mei 2012 de vraag tot het verkrijgen van de antwoorden per 

brief gesteld aan de Staatssecretaris Wathelet. Op 4 juni 2012 ontving de CREG enkel een 

samenvatting van deze antwoorden, welke ten gevolge van de aggregatie van de gegevens 

weinig nuttige bijkomende gedetailleerde informatie biedt.  

Wat het rapport betreft, stelt de CREG vast dat het hier slechts een gedeeltelijk rapport 

betreft (deel 2, dat volgens de inhoudstabel de aanbevelingen bevat, ontbreekt). 

De CREG heeft beslist om met toepassing van art. 23, §2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt een studie uit te brengen over 

het rapport. 

Zoals de Staatssecretaris Wathelet bevestigt in zijn schrijven dd. 4 juni 2012, kan deze 

studie in geen geval beschouwd worden als het advies dat vereist wordt door artikel 9 van de 

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

elektriciteitsproductie. 

Deze studie bevat drie luiken. Het eerste luik bevat de analyse van het rapport met een 

aantal algemene opmerkingen. In het tweede luik worden enkele punctuele opmerkingen 

gemaakt. In het derde luik formuleert de CREG haar besluit. 
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Deze studie werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG in zijn vergadering van 

21 juni 2012. 
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I.  ANALYSE VAN HET RAPPORT 

I.1. Voorafgaande opmerkingen en 

voorbehouden 

1. Gezien ondermeer :  

• pas op 4 juni 2012 aan de CREG een reactie op het rapport werd gevraagd;  

• dit slechts een gedeeltelijk rapport betreft; 

• het rapport enkel geaggregeerde informatie bevat en te weinig gedetailleerde 

informatie met betrekking tot de gebruikte hypotheses; 

• de CREG niet over alle volledige antwoorden van de marktactoren, die 

geraadpleegd werden in het kader van het opstellen van dit rapport, kon 

beschikken; 

zal de CREG in voorliggende studie een bondige commentaar leveren over het eerste deel 

van het rapport dat haar werd toegestuurd. 

2. De CREG stelt vast dat het rapport als “vertrouwelijk” wordt bestempeld door de auteur 

ervan. De CREG is evenwel van mening dat, gezien alle belangrijke gegevens in grote mate 

geaggregeerd zijn, het rapport geen vertrouwelijke gegevens bevat. Gezien de belangrijke 

beleidsbeslissingen die er in de nabije toekomst dienen genomen te worden, gelooft de 

CREG dat enige transparantie naar het grote publiek toe en in het bijzonder de publicatie 

van het eindrapport na verzending aan de bevoegde staatssecretaris maar vóór het nemen 

van de beleidsbeslissingen wenselijk is (indien men tenminste beoogt hierover een 

maatschappelijk debat te voeren). 
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I.2. Algemene opmerkingen 

Context en doelstelling 

3. Het regeerakkoord van december 2011 voorziet met betrekking tot de 

energiebevoorradingszekerheid de volgende bepaling “De regering zal, onmiddellijk en ten 

laatste binnen de zes maanden na haar vorming, een uitrustingsplan voor nieuwe 

productiecapaciteit uit gediversifieerde energiebronnen uitwerken om op een geloofwaardige 

manier de bevoorradingzekerheid van elektriciteit van het land op korte, middellange en 

lange termijn te verzekeren.”. 

4. Het rapport heeft als doelstelling een antwoord te bieden op volgende vragen : 

• Is, gelet op de inschatting van de evolutie van de vraag en van de 

productiecapaciteit, de bevoorradingszekerheid verzekerd in de komende vijf 

jaren, rekening houdend met de sluiting van Doel 1 & 2 en/of Tihange 1 en al dan 

niet rekening houdend met beschikbare import? 

• Hoe zal het productiepark in de komende vijf jaren evolueren op het gebied van 

tijdelijke overcapaciteit? 

Verder zou het rapport in deel 2 (niet ontvangen) ook de marktelementen (elektriciteitsprijs, 

rendabiliteit van de investeringen) analyseren. 

5. Uit de vergelijking tussen het regeerakkoord en de doelstelling van dit rapport blijkt dat 

het geplande uitrustingsplan uit het regeerakkoord een ruimere scope viseert dan de 

doelstellingen van het rapport. Dit rapport viseert enkel de bevoorradingszekerheid van 

elektriciteit op korte termijn (en dus niet op middellange of lange termijn) en zonder het 

aspect van de diversificatie van de gebruikte energiebronnen te belichten. Dit rapport kan 

dus slechts één van de elementen van het uitrustingsplan zijn. 

Methodologie 

6. In tegenstelling tot de voorbije prospectieve studies elektriciteit, waarbij gebruik werd 

gemaakt van het PRIMES-model dat niet geschikt is om de bevoorradingszekerheid van 

elektriciteit te evalueren, werden in het huidige rapport voor het evalueren van de 

bevoorradingszekerheid twee afzonderlijke modellen gebruikt : een deterministisch model en 

een probabilistisch model.  
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7. De CREG meent dat een deterministische benadering te veel beperkingen kent om de 

complexiteit van het elektrisch systeem te bevatten, wat deze benadering ongeschikt maakt 

voor een evaluatie van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit. Het deterministisch 

model gebruikt de “beschikbare capaciteit” van de productie-eenheden om de technische 

randvoorwaarden zoals de periodes van onderhoud van de eenheden in rekening te 

brengen. Anderzijds wordt in het deterministisch model geen rekening gehouden met het 

uitvallen van een eenheid (N-1 criterium). Het is ook onduidelijk hoe het deterministisch 

model rekening houdt met de dynamische werking van de pompcentrales. 

8. Voor het evalueren van de bevoorradingszekerheid is het aangewezen om gebruik te 

maken van een probabilistisch model dat ook de economische aspecten van de productie-

eenheden integreert, zoals het Antares-model van ELIA of het Procreas-model dat de CREG 

gebruikt.  

9. De CREG betwijfelt of de resultaten van het deterministische model enige toegevoegde 

waarde opleveren tegenover de resultaten bekomen door het probabilistisch model.  

 

De elektriciteitsvraag 

10. Voor de evolutie van de elektriciteitsvraag werden arbitrair 3 projecties hernomen in de 

scenario’s : een groei met +1%/jaar, een nulgroei en een daling met 1%/jaar ten opzichte van 

het niveau van 2010. De CREG stelt vast dat deze 3 projecties op gelijke voet behandeld 

worden in het rapport. Enerzijds biedt deze benadering het voordeel om aan de regering en 

beleidsmakers de invloed van de evolutie van de vraag op de bevoorradingszekerheid te 

verduidelijken. Het rapport blijft neutraal inzake de aanduiding van de meest waarschijnlijke 

variante. Hoewel in de inleiding vermeld wordt dat het rapport tot stand is gekomen met de 

medewerking van Elia en het Federaal Planbureau, blijkt dat de evolutie van de 

elektriciteitsvraag arbitrair bepaald werd, zonder enige referentie naar publicaties of 

bijdragen van het Federaal Planbureau. De CREG meent dat net op het vlak van de evolutie 

van de vraag het Federaal Planbureau, gezien haar ervaring en competenties,een 

belangrijke toegevoegde waarde kan leveren. In de publicatie van het Federaal Planbureau 

over de energievooruitzichten voor België tegen 2030, wordt rekening gehouden met een 

groeiende elektriciteitsvraag van 0,8% per jaar.  

11. Vanuit het oogpunt van de bevoorradingszekerheid meent de CREG dat 

voorzichtigheidshalve de variante met een stijging van de elektriciteitsvraag met 1% per jaar 
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dient te worden weerhouden. Deze variante sluit trouwens ook het nauwst aan bij de 

bovenvermelde recente projecties van het Federaal Planbureau. Bovendien betekent de 

keuze voor de variante met een stijging van de elektriciteitsvraag niet dat België geen 

inspanningen zou moeten leveren op het vlak van rationeel energiegebruik. Een stijging van 

de elektriciteitsvraag is, rekening houdend met een toenemende elektrificatie en de 

verschuivingen van andere energiedragers naar elektriciteit, niet strijdig met de doelstelling 

om het totaal primair energieverbruik te reduceren. 

12. Naast het inschatten van de evolutie van de jaarlijkse elektriciteitsvraag (in energie), is 

het uiterst belangrijk om bij het bestuderen van de bevoorradingszekerheid ook de evolutie 

van de piekvraag in te schatten. Hierover blijft het rapport bondig : wegens tijdsgebrek om 

een meer doorgedreven studie te maken, werd de belastingscurve van 2010 behouden. De 

CREG wenst te wijzen op de massieve toename van het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en in het bijzonder op de groei aan fotovoltaïsche elektriciteitsproductie. 

Hierdoor wordt de vorm van de vraag die moet worden gedekt door de eenheden van 

gecentraliseerde productiepark beïnvloed.   

Het productiepark voor elektriciteit in België 

Uitdienstnemingen 

13. Wat de uitdienstnemingen van bestaande eenheden betreft, geeft het rapport geen 

duidelijkheid over de aangenomen hypotheses van wanneer welke eenheden uit dienst 

worden genomen. Toch lijkt het erop dat hier enkele verkeerde inschattingen werden 

gemaakt. Inzage in de antwoorden van de marktactoren naar aanleiding van de raadpleging 

in het kader van het rapport zou de CREG toelaten haar opmerkingen te staven of te 

herzien. De CREG kan enkel betreuren dat zij geen inzage kon krijgen in de volledige 

antwoorden.  

14. Tabel 6 vermeldt bijvoorbeeld dat in 2014 een totale capaciteit van 1 277 MW aan 

flexibele eenheden, m.a.w. STEG-eenheden, uit dienst wordt genomen. Uit informatie 

waarover de CREG beschikt zou hier ondermeer de STEG-eenheden van (vertrouwelijk) , 

beide door (vertrouwelijk) uitgebaat, bedoeld kunnen worden (goed voor samen 920 MW). In 

dit geval blijkt er nog 357 MW (1277 – 920) te ontbreken, wat precies overeenkomt met de 

capaciteit van de STEG-eenheid van (vertrouwelijk), uitgebaat door (vertrouwelijk). Uit 

contacten met de betrokken producent blijkt echter dat er tot op heden geen beslissing 

genomen werd binnen de groep (vertrouwelijk) om deze STEG eenheid te sluiten.  
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15. In dezelfde tabel 6, zou de CREG verwachten dat de eenheden van (vertrouwelijk), sinds 

de Swap tussen (vertrouwelijk), door (vertrouwelijk) uitgebaat, in 2015-2016 zouden uit 

dienst genomen worden. De CREG vindt evenwel nergens in tabel 6 cijfers terug die kunnen 

wijzen dat de uitdienstneming van (vertrouwelijk) werd in rekening gebracht. Een conversie 

van deze eenheden naar een 100%-biomassacentrale zal afhangen van het 

steunmechanisme dat in Vlaanderen wordt uitgewerkt, waardoor de investeringsbeslissing 

hiervoor zeker nog niet genomen is.  

Indienstnemingen 

 

16. Wat de indienstnemingen van nieuwe eenheden of de vermogensverhogingen van 

bestaande eenheden betreft, wordt in het rapport gesteld dat enkel de investeringen met een 

zekere investeringsbeslissing in rekening worden gebracht.  

17. Hoewel details ontbreken, lijkt deze benadering toch niet consequent gevolgd te zijn. Wat 

de windmolencapaciteit immers betreft, stelt het rapport dat er, met uitzondering van 2014, 

elk jaar van de bestudeerde periode een toename is van de geïnstalleerde capaciteit. Zo 

wordt er tussen 2015 en 2017 ongeveer 1663 MW bijkomend geïnstalleerd. Wellicht gaat het 

hier om een projectie van de toename aan offshorewindmolencapaciteit. De CREG merkt op 

dat de investeringsbeslissingen voor de windmolenprojecten die pas tussen 2015 en 2017 

gebouwd worden nu nog niet beslist zijn.  

18. Voor alle andere technologieën lijkt deze benadering echter wel gevolgd te zijn. Concreet 

wordt naast de groei aan windmolencapaciteit, enkel een aantal kleinere “must run”-

eenheden voorzien. Deze weliswaar uiterst voorzichtige benadering vanuit het oogpunt van 

de bevoorradingszekerheid, lijkt in ieder geval helemaal niet realistisch. Voor 

zonnepanelen,gaat het rapport uit van een vrijwel constant blijvend vermogen (1 653 MW in 

2012 en 1 654 MW in 2017). Enkel voor wat Vlaanderen betreft, kan men vaststellen dat het 

geïnstalleerd vermogen aan fotovoltaïsche zonnepanelen eind mei 2012 reeds 1 858 MW 

bedraagt1. De evolutie van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en 

warmtekrachtkoppeling voor de productie van elektriciteit is sterk gerelateerd aan de 

ondersteuningsmechanismen, die momenteel door verschillende overheden in België 

worden geëvalueerd en aangepast. De onzekerheid over de ondersteuningsmaatregelen die 

hierdoor ontstaat, heeft ongetwijfeld een remmend effect op de investeringsbeslissingen. 

                                            
1
 Zie statistieken groene stroom VREG. 
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Toch lijkt de hypothese over de evolutie van de hernieuwbare energiebronnen volkomen 

onrealistisch. In het probabilistische model zou rekening moeten worden gehouden met een 

meer realistische evolutie van hernieuwbare energiebronnen, hoewel hun bijdrage tot de 

bevoorradingszekerheid weliswaar beperkt is. 

19. Bovendien betekent de gebruikte hypothese inzake het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen dat België de haar opgelegde doelstelling van 13% inzake hernieuwbare 

energie tegen 2020 (waarbij voor het aandeel van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 

energiebronnen ongeveer 20% dient gehaald te worden2) niet zou realiseren.  

Invoer en uitvoer van elektriciteit 

20. In het rapport wordt onvoldoende aandacht geschonken aan de situatie van België 

binnen een Europese context, in het bijzonder voor wat betreft de evolutie van de 

elektriciteitsproductieparken en de evolutie van het elektriciteitsverbruik in de naburige 

landen en de marktkoppeling binnen de CWE-regio. 

21. In het deterministische model wordt geen rekening gehouden met invoer van elektriciteit 

vanuit het buitenland.  

22. In het probabilistische model zowel een situatie zonder als een situatie met invoer 

beschouwd. In de situatie met invoer wordt rekening gehouden met een beschikbare 

importcapaciteit van 3 500 MW (in de winter) en 3 000 MW (in de zomer). Er is echter geen 

garantie dat deze importcapaciteit, hoewel beschikbaar aan de grenzen ook daadwerkelijk 

zal kunnen bijdragen tot de bevoorradingszekerheid tijdens de piekmomenten. Het rapport 

bevat geen enkele analyse over de beschikbaarheid van productiecapaciteit en de vraag 

naar elektriciteit in de ons omringende landen, welke rechtstreeks een invloed hebben op de 

in- en uitvoermogelijkheden van de betrokken landen. 

23. Enerzijds stellen we vast dat de geïnstalleerde productiecapaciteit in Nederland de 

laatste jaren sterk is toegenomen met de indienstneming van een aantal bijkomende gas- en 

steenkooleenheden. De invoer vanuit Nederland naar België is momenteel evenwel 

gelimiteerd op 1400 MW, maar kan theoretisch verhoogd worden waardoor deze 

interconnectie een grotere bijdrage kan leveren aan de bevoorradingszekerheid van België. 

Anderzijds wenst de CREG op te merken dat, hoewel België over een grote mate van 

                                            
2
 Federaal Planbureau, WP21-08 : 19.2% in het 20/20 target scenario; WP9-11 : 21.6% in het 20/20 

target scenario 
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interconnectie beschikt met de buurlanden, deze interconnecties niet per definitie altijd 

bijdragen tot een verhoging van de reële netto import. Tijdens de koudegolf van februari 

2012, werd vastgesteld dat België importeerde vanuit Nederland om netto te exporteren naar 

Frankrijk (Het elektriciteitsverbruik van Frankrijk is immers zeer gevoelig aan 

temperatuursschommelingen (+2300 MW/-1°C)). Studie 1167 van de CREG over de 

bevoorradingszekerheid van elektriciteit en aardgas bij de laagste temperaturen (februari 

2012) sinds de vrijmaking van de markten, toont aan dat er op piekmomenten geen vrije 

productiecapaciteit in Frankrijk beschikbaar is. De CREG meent dan ook dat in de huidige 

omstandigheden voorzichtigheidshalve, vanuit het oogpunt van de bevoorradingszekerheid, 

vooral aandacht moet worden gegeven aan de resultaten in het rapport van de 

probabilistische analyse.  

 

Analyse van de scenario’s van de evolutie van het productiepark 

24. Met betrekking tot de toekomst van de nucleaire productie-eenheden werden drie 

varianten beschouwd : 

 De sluiting van de drie oudste kerneenheden zoals voorzien in de wet; 

 De sluiting van de Doel 1 en 2 en de verlenging van Tihange 1; 

 De sluiting van Tihange 1 en de verlenging van Doel 1&2. 

In de gevallen van een verlenging (uitstel van sluiting) wordt in het rapport een termijn van 

minimum 10 jaar als noodzakelijk vooropgesteld. Op basis van het “Rapport LTO” (Long 

Term Operation), opgesteld door Electrabel, blijkt dat er voor bijvoorbeeld Tihange 1 een 

periode van 7 jaar nodig is om alle noodzakelijke aanpassingen te realiseren om de 

levensduur van de centrales met 10 jaar te verlengen. Dit betekent dat de nodige 

aanpassingswerken ten vroegste tegen 2019 volledig kunnen voltooid zijn of met andere 

woorden dat de centrale minstens 4 jaar veilig zou moeten kunnen functioneren zonder alle 

aanpassingswerken.  

25. De CREG meent dat er nog andere opties zijn die niet werden onderzocht, waaronder 

een beperkte verlenging van de uitbating van de drie oudste kerneenheden. Dergelijk 

scenario werd door de CREG reeds eerder voorgesteld in haar studie 1074. Zoals 

aangetoond in de vorige paragraaf is het immers toch niet mogelijk om voor 2019 alle 

aanpassingswerken te hebben voltooid. In ieder geval vereist een eventuele verlenging van 

de levensduur van de oudste kerncentrales de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten 
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inzake nucleaire veiligheid. 

26. Tenslotte stelt de CREG vast dat er in het rapport onvoldoende aandacht werd besteed 

aan de nood voor flexibele capaciteit die steeds groter wordt naarmate de 

elektriciteitsproductie door middel van hernieuwbare energiebronnen toeneemt.  
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II. PUNCTUELE OPMERKINGEN 

 

27. Tijdens de analyse van het rapport heeft de CREG ook een aantal punctuele 

vaststellingen gedaan. De CREG is bereid om, indien de FOD economie hierom zou vragen, 

haar punctuele opmerkingen tijdens een vergadering toe te lichten. Hieronder volgen enkele 

voorbeelden van punctuele opmerkingen.  

 Figuur 4 en 5 : alle waarden maand maart = 0 voor baseload, wellicht wegens 

vergeten van overgang naar zomeruur. 

 Wat betreft de evolutie van het productiepark, is er voor het jaar in 2017 een 

rekenfout : de evolutie tussen 2016 en 2017  komt niet overeen met het verschil van 

de indienstnemingen en uitdienstnemingen. 
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III. BESLUIT 

 

28. Een aantal hypotheses van het rapport, ondermeer inzake de evolutie van het 

productiepark (uitdienstnemingen en indienstnemingen), zijn wellicht niet correct zoals 

beschreven in randnummers 13 t.e.m. 18.  

29. De gebruikte hypotheses inzake het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor de 

elektriciteitsproductie wijken sterk af van de gegevens die aan de Europese Commissie 

werden verstrekt in het kader van het Nationaal Actieplan voor België. Dit impliceert dat 

België de opgelegde doelstelling van 13% hernieuwbare energiebronnen in haar totaal 

eindenergieverbruik (en bijgevolg ongeveer 20% voor het aandeel van hernieuwbare 

energiebronnen in de stroomopwekking) niet zal halen. Niettegenstaande dat voor het 

verzekeren van de bevoorradingszekerheid in elektriciteit, de hernieuwbare energiebronnen 

minder bijdragen dan sommige andere productiemiddelen, is de CREG van mening dat zij 

toch moeten in rekening gebracht worden bij een probabilistische analyse.  

30. Wat de evolutie voor de elektriciteitsvraag betreft, werden in het rapport drie varianten 

beschouwd (daling van de elektriciteitsvraag met 1% pa, een nulgroei en een stijging van de 

elektriciteitsvraag met 1% pa). Het rapport neemt geen stelling ten aanzien welke variante 

meest waarschijnlijk wordt geacht. Vanuit het oogpunt van de bevoorradingszekerheid meent 

de CREG dat voorzichtigheidshalve de variante met een stijging van de elektriciteitsvraag 

met 1% per jaar dient te worden weerhouden. 

31. In het rapport wordt onvoldoende aandacht geschonken aan de situatie van België 

binnen een Europese context, in het bijzonder voor wat betreft de evolutie van de 

elektriciteitsproductieparken en de evolutie van het elektriciteitsverbruik in de naburige 

landen en de marktkoppeling binnen de CWE-regio. 

32. De voorlopige conclusies van het rapport vestigen de aandacht op de risico’s voor de 

bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België, in het bijzonder in het geval van een 

stijging van het elektriciteitsverbruik met +1% per jaar. Meer bepaald wordt er gewezen op 

enerzijds het tekort aan productiecapaciteit om met een voldoende betrouwbaarheid de 

bevoorradingszekerheid te garanderen tijdens piekuren en anderzijds het teveel aan niet-

reduceerbare capaciteit (nucleaire en hernieuwbare productie) tijdens daluren. Zelfs in het 
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geval dat er beroep gedaan wordt op invoer van elektriciteit, wat op zich reeds een risico 

inhoudt gezien de onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende buitenlandse 

productiecapaciteit op het moment dat er in België een tekort is, stellen zich nog steeds 

problemen voor de bevoorradingszekerheid. 

33. De problemen die in het rapport worden aangehaald en de risico’s voor de 

bevoorradingszekerheid liggen in lijn met de conclusies die de CREG in haar eerdere 

studies3 ook heeft gepubliceerd. Er moet spijtig genoeg vastgesteld worden dat de 

waarschuwingen van de CREG werden door de autoriteiten genegeerd en dat de problemen 

die de CREG eerder reeds heeft vastgesteld enkel zijn toegenomen.  

34. De CREG stelt vast dat het eerste deel van het rapport enkel bevestigt wat reeds in 

diverse voorgaande studies werd aangetoond.  

35. De CREG meent dat het tweede deel van het rapport, te weten de aanbevelingen, een 

essentieel element kunnen vormen voor het nemen van de juiste beslissingen door de 

bevoegde overheden. De CREG moet echter vaststellen dat dit tweede deel nog ontbreekt, 

of in ieder geval niet werd overhandigd aan de CREG in het kader van de voorgenomen 

raadpleging. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

           
Dominique WOITRIN 
Directeur 

 François POSSEMIERS 
Voorzitter van het Directiecomité 
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 Studie 715 en 1074 van de CREG 


