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PERSCOMMUNIQUE van 30/01/02 
 

NIEUWE OPDRACHT VOLBRACHT DOOR DE CREG  
HET 1ste INDICATIEF PROGRAMMA VAN DE PRODUCTIEMIDDELEN VOOR ELEKTRICITEIT   

WORDT OVERGEMAAKT TER RAADPLEGING … 
 

Artikel 3 van de wet van  29 april 1999 (omzetting naar Belgisch recht van de Europese 
richtlijn 96/92/EG) betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt belast de 
CREG ermee om, in samenwerking met de Administratie voor Energie van het federaal 
Ministerie van Economische zaken, een indicatief tienjarenprogramma van de 
productiemiddelen voor elektriciteit op te stellen. Dit programma wordt om de drie jaar 
aangepast. Een werkdocument met betrekking tot de periode 2002-2011 werd 
opgestuurd voor advies naar de Algemene Raad van de CREG en ter raadpleging naar 
het federaal Planbureau, het Controlecomité, de Interdepartementale commissie voor 
de duurzame ontwikkeling en de gewestregeringen. Vervolgens zal de definitieve tekst 
van het indicatief programma ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling. 
  
Doelstelling en inhoud 
 
Het werkdocument bepaalt de behoefte aan productiemiddelen om aan de 
elektriciteitsvraag in België te voldoen gedurende de periode 2002-2011. Het houdt 
rekening met de zorg voor zowel de diversificatie van de primaire energiebronnen als voor 
het naleven van de milieudoelstellingen en de openbare dienstverplichtingen. Op grond 
daarvan voorziet het werkdocument de nieuwe noodzakelijke middelen voor een brede 
waaier van mogelijke toekomstperspectieven. Het besteedt bijzondere aandacht aan de 
gecombineerde productie van elektriciteit en warmte (kwalitatieve warmtekrachtkoppeling) en 
aan de productie op basis van hernieuwbare energiebronnen (bijv.: windkracht en 
biomassa).  
 
Uit dit document komen 4 elementen naar voor :  

1. Het maakt een schatting van de evolutie van de elektriciteitsvraag op lange en 
middellange termijn, rekening houdend met het potentieel door rationeel 
energiegebruik en bepaalt de daaruit voortvloeiende behoeften aan productie-
middelen. Het geeft weer in welke mate de invoer kan bijdragen tot het voldoen aan 
de vraag in een context van ontwikkeling van grensoverschrijdende uitwisselingen. 

2. Het bepaalt de richtsnoeren inzake de keuze van primaire energiebronnen, met zorg 
voor een gepaste diversificatie van de brandstoffen (waaronder steenkool), de 
bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de inpassing van 
de randvoorwaarden inzake leefmilieu.  

3. Het bepaalt de aard van de aan te bevelen productiekanalen met zorg voor de 
bevordering productietechnologieën met geringe uitstoot van broeikasgassen.  

4. Het ontleedt de behoefte aan openbare dienstverplichtingen op het gebied van 
productie, meer bepaald met het oog op de zekerheid van de 
elektriciteitsbevoorrading.  

 
Tot besluit… 
 
De onzekerheden met betrekking tot de liberalisering van de elektriciteitssector in 
Europa sporen aan tot de nodige voorzichtigheid. In afwachting van het effect van de 
maatregelen die België moeten toelaten zijn verbintenissen op milieugebied na te komen, 
beveelt de CREG aan voorkeur te geven aan elke investering in basis- en 
piekeenheden waarvan het rendement en de vervuilende uitstoot van aard zijn om de 
situatie van het Belgische productiepark te verbeteren. 
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