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INLEIDING
1.

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

(CREG) heeft op 6 juni 2010 een brief ontvangen van de Minister van Klimaat en Energie
(verder: de Minister) met het verzoek om te bestuderen welke weerslag de beslissing van de
Duitse regering om de activiteit van zeven kernreactoren onmiddellijk stop te zetten en de
totale kernuitstap tegen 2022 te voorzien, zal hebben op de prijzen die in België worden
toegepast.
2.

Onderhavige studie wil deze vraag beantwoorden. Het eerste deel geeft het plan van

de kernuitstap in Duitsland gedetailleerd weer. Het tweede deel zet de impact uiteen die de
sluiting van de eerste zeven reactoren heeft gehad. Het derde deel spitst zich toe op de
implicaties voor België van de totale kernuitstap tegen 2022. We eindigen met een conclusie
van deze studie.
3.

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op zijn

vergadering van 8 september 2011.
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I

PLAN

VAN

DE

KERNUITSTAP

IN

DUITSLAND
4.

In het begin van het jaar 2011 telde Duitsland 17 werkende kerncentrales. De details

staan in Tabel 1.
Tabel 1:

Lijst van de werkende kerncentrales in Duitsland in januari 2011.
1
2
Bronnen: European Nuclear Society en World Nuclear .

Centrale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Biblis-A
Biblis-B
Brokdorf
Brunsbüttel
Emsland
Grafenrheinfeld3
Grohnde
Gundremmingen-B
Gundremmingen-C
Isar-1
Isar-2
Krümmel
Neckarwestheim-1
Neckarwestheim-2
Philippsburg-1
Philippsburg-2
Unterweser

Geïnstalleerd
vermogen
1167
1240
1370
771
1329
1275
1360
1284
1288
878
1400
1260
785
1310
890
1392
1345

Indienststelling
1975
1977
1986
1977
1988
1982
1985
1984
1985
1979
1988
1984
1976
1989
1980
1985
1979

Buitendienststelling
03/2011
03/2011
12/2021
03/2011
12/2022
12/2015
12/2021
12/2017
12/2021
03/2011
12/2022
03/2011
03/2011
12/2022
03/2011
12/2019
03/2011

Operator
RWE Power AG
RWE Power AG
EON Kernkraft GmbH
Vattenfall
RWE Power AG
EON Kernkraft GmbH
EON Kernkraft GmbH
RWE Power AG
RWE Power AG
EON Kernkraft GmbH
EON Kernkraft GmbH
Vattenfall
EnBW Kraftwerk AG
EnBW Kraftwerk AG
EnBW Kraftwerk AG
EnBW Kraftwerk AG
EON Kernkraft GmbH

1

http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-germany.htm, bezocht op 14 juli
2011.
2
http://www.world-nuclear.org/info/inf43.html, bezocht op 14 juli 2011.
3
Deze centrale werd ook gesloten tussen 27 maart 2011 en 16 juni 2011 om de brandstof te
vervangen. Zie http://www.eon-kernkraft.com/pages/ekk_de/Standorte/Grafenrheinfeld/index.htm voor
meer informatie.
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5.

Naar aanleiding van de kernramp in Fukushima heeft de Duitse regering op 14 maart

2011 beslist om de productie van 7 reactoren (1, 2, 4, 10, 13, 15 en 17) op te schorten
gedurende drie maanden. Al deze reactoren werden in dienst genomen voor 1980. Reactor
12 was trouwens al stilgelegd naar aanleiding van technische incidenten. Deze acht
reactoren vertegenwoordigen op zich een vermogen van 8.336 MW.
6.

Iets later, op 30 mei 2011, heeft de Duitse regering beslist om alle andere

kerncentrales tegen 2022 te sluiten. De 7 reactoren die in dienst werden genomen voor
1980 alsook reactor 12, worden niet heropgestart. De 9 andere nog werkende reactoren
worden geleidelijk gesloten tegen 2022.
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II

IMPACT VAN DE SLUITING VAN DE 7+1
REACTOREN OP KORTE TERMIJN

7.

Met de sluiting op 15 maart 2011 van de reactoren 1, 2, 4, 10, 13, 15 en 17 en het

niet opnieuw opstarten van reactor 12 werd de Duitse productiecapaciteit verminderd met
8.336 MW. Er waren echter al drie reactoren stilgelegd, namelijk de reactoren 2, 4 en 124.
De nettovermindering van de productiecapaciteit bedroeg dus 5.065 MW.
8.

Door deze verminderde productiecapaciteit heeft Duitsland, dat volgens een verslag

van de CEER voor deze sluiting gemiddeld 4.000 MW per maand uitvoerde, de twee daarop
volgende weken gemiddeld ongeveer 1.000 MW ingevoerd5. Het verslag verduidelijkt dat
deze situatie zich in het verleden al heeft voorgedaan. De sluiting van de centrales is dus
misschien niet de directe oorzaak van die stroomverandering6, hoewel het ons de meest
waarschijnlijke oorzaak van die stroomverandering lijkt. De bruinkoolcentrales en de
hernieuwbare eenheden hebben hun productie verhoogd.7
9.

Wat de vraag naar gas betreft, benadrukt de CREG dat de fysische volumes die op

de Huberator in Zeebrugge worden geleverd, sterk gestegen zijn sinds de sluiting van de
Duitse kerncentrales, maar met een lichte vertraging van een vijftiental dagen8, zoals blijkt
uit Figuur 1Figuur. Het is duidelijk dat de sluiting van de Duitse centrales tot een stijging van
de vraag naar aardgas in Zeebrugge heeft geleid. De aardgasprijzen zijn met ongeveer 4,5
% gestegen tussen 14 en 16 maart 2011. Deze prijzen zijn niet gestabiliseerd en daalden
vanaf 17 maart. Figuur 2 toont aan dat deze bijkomende invoer van gas in Zeebrugge
vervolgens richting Duitsland ging. Ook de invoer vanuit Nederland, in 's Gravenvoeren, is
afgenomen.

4

Reactor 2 was in onderhoud, reactor 4 was stilgelegd sinds de zomer 2007 en reactor 12 sinds 4 juli
2009, in beide laatste gevallen ten gevolge van technische incidenten.
5
Council of European Energy Regulators (CEER), Intermediate report on the closure of nuclear
power plants in Germany and its effects on neighboring Member States, juni 2011.
6
Zie p. 5 van het verslag van de CEER: “It has to be pointed out that this situation has also been
witnessed in the past, so that it cannot be attributed to the moratorium in itself.”
7
Heren, European Spot Gas Market, http://www.icis.com/heren/articles/2011/06/22/9471916/nuclearswitch-off-to-have-limited-impact-on-german-gas.html, bezocht op 14 juli 2011.
8
Dit is meer bepaald het gevolg van de tijd die nodig is voor de reorganisatie van de
bevoorradingsketen om te voldoen aan de nieuwe vraag naar aardgas.
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Figuur 2:
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Figuur 1:
Dagelijkse fysische volumes aardgas op Huberator in day ahead prijs op Zeebrugge.
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10.

Wat betreft de impact op de elektriciteitsprijzen, voegt de CEER eraan toe dat de

sluiting van de centrales vooral de forward prijzen in Duitsland heeft beïnvloed en dat de
base year ahead prijzen met ongeveer 5 €/MWh stegen9. Er was geen belangrijke impact op
de day ahead prijzen in Duitsland. Figuur 3 illustreert de stijging van de forward prijzen voor
verschillende maturiteiten op de EEX-markt (European Energy eXchange).
Figuur 3:

11.

Impact van de sluiting van de 7+1 centrales op de month ahead forward prijzen in
Duitsland. Bron: Thoenes.

De CEER vermeldt ook dat er tijdens enkele daluren een netto-uitvoer vanuit

Duitsland was. Een vergelijking met de prijzen van 2010 suggereert dat de volatiliteit van de
elektriciteitsprijzen niet beduidend gestegen is ten gevolge van de sluiting van de centrales.
12.

Na 15 maart 2011 heeft België zijn uitvoer naar Nederland met ongeveer 1.000 MW

verhoogd. Volgens de CEER heeft België deze capaciteit gevonden door de productie van
zijn gascentrales in april te verhogen.

9

Het voorlopige verslag van juni 2011 van de CEER wijst naar een stijging van 8 €/MWh terwijl dat

van september een stijging van ongeveer 5 €/MWh vermeldt. Men stelt vast dat de base forward year
ahead prijzen op EEX gestegen zijn met ongeveer 5 €/MWh tussen 14 en 15 maart 2011, maar deze
zijn blijven stijgen de hiernavolgende dagen. Deze prijzen schommelden tussen 58 €/MWh en 61
€/MWh tussen begin april en mid-juni 2011.
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13.

Op het vlak van de prijzen in België heeft de CEER een stijging van 4,5 €/MWh

vastgesteld op de year ahead markt op Endex Power Belgium. Voor de day ahead markt op
Belpex lopen de conclusies voor België gelijk met deze voor Duitsland, met name een
afwezigheid van een verregaande impact op de prijzen, op enkele belangrijke dipjes na.
14.

We willen de conclusies van de CEER over de evolutie van de day ahead en year

ahead prijzen ten gevolge van de sluiting van de centrales op 15 maart 2011 echter
nuanceren door dieper in te gaan op de spreads tussen België en Duitsland.
15.

Sinds november 2010 is er een prijskoppeling tussen de day ahead markten van

België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. De day ahead prijzen convergeerden beter dan
verwacht10. Deze convergentie is er echter niet altijd. Na de sluiting van de kerncentrales op
15 maart 2011 hebben we vastgesteld dat de day ahead prijzen in Duitsland hoger waren
dan in België, met ongeveer 5 €/MWh in juni en juli, en ongeveer 10 €/MWh in het begin van
de maand augustus.
16.

Ten gevolge van de sluiting van de Duitse kerncentrales voert Duitsland meer

elektriciteit in. Er wordt dus meer beroep gedaan op de transmissiecapaciteiten aan de
grenzen. Toch zijn de Duitse prijzen niet uitzonderlijk ondanks het stilleggen van de
kerncentrales. Dit prijsverschil tussen Duitsland en België wordt ook verklaard door de
situatie in Frankrijk waar een laag verbruik, aangevuld met een hoge beschikbaarheid van
de kerncentrales en een hoog niveau van de waterreservoirs, tot relatief lage prijzen heeft
geleid. We hebben in het verleden trouwens kunnen vaststellen dat België relatief veel
energie uitvoert tijdens de zomermaanden.
17.

geeft de evolutie van de gemiddelde spreads per week tussen Duitsland en België

(bij conventie is de spread positief indien de Duitse prijs hoger is dan de Belgische prijs). In
week 11 volgt de beslissing om de kerncentrales te sluiten. De figuur toont dat de day ahead
spread tussen Duitsland en België een stijgende trend vertoont, vooral na week 11. Het is
opmerkelijk dat de year ahead spread tussen Duitsland en België de evolutie van de day
ahead spread tussen diezelfde landen volgt. De correlatie tussen de twee spreads bedraagt
0,74. Op basis van deze gegevens zouden we kunnen concluderen dat de markt vindt dat
de spot prijzen in de toekomst hoger zullen zijn in Duitsland dan in België.

10

http://www.risk.net/digital_assets/2723/Market_coupling_report.pdf, bezocht op 26 juli 2011.
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Figuur 4:

18.

Evolutie van de gemiddelde spreads per week tussen Duitsland en België voor de
periode van 1 januari 2011 tot eind juli (bij conventie is de spread positief wanneer de
Duitse prijs hoger is dan de Belgische prijs).

Toch is de impact van de day ahead spread GE-BE op de year ahead spread GE-BE

niet een op een. Onderstaande tabel toont de prijzen en de gemiddelde spreads voor het
jaar 2011 voor en na 14 maart 2011 tot eind juli. De day ahead spread GE-BE steeg na 14
maart gemiddeld met 7,3 €/MWh voor de bestudeerde periode. De year ahead spread GEBE steeg daarentegen slechts met 1,7 €/MWh. Daarom wordt een groot deel van de day
ahead spread GE-BE als tijdelijk beschouwd.

average weekday prices
(28 March excluded)
before 14 March
14 March and later
Difference

19.

BE_Y+1
53,4
57,6
4,2

year ahead
spot
GE_Y+1 spread_Y+1 BE_spot GE_spot spread_spot
52,5
-0,9
53,3
51,1
-2,2
58,4
0,8
47,0
52,1
5,1
5,9
1,7
-6,3
1,0
7,3

Het kan ter vergelijking interessant zijn om de spread GE-BE in 2010 te bestuderen

om te zien of we er een tendens uit kunnen afleiden. We willen benadrukken dat er sinds
november 2010, of week 44, een prijskoppeling is tussen de day ahead markten van België,
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Nederland, Frankrijk en Duitsland. De wekelijkse day ahead spread GE-BE die in
FiguurFiguur 5 staat, kan dus niet rechtstreeks worden vergeleken met deze van Figuur 4
vermits er twee wijzigingen geweest zijn na 15 maart 2011, namelijk de invoering van de
prijskoppeling en de kernuitstap. We zien echter dat de spreads GE-DE eerder negatief
waren ten gevolge van de koppeling van de markten en dat ze positief werden ten gevolge
van de sluiting van de centrales. Deze day ahead spreads GE-BE zijn na week 28 hoger dan
de day ahead spreads GE-BE die we kenden voor de prijskoppeling.
Figuur 5:

Evolutie van de gemiddelde day ahead spreads per week tussen Duitsland en België
voor de periode van 4 januari 2010 tot 31 december 2010 (bij conventie is de spread
positief wanneer de Duitse prijs hoger is dan de Belgische prijs).
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20.

Week

We sluiten dit deel af met de aanvulling dat de CO2-prijzen ook werden getroffen

door de sluiting van de centrales. Figuur 6 hieronder vermeldt de evolutie van de prijs per
ton CO2 op de day ahead markt. We kunnen een verhoging van ongeveer 1,5 € per ton CO2
vaststellen op 16 maart 2011. Deze stijging nam vervolgens geleidelijk af.

11/37

Figuur 6: Prijs van de EUA (ton CO2) op de day ahead markt.
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III

IMPACT OP LANGE TERMIJN VAN DE
KERNUITSTAP IN DUITSLAND

III.1. Algemene overwegingen
21.

Figuur 7Figuur hieronder geeft een overzicht van het sluitingsplan van de

kerncentrales in Duitsland. Na 15 maart 2011 was 41 % van de totale capaciteit van de
kerncentrales al buiten gebruik gesteld.
Figuur 7: Nucleaire capaciteit in Duitsland en in België na 2011.
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22.

Deze figuur laat meerdere vaststellingen zien:
-

de overblijvende kernproductiecapaciteit (12.008 MW) zal geleidelijk afnemen, in
tegenstelling tot de situatie in België waar we een constante productiecapaciteit
zien tussen 1 december 2015 en 30 september 2022;

-

de grootste daling van de productiecapaciteit in Duitsland zal gebeuren tussen
31 december 2021 en 1 januari 2023, periode waarin 8.057 MW zal verdwijnen.

23.

De nucleaire capaciteit die wordt gedeactiveerd zal worden vervangen door drie

types centrales:
1.

gascentrales11;

2.

steenkoolcentrales12;

3.

hernieuwbare energie (zonne- en windenergie)13.

Verder wordt de aanmoediging van energiebesparingen gepland14. Het Duitse Federale
Ministerie van Economie en Technologie verklaart dat Duitsland het voornemen heeft om
voldoende

productiecapaciteiten

op

zijn

grondgebied

te

handhaven

om

zijn

15

energiebehoeften te dekken . We verwijzen de lezer naar de eerste bijlage voor een
overzicht van de verwachtingen van de productiecapaciteiten en het verbruik tegen 2030.

11

http://www.world-nuclear.org/info/inf43.html, bezocht op 14 juli 2011.
Idem.
13
Hernieuwbare energie zou 35 % van de elektriciteitsproductie moeten bedragen bij de sluiting van
de centrales. Zie http://www.energytraderdaily.com/component/content/article/80.html, bezocht op 28
juli 2011.
14
De energie-efficiëntie van het land met 20 % verhogen ten opzichte van het niveau van 1990 en het
energieverbruik van het land met 10 % verminderen.
Zie http://www.energytraderdaily.com/component/content/article/80.html en
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Can-Germany-Really-Shut-Down-Their-Nuclear-Plantsand-Phase-Out-Fossil-Fuels.html, bezocht op 28 juli 2011.
Point Carbon (http://www.pointcarbon.com/aboutus/pressroom/pressreleases/1.1552105, bezocht op
28 juli 2011) legt uit dat Duitsland zijn productiedoelstellingen van elektriciteit uit hernieuwbare
bronnen in 2020 niet heeft verhoogd naar aanleiding van de sluiting van de centrales. Duitsland heeft
wel laten doorschijnen dat het ambitieuzere doelstellingen inzake energie-efficiëntie zou kunnen
nastreven.
15
Zie voorstelling van dit Duitse Ministerie over de agenda van de veranderingen in de
productiecapaciteit tegen 2020/2030 ten gevolge van de ramp in Fukushima. Deze voorstelling
gebeurde in Brussel op 20 juli 2011 op een vergadering van experts, georganiseerd door de
Europese Commissie.
12
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24.

De Duitse kerncentrales hebben in het totaal 140 TWh elektriciteit geproduceerd in

201016.
25.

Voor we verder gaan, verduidelijken we dat deze studie zich toespitst op de prijzen

op de spot markt17 en de kwestie van de kleinhandelsmarkt en van de prijzen op de forward
markten slechts oppervlakkig zal behandelen.
26.

We herinneren eraan dat er sinds november 2010 een prijskoppeling is tussen de

day ahead markten van België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Zoals we gezien hebben,
weken de day ahead prijzen tussen de twee landen lichtjes van elkaar af ten gevolge van de
sluiting van de centrales op 15 maart 2011.
27.

We hebben echter ook vastgesteld dat de verschillen minder uitgesproken werden

met de tijd. We hebben immers een stijging van 7,3 €/MWh van de day ahead spread GEBE waargenomen, simultaan met een stijging van 1,7 €/MWh van de year ahead spread GEBE. De stijgingen waren de daaropvolgende jaren zelfs nog lager (1,5 €/MWh voor de
year+2 spread en 1,4 €/MWh voor de year+3 spread). Met behulp van deze enkele cijfers is
het moeilijk exact te voorspellen wat de gemiddelde day ahead spread tussen de Belgische
en de Duitse prijzen zal zijn in 2022.
28.

We kunnen echter twee waarnemingen formuleren. Tegen 2022 zal de flow based

market coupling enerzijds ingevoerd zijn in 201318. Anderzijds is de day ahead spread GEBE die de markten voor de volgende jaren voorspellen (namelijk tussen € 1,7/MWh (year+1)
en € 1,5/MWh (year+3)) lager dan de foutmarge op de ramingen van de elektriciteitsprijzen

16

http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-germany.htm, bezocht op 14
juli 2011. Dit stemt overeen met een belastingsgraad van 87 %: 140 TWh/(8760 u x 18.313 MW). De
reactoren 4 en 12 van Tabel 1 werkten niet in 2010. Ter vergelijking: in 2010 steeg de productie van
elektriciteit op basis van windenergie tot 37,3 TWh, voor een geïnstalleerd vermogen van 27.210
16
MW , of een belastingsgraad van 15,6 %. Voor meer informatie over windenergieproductie verwijzen
we naar AGEB (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen: Werkgroep over de energiebalansen), BEE
(Bundesverband Erneuerbare Energie: Federale vereniging voor hernieuwbare energie), BMU
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Duits Federaal Ministerie van
Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Zekerheid.), DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung:
Duitse Instituut voor Economisch onderzoek), VDEW Verband der Elektrizitätswirtschaft: Duitse
vereniging van Elektriciens).
17
We kunnen zowel de spot markt als de day ahead markt bestuderen. De volumes op de intraday
markt zijn nog te laag.
18
De flow based market coupling is een beheermechanisme van de uitwisselingen aan de grenzen
dat zowel rekening houdt met de marktaspecten als met de technische aspecten en dat doeltreffender
is dan het huidige mechanisme van price market coupling. Zie bijvoorbeeld M. SHARMA, ”Flowbased market coupling – what we know, What we don’t know, and what we need to know”,
http://tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Over_de_Faculteit/Afdelingen/Afdeling_Infrastructure_Sys
tems_and_Services/Sectie_Energie_en_Industrie/Afstuderen/Jaaroverzichten/2007/doc/Sharma.pdf.
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in Duitsland. Onder voorbehoud van afdoende investeringen in de productiecapaciteiten in
België, zullen de Belgische marktprijzen in 2022 en later dezelfde tendens volgen dan de
Duitse prijzen, maar misschien lager zijn, zonder dat we exact kunnen zeggen hoeveel de
Belgische prijzen zullen afwijken van de Duitse prijzen.
29.

We benadrukken ook dat de conclusies die we trekken voor de spot markt in ruime

mate ook gelden voor de forward markten. Bij een structurele impact die de prijs op de
Duitse spot markt naar boven duwt, zoals een sluiting van de kerncentrales, zal ook de
Duitse forward prijs stijgen vermits de forward prijs een raming van de spot prijs in de
toekomst is, die verschilt van de spot prijs vandaag, waaraan een risicopremie19 wordt
toegevoegd. Door de koppeling van de spot prijzen zal de Belgische spot prijs en bijgevolg
de Belgische forward prijs ondermeer ook stijgen.
30.

Wat de prijs op de residentiële markt betreft, deze hangt af van de tariefformules van

de leveranciers, die zich op de groothandelsmarkt of bij de producenten bevoorraden. In
België dient ongeveer 2/5 van de totale prijs van de elektriciteitsfactuur op de residentiële
markt om de kosten voor de aankoop van energie te dekken, zowel bij de producent als op
de groothandelsmarkten. Als we aannemen dat de prijs van de producent overeenstemt met
de prijs op de groothandelsmarkt, zal een stijging van 5 % van de elektriciteitsprijzen op de
groothandelsmarkten zich vertalen in een stijging van 2 % van de totale prijs van de
elektriciteitsfactuur voor de residentiële verbruiker in België.

III.2. Kwalitatieve aspecten
31.

Dit deel stelt de mechanismen voor die de elektriciteitsprijzen in Duitsland zullen

beïnvloeden door de sluiting van de kerncentrales in 2022. Zoals vermeld in het vorige deel
zijn de conclusies van dit deel van toepassing op België door de koppeling van de day
ahead markten.

19

M. PIETZ, Risk premia in the German Electricity Futures Market, CEFS Working Paper Nr. 2009-7,
2009. Zie Ook J.P. HANSEN en J. PERCEBOIS, Energie, Brussel, 2010, p. 135.
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32.

De prijs op de spot markt wordt bepaald door de marginale productiekost van de

laatste productie-eenheid die in dienst wordt genomen. We moeten ons daarom twee vragen
stellen:

33.

-

Welke zal de laatste productie-eenheid zijn?

-

Hoeveel zal deze kosten?
Om de eerste vraag te betantwoorden, moeten we de impact van de toenemende

elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in Duitsland op de indienstneming van de
laatste productie-eenheid overwegen. Zoals THOENES benadrukt, hangt de marginale
technologie op een bepaald moment immers af van de residuele vraag, beschouwd als de
totale vraag naar elektriciteit, verminderd met de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare
bronnen die aankooptarieven geniet20. Duitsland heeft een stelsel van aankooptarieven
ingevoerd om de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen aan te moedigen. Met
andere woorden, de producent van hernieuwbare elektriciteit weet zeker dat een
netbeheerder de geproduceerde elektriciteit tegen een vooraf bepaalde prijs zal kopen.
Hernieuwbare elektriciteit wordt dus prioritair op het net21 geïnjecteerd.
34.

De natuurlijke conclusie van dat aankooptarief klinkt als volgt. Wanneer de

hernieuwbare elektriciteitsproductie hoog is, is het niet meer nodig om centrales met hoge
productiekosten in dienst te nemen om te voldoen aan de vraag. Met andere woorden, de
hernieuwbare productie duwt de duurste centrales naar onder in de volgorde van
indienstneming. Dankzij de hernieuwbare elektriciteitsproductie zal de prijs van de
20

Stefan THOENES, “Understanding the determinants of electricity prices and the impact of the
German nuclear moratorium in 2011”, Ewi working papers, nr.11/06, juli 2011, p. 2.
21
Hernieuwbare energie krijgt prioritair toegang tot het net dankzij de EEG-wet in Duitsland (zie deel
1, §8, (1) van de EEG-wet), hoewel de marginale kosten van deze hernieuwbare energie hoger zijn
dan deze van andere technologieën. Biomassa is daar een heel goed voorbeeld van. Toch hebben
we de marginale kosten van biomassa niet vermeld op Figuur 8. Indien deze zouden moeten worden
weergegeven, zouden ze aan het begin van de merit-order staan en hoger zijn dan deze van de
baseload centrales. Zie ook Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009, artikel 16 §2c:
“zorgen de lidstaten ervoor dat transmissiesysteembeheerders bij de dispatching van
elektriciteitsopwekkingsinstallaties voorrang geven aan opwekkingsinstallaties die gebruikmaken van
hernieuwbare energiebronnen, voor zover het veilige beheer van het nationale elektriciteitssysteem
dit toelaat en dit gebeurt op basis van transparante en niet-discriminerende criteria. De lidstaten
zorgen ervoor dat passende netwerk- en marktgerelateerde beheersmaatregelen worden getroffen
om de belemmeringen voor uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit tot een
minimum te beperken. Indien er ten aanzien van hernieuwbare energiebronnen substantiële
beperkende maatregelen worden genomen om de veiligheid van het nationale elektriciteitssysteem
en de energievoorzieningszekerheid te garanderen, zorgen de lidstaten ervoor dat de
verantwoordelijke systeembeheerders deze maatregelen verslageren aan de bevoegde regelgevende
autoriteit en dat zij aangeven welke corrigerende voorzieningen zij denken te treffen om ongewenste
beperkingen te ontstaan”.
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elektriciteitsmarkt op de spot markt afnemen. SENSFUß et al. noemen dit het merit-order
effect van de hernieuwbare productie22.
35.

Deze auteurs hebben geprobeerd om dit effect te kwantificeren. We moeten

vaststellen dat de ramingen heel variabel zijn en afhangen van de onderliggende
hypotheses van de modellen die worden gebruikt om simulaties te maken. De analyse van
dit merit-order effect toont aan dat deze heel gevoelig is voor de verwachtingen betreffende
de

brandstofprijs.

Ze

hebben

uit

de

literatuur

een

daling

opgemerkt

van

de

elektriciteitsprijzen van 7,83 €/MWh tot 2,5 €/MWh tussen 2004 en 2006 door dit merit-order
effect. We benadrukken dat de laagste ramingen gebaseerd zijn op de oudste
waarnemingen, toen de CO2-prijs bijvoorbeeld niet in aanmerking werd genomen en het
geïnstalleerde hernieuwbare vermogen lager was. De BMU23 vermeldt andere ramingen en
kwantificeert dit effect tussen 5,8 €/MWh en 6,7 €/MWh in 200824.
36.

De kerncentrales hebben heel lage marginale kosten. Daarom komen deze centrales

net na de hernieuwbare eenheden in de volgorde van indienstneming van de centrales25.
Een gestileerde versie van deze curve van de volgorde van indienstneming van de
centrales, merit-order genoemd, wordt weergegeven in Figuur 8. Deze toont ons dat de
verdwijning van de kernproductie tot een prijsstijging zal leiden vermits de marginale
centrale hogere productiekosten zal hebben.

22

F. SENSFUß, M. RAGWITZ en M. GENOESE, “The merit-order effect: a detailed analysis of the
price effect of renewable electricity generation on spot market prices in Germany”, Energy Policy, nr.
36, 2008, p. 3087.
Zie Pöyry, Wind energy and electricity prices – exploring the „merit order effect‟,
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/reports/MeritOrder.pdf voor
een overzicht van de literatuur over dit onderwerp.
23
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Duits Federaal Ministerie van
Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Zekerheid.
24
Fraunhofer-Institut für System-und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe; Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung (GWS), Osnabrück; Institut für ZukunftsEnergie-Systeme (IZES),
Saarbrücken; Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin: Einzel- und gesamtwirtschaftliche Analyse von Kosten-und Nutzenwirkungen des Aus-baus der Erneuerbaren Energien im
deutschen Strom- und Wärmemarkt – Zwischenbericht zu Arbeitspaket 1 (Bestandsaufnah-me und
Bewertung vorliegender Ansätze). Im Auftrag des Bundes-ministeriums für Umwelt, Natur-schutz und
Reaktorsicherheit.,
p.
172.
Zie
http://www.erneuerbareenergien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/endbericht_ausbau_ee_2009.pdf.
25
We herinneren eraan dat de kerncentrales in de merit-order na de eenheden voor hernieuwbare
energie komen, met inbegrip van deze die hogere marginale kosten hebben dan deze kerncentrales,
zoals de centrales op biomassa. De eenheden voor hernieuwbare energie krijgen immers een
prioritaire toegang tot het net. We verwijzen de lezer naar de voetnota op pagina 21.
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Figuur 8: Gestileerde weergave van de merit-order. Bron: Zachmann.

37.

We willen aandringen op het feit dat deze Figuur 8 een gestileerde versie van de

merit-order is. Deze curve is eigenlijk convex, zoals Figuur 9 toont voor het Belgische
productiepark. Het volgende voorbeeld illustreert de implicaties van deze eigenschap voor
de prijzen. We nemen aan dat de vraag naar elektriciteit op een bepaald moment 11.000
MW bedraagt en de prijs 50 €/MWh. Indien de vraag zou stijgen tot 14.000 MW, zou de prijs
75 €/MWh bedragen. Indien de vraag zou dalen tot 8.000 MW, zou de prijs 40 €/MWh
bedragen. Met andere woorden, een vermindering of een stijging van de vraag met 3.000
MW heeft niet hetzelfde effect op de prijzen. Bij een stijging van 3.000 MW stijgt de prijs met
25 €/MWh. Bij een daling met 3.000 MW daalt de prijs slechts van 10 €/MWh. Dit is het
gevolg van de convexiteit van deze curve van de volgorde van indienstneming van de
centrales.
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Figuur 9: Curve van het elektriciteitsaanbod in België. Bron: CREG.
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38.

De twee merit-order effecten, dat van de hernieuwbare energie en dat van de

kernreactoren heffen elkaar in zekere mate op. Door deze convexiteit kan men niet
aannemen dat deze twee effecten elkaar zouden opheffen indien het aanvullende
gemiddelde hernieuwbare energievermogen zou overeenstemmen met het gemiddelde
beschikbare kernvermogen26. De veel lagere beschikbaarheid van de hernieuwbare
productie in vergelijking met deze van de kernproductie zou ervoor zorgen dat de
elektriciteitsprijzen sterker zouden toenemen wanneer de hernieuwbare productie laag is,
dan ze zouden dalen wanneer de hernieuwbare productie hoog is. In de veronderstelling dat
het aanvullende gemiddelde hernieuwbare energievermogen zou overeenstemmen met het
gemiddelde nucleaire vermogen, zouden we dus toch een stijging van de elektriciteitsprijzen
vaststellen.
39.

Naast een algemene stijging van het prijsniveau door dit merit-order effect, zouden

we ook een stijging van de volatiliteit van de prijs kunnen vaststellen. Een hoger aandeel
elektriciteit van intermitterende bronnen in de energiemix verhoogt immers de volatiliteit van
de prijzen27.
40.

Om deze eerste vraag te beantwoorden, namelijk welke de laatste productie-eenheid

zal zijn, neemt de CREG aan dat een steenkoolcentrale de marginale centrale zal zijn indien
26

Deze hypothese lijkt ons weinig realistisch omdat ze impliceert dat de productie van de
kerncentrales volledig zou worden vervangen door de elektriciteitproductie uit hernieuwbare bronnen.
27
Bron: MILSTEIN et al.
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de residuele vraag laag is. Bij hoge residuele vraag zal deze marginale centrale een
gascentrale zijn. We zullen echter zien dat de stijging van de CO2-prijs het verschil tussen
de marginale kosten van deze twee centrales kan verkleinen. De brandstofprijzen en de
behoeften inzake flexibiliteit spelen ook een rol in de keuze van de marginale centrale. We
komen in de volgende paragrafen terug op dit punt.
41.

Wat de tweede vraag betreft, meer bepaald de marginale productiekost, spitsen we

ons toe op twee marginale kosten: de brandstofprijs en de CO2-prijs.
42.

Wat de prijs van de brandstoffen (bruinkool, steenkool, gas) betreft; deze kan enkel

stijgen in vergelijking met een scenario zonder sluiting van de kerncentrales28. Het
kwantificeren van de impact van de sluiting van de centrales op de brandstofprijs in 2022 is
een bijzonder speculatieve taak en dat is de reden waarom de CREG zich daar niet aan
waagt.
43.

Voor de CO2 hebben bepaalde analisten zich daarentegen aan verschillende

voorspellingen gewaagd. Zo oordeelt Platts in zijn uitgave van 31 mei 2011 van de
European Power Daily, dat de CO2-uitstoot met 370 Mton zal stijgen tegen 2020. In een
nieuwsbericht van 22 juni 201129 oordeelt Point Carbon dat de sluiting van de kerncentrales
aanleiding zal geven tot een stijging met 493 Mton van de CO2-uitstoot tegen 2020. De
uitgave van mei 2011 van het maandblad Tendances Carbone berekent dat de sluiting van
de zeven kernreactoren (beslissing van 15 maart 2011) tussen 2011 en 2020 tot een stijging
met 250 Mton van de CO2 –uitstoot zal leiden indien de kernproductie voor de helft wordt
gecompenseerd door STEG-centrales en voor de helft door hernieuwbare energie. De
uitstoot zal in diezelfde periode stijgen met 320 Mton CO2 indien de steenkoolcentrales de
productie van de kerncentrales overnemen. Tendances Carbone voegt eraan toe dat 100
Mton CO2 bij deze gegevens moeten worden bijgeteld om rekening te houden met de nietverlengde levensduur van de andere kerncentrales. Reuters30 neemt de verwachtingen van
verschillende analisten over. Deutsche Bank raamt deze stijging op 370 Mton tegen 2020,
Société Générale op 406 Mton, Nomisma Energia raamt deze op 20-29 Mton per jaar.
Kortom, de vraag naar quota voor de CO2-uitstoot zou tussen 200 (Nomisma Energia) en
28

We hebben een stijging van de gasprijs met 1,1 % vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk op de dag
waarop
de
sluiting
van
de
Duitse
kerncentrales
werd
aangekondigd.
http://www.reuters.com/article/2011/05/31/us-markets-britain-gas-power-idUSTRE74U2G020110531.
Zoals hoger vermeld, steeg de prijs van day ahead gas op Zeebrugge tussen 14 en 16 maart 2011
met ongeveer 4,5 %. De TTF steeg dan weer met ongeveer 5 % in diezelfde periode.
29
http://www.pointcarbon.com/aboutus/pressroom/pressreleases/1.1552105, bezocht op 29 juli 2011.
30
http://www.reuters.com/article/2011/05/31/us-german-nuclear-carbon-idUSTRE74U2Y220110531,
bezocht op 19 juli 2011.
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493 Mton (Point Carbone) stijgen tegen 2020, met een gemiddelde dat nauwer aansluit bij
400 Mton tegen 2020.
44.

Wat het effect op de prijzen betreft, legt Société générale uit dat de sluiting van de

centrales logischerwijze zal leiden tot toenemende CO2-prijzen, maar dat deze heel beperkt
zouden moeten zijn op korte termijn vermits de markt voor de twee volgende jaren een
overproductie heeft. Platts voorspelt dan weer dat de prijs per ton CO2 21 €/ton zal
bedragen, tegenover 16,34 €/ton per ton die in december 2011 wordt geleverd, tegen de
prijs van donderdag 26 mei. Point Carbone berekent dat de prijs van de EUA met 5 € zal
stijgen in de derde toewijzingsfase van de quota, dat wil zeggen na 2013. Toch benadrukt
Point Carbon dat deze prijsstijging per ton CO2 andere landen zal aanmoedigen om hun
CO2-uitstoot te verminderen en dat deze impact niet in aanmerking zou zijn genomen in hun
ramingen.
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45.

Tabel 1Tabel 2 vat de kwalitatieve aspecten samen die een impact hebben op de

prijs op de groothandelselektriciteitsmarkt in Duitsland, en door de koppeling van de
markten, in België. We willen eraan herinneren dat de impact van het merit-order effect van
de sluiting van de kerncentrales hoger zal zijn dan deze van de productie van hernieuwbare
energie bij gelijke gemiddelde capaciteit. Indien de residuele vraag laag is, zal de impact van
een prijsstijging van gas bovendien slechts weinig belang hebben vermits de marginale
centrale een steenkoolcentrale zal zijn. De stijging van de CO2-prijs vermindert evenwel het
verschil tussen de marginale kost van de steenkoolcentrale en deze van de gascentrale. De
stijging van de CO2-prijs zal dus de overgang van de steenkoolproductie naar de
gasproductie aanmoedigen.
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Tabel 1: Mechanismen die de elektriciteitsprijs ten gevolge van de kernuitstap beïnvloeden.

Effect

Impact op de elektrici-

Opmerkingen

teitsprijzen op de spot
markt

in

België

tegen

2022

“Merit-order” effect: de hernieuwbare
Stijging van de
hernieuwbare productie

Prijsdaling

productie stelt het gebruik van duurdere
centrales uit. Verplaatsing naar rechts
op de curve van de merit-order.

“Merit-order” effect: de nucleaire
Vermindering van de
kernproductie

Prijsstijging

productie stelt het gebruik van duurdere
centrales uit. Verplaatsing naar links op
de curve van de merit-order.

De marginale productiekost van de
steenkool- of gascentrale stijgt.
Stijging van de CO2-prijs

Prijsstijging

Verplaatsing naar boven op de curve
van de merit-order (enkel voor fossiele
energie).

De marginale productiekost van de
Prijsstijging van de
fossiele energie

steenkool- of gascentrale stijgt.
Prijsstijging

Verplaatsing naar boven op de curve
van de merit-order (enkel voor fossiele
energie).
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III.3. Kwantitatieve aspecten
46.

Idealiter zou de impact op de elektriciteitsprijzen van de merit-order effecten, van de

prijsstijging van de fossiele energie en van de CO2-prijs moeten worden geanalyseerd. We
zullen de impact van de CO2-prijs detailleren en ramingen van andere bronnen dan de
CREG nemen voor de globale impact op de elektriciteitsprijzen.
47.

Om de impact van de stijging van de CO2-prijs op de elektriciteitsprijzen in 2022 te

berekenen, formuleren we de onderstaande hypothesen, gebaseerd op hoger vermelde
informatie:

48.

-

Koppeling van de day ahead markten tussen Duitsland en België;

-

Prijsstijging van de ton CO2 volledig doorgerekend op de elektriciteitsprijzen;

-

Prijsstijging van de ton CO2 met 5 € (hoge raming van Point Carbon);

-

Rendement van een marginale Turbine-Gas-Stoom-centrale in 2022: 60 %;

-

Rendement van een marginale steenkoolcentrale in 2022: 45 %.
In hoger vermelde hypothesen zouden de elektriciteitsprijzen moeten stijgen met

1,58 €/MWh door de stijging van de CO2-prijs, wanneer de marginale centrale een
gascentrale is. Wanneer deze marginale centrale steenkool verbrandt, zal de prijs stijgen
met 3,34 €/MWh.
49.

De evolutie van de brandstofprijzen zal ook een rol spelen in de keuze van de

marginale centrale. De CREG spreekt zich hier niet direct over uit. De studies betreffende de
elektriciteitsprijs tegen 2022, waarnaar de CREG verwijst, houden echter rekening met de
stijging van de brandstofprijzen. We zijn echter niet in staat om de onderliggende
hypothesen van de berekeningen van deze studies te detailleren. We kunnen wel al
bevestigen dat alles erop wijst dat de gascentrale de marginale centrale zal zijn wanneer de
residuele vraag hoog is, gelet op hun grotere flexibiliteit en de hoge vraag die moet worden
voorzien voor de balanceringsdiensten van het net door de installatie van talrijke productieeenheden voor hernieuwbare energie. Bij lage residuele vraag zou de marginale centrale
een steenkoolcentrale moeten zijn.
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50.

Wat betreft de globale elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt, kunnen we onder

andere de resultaten overnemen van de DIW31, dat denkt dat de groothandelsprijzen voor
elektriciteit met iets meer dan 20 % zullen stijgen door de sluiting van alle kerncentrales
tegen 2022. Dat is een stijging van 13,6 €/MWh, of een overgang van 61,4 €/MWh naar 75
€/MWh. De stijging van de energieprijs voor de Duitse gezinnen zou lager moeten zijn,
alleen al door het feit dat slechts een vierde van de elektriciteitsfactuur verband houdt met
de elektriciteitsprijzen op de markten en de stijging van de elektriciteitsprijzen op de markten
het bedrag van de belasting op hernieuwbare energie (EEG-Umlage) zou moeten doen
dalen. Deze belasting staat immers in verhouding tot het verschil tussen het aankooptarief
en de gemiddelde elektriciteitsprijs op de markten. Indien deze laatste prijs stijgt, daalt de
belasting.
51.

In zijn uitgave van 31 mei 2011 van de European Power Daily oordeelt Platts dat de

groothandelselektriciteitsprijs van 5 €/MWh tot 6 €/MWh zou kunnen stijgen tot 2015.
52.

Figuur 10 vertegenwoordigt de resultaten van Thema Consulting Group die twee

versnelde scenario’s van phase-out voor de kernenergie neemt. Het eerste, no nuclear,
stemt overeen met een scenario waarin nieuwe investeringen worden gedaan, Het tweede,
no nuclear & scarcity, stemt overeen met een scenario waarin de nieuwe investeringen
worden uitgesteld. We stellen een stijging vast van de elektriciteitsprijzen in vergelijking met
een standaardscenario met het kernuitstapplan dat onder de regering Schröder werd
gestemd. De cijfers van Thema Consulting Group stemmen plus minus overeen met deze
van de DIW, met een elektriciteitsprijs van ongeveer 75 €/MWh in 2020 in het extreme
uitstapscenario of een stijging van ongeveer 10 €/MWh in vergelijking met het basisscenario.

31

German Institute for Economic Research. C. KEMFERT, en T. TRABER, “The moratorium on
nuclear energy – no power shortages expected”, DIW Economic Bulletin, vol. 1, nr. 1, juli 2011,
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.375856.de/diw_econ_bull_2011-01-1.pdf.
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Figuur 10:

53.

Evolutie van de elektriciteitsprijs in Duitsland onder de verschillende scenario’s.
Bron: Thema Consulting Group.

Het Duitse Federale agentschap van Milieu neemt de resultaten over van BET,

een consultancybureau, en het Öko-Institut32. De eerste studie, bevestigd door de tweede,
geeft aan dat de elektriciteitsprijs zal stijgen tussen 6 en 8 €/MWh. De stijging van de
elektriciteitsprijs zal lager zijn (6 €/MWh) wanneer er versnelde investeringen voor
hernieuwbare energie worden toegezegd. Het is moeilijk voor de CREG om alle hypothesen
waarop deze berekeningen steunen, te controleren.
54.

KUNZ et al. hebben een model ontwikkeld om de gevolgen van de sluiting van de

centrales in Duitsland te berekenen. Ze gaan uit van de huidige situatie en simuleren de
impact van de sluiting van alle kerncentrales vandaag op het huidige Duitse
hoogspanningstranmissienet, dat wil zeggen zonder nieuwe investering. Naast een hogere
invoer naar Duitsland en een aanbod dat 1.000 MW te laag is, berekenen de auteurs een
stijging van de elektriciteitsprijzen met 5 €/MWh tijdens de daluren. Het spreekt vanzelf dat
deze stijging van de elektriciteitsprijzen geen rekening houdt met de evolutie van de
brandstofprijs.

32

German Federal Environment Agency, Restructuring electricity supply in Germany, mei 2011, p. 12,
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4147.pdf.
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55.

We kunnen uit deze enkele resultaten afleiden dat de nominale elektriciteitsprijzen op

de spot markt met minstens 5 €/MWh zullen stijgen tegen 2022, zonder een stijging van
meer van 10 €/MWh ten gevolge van de sluiting van de centrales uit te sluiten.
56.

We willen eraan toevoegen dat de impact van de sluiting van de kerncentrales op de

finale elektriciteitsprijs zich niet beperkt tot een prijsstijging op de elektriciteitsmarkt. Het
kernuitstapproject voorspelt immers een stijgende elektriciteitsproductie op basis van
hernieuwbare bronnen, meer bepaald de windturbines. Deze zullen hoofdzakelijk in het
noorden van het land geïnstalleerd worden, terwijl de plaatsen waar elektriciteit wordt
verbruikt, zich hoofdzakelijk in het zuiden van het land bevinden. Een stijging van de
transmissiecapaciteit en een versterking van het net lijken dus onmisbaar om deze
intermitterende energie op het net te kunnen integreren.
57.

Er doen verschillende ramingen de ronde over de investeringen die de volgende tien

jaar nodig zijn om het Duitse elektriciteitsnet te consolideren. Zo oordeelt de
BundesnetzAgentur, de federale regulator van de energiemarkt, dat dit tot 80 miljard euro
zou kunnen kosten33. Andere ramingen zijn meer bescheiden: 40 miljard euro volgens de
Duitse vereniging voor water en energie34 of ongeveer 35 miljard euro volgens ICIS Heren35.
58.

Een andere vraag is welk deel van deze investering toe te schrijven is aan de

kernuitstap (bijvoorbeeld 10 miljard euro volgens Bloomberg36) en welk deel het gevolg is
van de productiedoelstellingen van hernieuwbare elektriciteit die voor de kernuitstap werden
vastgelegd. Deze vraag overschrijdt het kader van deze studie. De prijsstijging van het
gebruik van het elektriciteitsnet in Duitsland zal immers geen impact hebben op de prijzen
van de elektriciteitsmarkt die in België worden toegepast. We hebben dit punt aangehaald
om te benadrukken dat de finale elektriciteitsprijs niet enkel tot de prijs van de commodity
kan worden beperkt. Er moet immers ook rekening worden houden met de kostprijs van het
net en met de belastingen. Zo zal de belasting op de hernieuwbare elektriciteit in Duitsland
(EEG-Umlage) bijvoorbeeld dalen door de stijging van de elektriciteitsprijzen op de markten
33

http://www.reuters.com/article/2011/04/20/germany-grids-idUSLDE73J18120110420, bezocht op 9
augustus 2011.
34
http://www.euractiv.com/en/energy/expansion-new-energies-requires-massive-investment-gridrestructuring-analysis-494640, bezocht op 9 augustus 2011.
35
Het tijdschrift legt uit dat de 4 Duitse transmissienetbeheerders al 11,8 miljard euro gebudgetteerd
hebben als investeringen in het net, maar dat deze slechts een derde van de vereiste 3.600 km
bovengrondse hoogspanningslijnen zullen dekken.
http://www.icis.com/heren/articles/2011/01/28/9430511/german-grid-investment-to-fall-short-of-2020aim.html, bezocht op 9 augustus 2011.
36
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/merkel-faces-achilles-heel-in-grids-to-unplug-germannuclear.html, bezocht op 9 augustus 2011.
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tegen 2022 als gevolg van de sluiting van de centrales. Op deze manier kan de impact van
deze prijsstijging van de commodity voor de eindverbruiker worden beperkt.
59.

Voor we deze studie afsluiten, zouden we graag ook een aanzienlijk verschil

vermelden tussen de beslissing van 14 maart 2011 om 7+1 centrales te sluiten en de
beslissing betreffende de totale kernuitstap tegen 2022, die op 30 mei 2011 werd genomen.
Dit verschil ligt in de reactietijd die de markten hebben om aan de nieuwe situatie te wennen.
In een tijdspanne van enkele uren werd de energiesector geconfronteerd met een daling van
het aanbod met een grootorde van 5.000 MW. We hebben kunnen zien dat de nog
werkende nucleaire capaciteit 12.000 MW bedraagt en dat deze geleidelijk zal worden
afgebouwd in dit decennium. Ondanks de immense energetische uitdaging kunnen we
hieruit concluderen dat de markt dus veel tijd en maneuvreerruimte zal hebben om zich aan
te passen aan een situatie zonder elektriciteit van nucleaire oorsprong in Duitsland.
60.

Op het vlak van de investeringen in productiecapaciteit merken we onder meer op

dat de bouwtijd van een Turbine-Gas-Stoom-centrale vandaag ongeveer 30 maanden
bedraagt vanaf de besteldatum. Voorafgaand aan de bestelling is er bovendien nog een
termijn van minstens twee jaar nodig voor de toekenning van de verschillende vergunningen,
zonder rekening te houden met eventuele gerechtelijke procedures die enkele jaren kunnen
aanslepen voor er een positieve uitspraak is. Op 30 mei 2011 heeft de Duitse regering
beslist om zijn regulator, de Bundesnetzagentur, een ultiem beslissingsrecht te geven
voor de projecten van nationaal belang betreffende de productie en de transmissie
van elektriciteit en gas.
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IV
61.

CONCLUSIE
Het kernuitstapplan van Duitsland verliep in twee fasen. Eerst leidde de beslissing

van 14 maart 2011 tot de sluiting van 7+1 centrales, dat wil zeggen de 7 centrales die voor
1980 in dienst genomen werden en de centrale van Krümmel. Deze 7+1 centrales
vertegenwoordigen op zich een vermogen van 8.336 MW. Drie van deze centrales waren al
stilgelegd. Het verlies van productievermogen bedraagt nu 5.065 MW.
62.

Dit verlies van productievermogen heeft hoofdzakelijk een impact gehad op de

forward prijzen in Duitsland. De base year ahead prijzen zijn na 15 maart 2011 met
ongeveer 5 €/MWh stegen. In België stegen de year ahead prijzen op Endex met 4,5
€/MWh. De prijs per ton CO2 steeg ook met ongeveer 1,5 €/MWh ten gevolge van deze
aankondiging. Deze prijsstijging heeft zich echter niet gestabiliseerd.
63.

Op het vlak van de day ahead prijzen, zijn de spreads tussen België en Duitsland

groter geworden. Sinds de sluiting van de kerncentrales moet Duitsland immers meer
elektriciteit invoeren. Deze bijkomende invoer leidde tot congesties op de commerciële
transmissiecapaciteiten. We hebben bijgevolg een verschil kunnen vaststellen tussen de
Duitse en Nederlandse day ahead prijzen in vergelijking met de Belgische en Franse day
ahead prijzen sinds de maand juni, een verschil dat nog steeds bestond in augustus 2011.
Op zich kunnen we dus bevestigen dat de Duitse day ahead prijzen gestegen zijn ten
gevolge van de sluiting van de kerncentrales omdat het tekort aan aanbodzijde niet kon
worden opgelost met een toenemende invoer, maar eerder met de indienstneming van
duurdere centrales in Duitsland.
64.

Voor het aardgas heeft de CREG vastgesteld dat de fysische stromen in de hub van

Zeebrugge vanaf 1 april 2011 meer dan verdubbeld zijn. Vanaf 1 april 2011 is België onder
meer een netto-uitvoerder van aardgas naar Duitsland geworden, terwijl ze vroeger
invoerde. Ook de invoer uit Nederland is gedaald.
65.

De tweede fase van het plan van de kernuitstap vond plaats op 30 mei 2011, met de

beslissing om de 7+1 centrales die preventief gesloten werden, niet opnieuw op te starten
en alle andere kerncentrales definitief te sluiten tegen 2022. Wat betekent dat er nog eens
12.008 MW van het productiepark verdwijnt tegen 2022. Deze productiecapaciteit wordt
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vervangen door hernieuwbare energie (windturbines, fotovoltaïsche zonnepanelen), fossiele
energie (steenkool en gas) en energiebesparingen.
66.

We herinneren eraan dat de prijs voor elektriciteit op de groothandelsmarkten in

ruime mate afhangt van de marginale productiekost van de laatste eenheid die in dienst
genomen werd37. Hoe minder eenheden met lage marginale kosten (zoals hernieuwbare
energie en kernenergie), hoe hoger het aantal eenheden met hoge marginale kosten. Dat is
wat we het merit-order effect kunnen noemen: een daling van de hernieuwbare of nucleaire
productie leidt tot het gebruik van duurdere centrales om te voldoen aan de vraag. Het zijn
de marginale kosten van deze laatste in dienst genomen centrales die de prijs op de
elektriciteitsmarkt bepalen.
67.

De impact van deze kernuitstap op de day ahead prijzen in 2022 kan worden

verklaard via de analyse van vier mechanismen. In de eerste plaats zal een vermindering
van de nucleaire productie tot een stijging van de elektriciteitsprijs (1) leiden door dit meritorder effect. En een stijging van de hernieuwbare energieproductie zal op dezelfde wijze
leiden tot een vermindering van de elektriciteitsprijs (2). Het merit-order effect van de
eenheden voor hernieuwbare energie zal het effect van de kerncentrales echter niet
compenseren. Daarom kunnen we een duidelijke stijging van de elektriciteitsprijzen
verwachten door dit merit-order effect. Vervolgens zal een verhoogde productie van
elektriciteit op basis van fossiele energie (gas en steenkool) tot een prijsstijging van gas en
steenkool (3), en van de CO2 (4) leiden. Deze twee effecten stuwen de marginale kosten van
de marginale eenheden, hetzij steenkoolcentrales tijdens de daluren, hetzij gascentrales
tijdens de spitsuren, naar boven. De elektriciteitsprijzen zullen dus stijgen.
68.

We herinneren eraan dat er sinds november 2010 een prijskoppeling is tussen de

Duitse en Belgische day ahead markten. Dit betekent dat elke beweging van de day ahead
prijzen op de Duitse markt gevolgen heeft op de Belgische markt, zolang de commerciële
transmissiecapaciteiten op de grenzen niet kampen met congestieproblemen. Er kan
evenwel een licht verschil (of spread) blijven bestaan tussen de Belgische en de Duitse spot
prijzen bij commerciële congestie op de interconnecties38. Dit verschil is moeilijk te
37

Soms bestaat er een spread – of verschil – tussen de geraamde marginale productiekost en de
marktprijs. Er zijn verschillende oorzaken voor dit verschil en het detail daarvan overschrijdt het kader
van deze studie.
38
We herinneren eraan dat België geen rechtstreekse interconnectie heeft met Duitsland, maar enkel
met Frankrijk en Nederland. We zouden kunnen denken dat het voor België interessanter is om een
congestie van het commerciële vermogen aan de grenzen te handhaven zolang de prijzen van de
zone Frankrijk – België – Nederland lager zijn dan deze van Duitsland. Deze redenering is onvolledig
omdat het belangrijk is om de mogelijkheid te overwegen dat de prijzen lager zouden zijn in Duitsland.
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kwantificeren, maar blijft ver onder de foutmarge op de evolutie van de elektriciteitsprijzen in
Duitsland tegen 2022.
69.

Ook de forward prijzen zullen de gevolgen ondervinden van een evolutie van de day

ahead prijzen, vermits deze forward prijzen overeenstemmen met de raming van de
toekomstige day ahead prijzen waaraan een risicopremie werd toegevoegd. Dit laatste punt
geldt natuurlijk zowel voor de Belgische markt als voor de Duitse markt. De studie 860 van
de CREG van mei 2009 had dit al aangetoond.
70.

Laten we ook niet vergeten dat de prijzen die op de residentiële markt in België

worden toegepast, afhangen van de formules die de leveranciers gebruiken. We kunnen
hieruit afleiden dat de totale prijs van de elektriciteitsfactuur voor de residentiële afnemer in
België voor ongeveer 40 % afhangt van de prijs op de groothandelsmarkt. Een stijging van
5% op de groothandelsmarkt in België zou leiden tot stijging van 2% van de
elektriciteitsprijzen op de totale factuur van de residentiële afnemer. We kunnen hieruit
afleiden dat de sluiting van de kerncentrales in Duitsland tegen 2022 ook een impact zal
hebben op de prijs die de residentiële afnemers voor hun elektriciteit zullen betalen in 2022.
71.

We hebben verschillende ramingen van de stijging van de elektriciteitsprijzen tegen

2022 kunnen verzamelen. Een stijging van de spot prijs van 5 €/MWh tot 15 €/MWh, met
een grotere kans op 10 €/MWh, lijkt niet helemaal uitgesloten te zijn.
72.

We willen benadrukken dat het relatief artificieel is om de prijsstijging van de

elektriciteitsmarkt te overwegen zonder de aspecten betreffende de infrastructuur in
aanmerking

te

nemen.

De

integratie

van

bijkomende

productiecapaciteiten

voor

hernieuwbare energie op het net zal immers veel investeringen vereisen. Vermits deze
productiebronnen intermittent zijn, moet men zorgen voor hogere reserve-, lees
opslagcapaciteiten. In het geval van Duitsland bevindt de bijkomende productiecapaciteit
van hernieuwbare energie zich in het noorden van het land, terwijl de plaatsen waar
elektriciteit wordt verbruikt, zich hoofdzakelijk in het zuiden van het land bevinden. Er
moeten dus nieuwe transmissiecapaciteiten worden geïnstalleerd.
In dat geval zou België voordeel halen uit de lagere Duitse prijzen dankzij de omvangrijke
commerciële capaciteit tussen Duitsland en de zone Nederland – België – Frankrijk. Ook de in België
gevestigde producenten hebben er belang bij om de in België geproduceerde elektriciteit in Duitsland
te kunnen verkopen indien de prijzen daar hoger zijn. Hun vermogen om winst te maken zou
verminderd worden indien ze deze mogelijkheid niet meer zouden hebben en het land zou ook minder
geneigd zijn om in de productie te investeren. We zouden het belang van de commerciële
transmissiecapaciteiten voor het welzijn van een land verder kunnen uitwerken, maar dit is eerder iets
voor een andere studie.
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73.

Om de investeringen te versnellen, zowel wat de productiecapaciteiten als wat de

infrastructuur van het net betreft, heeft de Duitse regering op 30 mei 2011 beslist om zijn
regulator, de Bundesnetzagentur, een ultiem beslissingsrecht te geven voor de projecten
van nationaal belang betreffende de productie en de transmissie van elektriciteit en gas.
74.

We eindigen deze studie met de vermelding dat de investeerders veel meer tijd

hebben om de sluiting van de 12.008 MW nucleaire capaciteit tegen 2022 voor te bereiden
dan ze hadden bij de sluiting van de 5.065 MW op 15 maart 2011. Daarom zouden de
markten geen grote schok moeten ondergaan bij de daadwerkelijke sluiting van de laatste
Duitse kerncentrales.
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