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INLEIDING 
Op 6 december 2005 werd bij koninklijk besluit1, een Commissie voor de analyse van het 

Belgische energiebeleid tegen het jaar 2030 opgericht, hierna “Commissie Energie 2030” 

genoemd. Opdracht van deze commissie was een rapport op te stellen waarin de 

strategische keuzen van het Belgische energiebeleid op lange en middellange termijn 

worden voorgesteld op basis van scenario’s door haar in samenspraak met de 

studiediensten van het Federaal Planbureau gedefinieerd. 

Op 22 augustus 2006 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) een brief van de Minister van Economie, Energie, 

Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid (hierna “de Minister” genoemd) waarin hij 

aankondigt dat de Commissie Energie 2030 tegen het einde van de maand september 2006 

een voorlopige versie van haar rapport zal overmaken (hierna “het voorlopige rapport" 

genoemd) en waarin hij de CREG verzoekt aan de evaluatie van dit voorlopige rapport deel 

te nemen. Dit voorstel sloot aan bij zijn wens om een aantal instellingen en organisaties die 

de wereld van de wetenschap en de Belgische en internationale burgermaatschappij 

vertegenwoordigen, bij het debat te betrekken. In zijn brief van 25 augustus aan de Minister, 

met kopie aan de Algemene Raad van de CREG, heeft het Directiecomité van de CREG 

(hierna "het Directiecomité" genoemd) positief geantwoord op het verzoek van de Minister en 

bevestigd te willen meewerken aan de evaluatie van het voorlopige rapport. 

In een streven naar een rationalisering van de werkzaamheden en ter voorbereiding van de 

evaluatie van het voorlopige rapport, stemde de CREG er op uitnodiging per e-mail van 19 

september 2006, van de heer Jan De Smedt, Algemeen Secretaris van de Federale Raad 

voor Duurzame Ontwikkeling (hierna “FRDO” genoemd), in toe om samen met de FRDO en 

met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (hierna “CRB” genoemd) een reeks van 

hoorzittingen rond de energieproblematiek te organiseren. Tijdens deze hoorzittingen 

hebben permanente en niet-permanente leden van de Commissie Energie 2030 en nationale 

en internationale deskundigen hun werkzaamheden uiteengezet. 

Op 17 november 2006 woonde de CREG, op uitnodiging van de Minister, de officiële 

overhandiging en voorstelling van het voorlopige rapport van de Commissie Energie 2030 

door de Voorzitter, W. D’Haeseleer, en de Vice-Voorzitter, P. Klees, bij op het Kabinet van 

de Minister. Op 27 november was de CREG ook aanwezig bij de tweede voorstelling voor 

                                                 
1 Koninklijk besluit van 6 december 2005 tot instelling van een Commissie voor de analyse van het Belgisch 
energiebeleid tegen het jaar 2030, B.S., 19 december 2005. 
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een ruimer publiek van het voorlopige rapport door de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de 

Commissie Energie 2030. Deze voorstelling vond plaats in de lokalen van de CRB. 

Op 27 november 2006 ontving de CREG een brief van de Minister met een reeks praktische 

gegevens over het toesturen van eventuele vragen over het voorlopige rapport. De Minister 

legde daarin 17 januari 2007 als uiterste datum voor de overhandiging van de evaluatie door 

de CREG vast. Op 7 december 2006 stuurde het Directiecomité een brief aan de Minister, 

met het verzoek de termijn tot eind februari 2007 te verlengen, gelet op de omvang en de 

complexiteit van de onderzochte problematiek. 

Op 21 december 2006 werd een e-mail met een niet-exhaustieve lijst vragen aan de 

Commissie Energie 2030 gericht. Op 9 februari 2007 werden per e-mail antwoorden op deze 

vragen ontvangen, die echter niet volstonden om de lezing en het begrip van het voorlopige 

rapport te vereenvoudigen.2 
Op 4 januari 2007 ontving de CREG een brief van de Minister waarin hij meedeelde dat 

verschillende panels, wiens standpunt over het voorlopige rapport gevraagd werd, ook 

verlenging van de termijn vroegen. In zijn brief meldt de Minister bereid te zijn de termijn te 

verlengen tot 17 februari 2007 op voorwaarde dat de panels hem een schriftelijke en 

gemotiveerde aanvraag zouden bezorgen. Op 16 januari 2007 heeft het Directiecomité een 

brief naar de Minister verstuurd waarin hij zijn verzoek van 7 december 2006 bevestigt en 

zijn motivatie toelicht. 

Voorliggende evaluatiestudie waarvoor de CREG werd aangezocht, kadert binnen artikel 23, 

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

binnen artikel 15/14, §2, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen. Deze artikelen bepalen dat de 

CREG op verzoek van de Minister onderzoeken en studies in verband met de elektriciteits- 

en de gasmarkt uitvoert. 

Voorliggende studie bevat drie delen. Het eerste deel bespreekt de voornaamste 

bedenkingen van het Directiecomité bij de hypothesen en de methodologie waarop de 

resultaten van het voorlopige rapport steunen. De opmerkingen over de concrete 

aanbevelingen van het voorlopige rapport werden samengebracht in deel twee. Het derde 

deel, ten slotte, bevat de conclusie van de voorliggende studie.  

Het Directiecomité keurde tijdens de zitting van 1 maart 2007 de voorliggende studie goed. 

 

 

                                                 
2 Deze vragen en antwoorden zijn beschikbaar op de site van de Commissie Energie 2030 : www.CE2030.be. 
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I. METHODOLOGIE EN HYPOTHESEN 
 
1. Methodologie 

1.1. Modelvorming 
 

1. De energietendensen tot 2030 die door de Commissie Energie 2030 werden gebruikt 

berusten op het PRIMES-model. Dit model laat toe om, aan de hand van de opstelling van 

scenario’s, de energieperspectieven van het bestudeerde systeem en de impact van het 

gevoerde energiebeleid te schetsen. Zoals alle andere modellen kent ook dit model zijn 

eigen beperkingen met het oog op het vatten van de complexe realiteit waarbinnen het 

bestudeerde systeem evolueert. In dit opzicht moet bijvoorbeeld benadrukt worden dat het 

PRIMES-model enerzijds uitgaat van een perfecte werking van de energiemarkten en 

anderzijds een model van partiële evenwichten vormt dat enkel de energiesfeer dekt waarbij 

de economische sfeer als exogeen beschouwd wordt. Het PRIMES-model is bovendien een 

overwegend economisch model dat niet toelaat om een doorgedreven onderzoek te voeren 

naar de maatschappelijke (netto creatie van tewerkstelling,…) en milieu-impact (effecten van 

andere broeikasgassen dan CO2,…) van de onderzochte energiepolitieken. Het 

Directiecomité betreurt ook dat de internationale dimensie van het model niet sterker werd 

benut.  

Naar het oordeel van het Directiecomité moeten alle verkregen resultaten en alle 

aanbevelingen worden geïnterpreteerd in het licht van deze methodologische beperkingen, 

te meer daar de onderzochte horizon veraf ligt. Om tegemoet te komen aan de vereisten van 

de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit tot instelling van de Commissie Energie 2030, 

wijst het Directiecomité erop dat het voorlopige rapport moet worden aangevuld met 

bijkomende analyses die de maatschappelijke en milieuaspecten van de verschillende opties 

van de energie-investeringspolitieken onderzoeken. Tot slot is het Directiecomité van mening 

dat de manier waarop de verschillende aspecten van de bevoorradingszekerheid in de 

methodologie van de studie in aanmerking werden genomen, expliciet in het eindrapport van 

de Commissie Energie 2030 moet worden vermeld.  

1.2. Gegevens 
 
2. Het Directiecomité betreurt dat het voorlopige rapport geen geactualiseerde versie 

van de technisch-economische gegevens van het rapport van de Commissie AMPERE bevat 

en dat, in tegenstelling tot de bepalingen van het koninklijk besluit tot instelling van de 
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Commissie Energie 2030, de economische, maatschappelijke en milieukosten niet voor alle, 

al dan niet hernieuwbare, energievormen op een gelijkwaardige manier in aanmerking 

werden genomen. Het ontbreken van de technisch-economische gegevens en van informatie 

over de economische, maatschappelijke en milieukosten in het voorlopige rapport die voor 

het schetsen van de energietendensen van België tegen 2030 werden gebruikt, staat een 

eenvoudige beoordeling van de verkregen resultaten in de weg. 

1.3. Overige beschouwingen 
 
3. Het Directiecomité stelt vast dat de aanpassingsvariabelen die voor het uittekenen 

van de verschillende scenario’s werden gekozen, meer bepaald het al dan niet handhaven 

van de nucleaire phase-out en de al dan niet beschikbaarheid van de “Carbon Capture and 

Storage”-technologie (hierna ”CCS” genoemd), de analyse van de evolutie van het Belgische 

energiesysteem in zijn geheel beperkt tot hoofdzakelijk de elektriciteitsmarkt, en meer 

bepaald tot de activiteit van de elektriciteitsproductie. Dit wijst erop dat grote delen van het 

nationale energiebeleid op lange termijn niet voldoende werden onderzocht om de energie-

uitdagingen waarmee België tegen 2030 zou kunnen geconfronteerd worden volledig en 

geïntegreerd te analyseren. In dit verband wijst het Directiecomité specifiek op de aspecten 

die samenhangen met de versterking van het elektriciteitsnet, de aspecten met betrekking tot 

de aardgasmarkt en in het bijzonder de vragen die rijzen rond een versterking van de 

transport- en opslagcapaciteit voor aardgas, inherent aan de toenemende penetratie van 

aardgas op de Belgische markt, en de vragen met betrekking tot de energetische 

bevoorradingszekerheid van het land onder haar verschillende facetten. 

 

4. Het Directiecomité wil ook de aandacht vestigen op mogelijke interpretatiefouten 

waartoe meerdere grafieken in het voorlopige rapport aanleiding kunnen geven. De 

gegevens van bepaalde grafische voorstellingen gelden immers slechts voor een beperkt 

aantal jaren van de onderzochte periode (bijvoorbeeld één jaar ieder decennium). De 

grafieken stellen deze gegevens echter voor als een continue lineaire evolutie tussen deze 

jaren. Dit belet dat rekening wordt gehouden met de soms belangrijke ontwikkelingen voor 

tussenliggende jaren waarvoor de gegevens ontbreken. Zo suggereert de grafiek met de 

evolutie van de elektriciteitsproductie per brandstoftype (zie afbeelding 8.10 van het 

voorlopige rapport) dat de productie van kernenergie tussen 2010 en 2014 afneemt, terwijl 

volgens de geldende wettelijke bepalingen geen enkele kerncentrale in die periode uit dienst 

wordt genomen. De jaren 2015, 2022, 2023 en 2025 waarin kerncentrales die een 

levensduur van 40 jaar hebben bereikt worden buiten dienst gesteld, zouden discontinue 

sprongen in de evolutie van de elektriciteitsproductie door kernenergie moeten vertonen. 
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Diezelfde opmerking geldt ook voor de evolutie van de elektriciteitsproductie door andere 

brandstoffen, die de daling van elektriciteit van nucleaire herkomst moet opvangen. 

 

2. Hypothesen 

5. Het Directiecomité wijst er ook op dat de keuze van de hypothesen die aan iedere 

modelvorming ten grondslag liggen van kapitaal belang is om het realistische karakter of de 

relevantie van de bekomen resultaten of geformuleerde aanbevelingen te beoordelen. Het 

Directiecomité stelt vast dat bepaalde werkhypothesen van de Commissie Energie 2030 erg 

restrictief blijken.  

2.1. De handel in CO2-emissierechten 
 

6. Een eerste beperking betreft de afwezigheid van een internationale, en in het 

bijzonder Europese, dimensie in de analyse van de vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen. Kiezen voor een geïsoleerd België op klimatologisch vlak lijkt weinig 

coherent te zijn met de internationale bepalingen zoals het Protocol van Kyoto en de Richtlijn 

2003/87/EG van het Europese Parlement en de Europese Raad, die voorzien in de invoering 

van flexibiliteitsmechanismen en in de oprichting van een systeem van handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. Deze mechanismen werden immers 

ontworpen om de doelstellingen van Kyoto zo efficiënt mogelijk, dus tegen de laagste prijs, te 

kunnen verwezenlijken. Bijgevolg komt het niet in rekening brengen van deze structurele 

factoren bij de analyse er in fine op neer dat de kostprijs voor het terugdringen van de 

broeikasgassen voor België, en dus ook de totale kostprijs van het Belgische 

energiesysteem, te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat bij gelijkblijvende omstandigheden, 

technologieën voor de elektriciteitsproductie die weinig CO2 uitstoten, worden bevoordeeld. 

Het Directiecomité is van oordeel dat het nodig is om, in het kader van een analyse van een 

energiebeleid op lange termijn, scenario’s te analyseren waarbij de prijs van de CO2-

emissierechten internationaal wordt bepaald. 

 

2.2. Evolutie van de netto-invoer 
 
7. Een andere restrictieve hypothese betreft de evaluatie van de netto elektriciteitsinvoer 

in België. In dit verband stelt het Directiecomité vast dat de definitie van de verschillende 

scenario’s berust op de veronderstelling dat de netto elektriciteitsinvoer van de alternatieve 
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scenario’s een exogene variabele vormt, waarvan de waarde gelijk is aan de endogeen 

berekende netto-invoer van het baseline-scenario. 

Deze keuze wordt gerechtvaardigd door de wens om geen CO2-besparingen toe te laten via 

een toename van de netto-invoer en dus via een vermindering van de Belgische 

elektriciteitsproductie. 

Ondanks het aangehaalde argument kan deze keuze nochtans in vraag worden gesteld. 

Het niveau van de uitwisselingen tussen de zones zal immers in hoofdzaak worden bepaald 

door het prijsverschil tussen de respectieve markten. Deze prijzen kunnen door bepaalde 

factoren, zoals de structuur van de onderliggende productieparken, worden beïnvloed. Om 

die reden is het a priori niet equivalent om, vanuit het standpunt van de netto 

elektriciteitsinvoer in België, uit te gaan van een scenario, zoals het baseline-scenario, 

waarbij de kerncentrales na 40 jaar worden stilgelegd, of van een ander scenario waarbij hun 

levensduur wordt verlengd en een nieuwe eenheid van 1.700 MW wordt gerealiseerd. Het 

verschil tussen de geïnstalleerde nucleaire capaciteit in 2030 in beide scenario’s bedraagt 

immers meer dan 7.500 MW. Dit verschil zou, ondermeer tijdens periodes van laag verbruik, 

de marktprijs in België beduidend kunnen beïnvloeden. 
Uitgaan van dezelfde netto invoer in beide scenario’s lijkt dan ook erg restrictief, vooral 

binnen een “vrijgemaakte” en grote “eengemaakte” Europese markt, waar de prijs in se enkel 

door vraag en aanbod wordt bepaald. 

Bovendien is het risico beduidend dat essentiële verschillen, volgend uit de fundamenteel 

verschillende energiepolitiek die de twee scenariotypes voorstaan, worden gemaskeerd. 

Tot slot is het redelijk om de prijs van de CO2-emissies in de verkoopprijs van de elektriciteit 

te kunnen verrekenen.3 Om de evaluatie niet scheef te trekken mogen de bepaling van het 

nieuwe evenwicht tussen de marktprijzen en het kwantificeren van hun gevolgen op het 

niveau van de netto invoer van België, de hypothese niet uitsluiten van een CO2-emissieprijs 

die door de momenteel geldende Europese markt van CO2-emissierechten wordt bepaald. 

Rekening houdende met deze beschouwingen meent het Directiecomité dat de gemaakte 

keuze moet worden onderworpen aan een aanzienlijk verregaande kwantitatieve analyse die 

het effect van deze elementen van modellering op de resultaten aantoont. 

2.3. Evolutie van de energievraag  
 
8. Het Directiecomité benadrukt dat de beheersing van de energievraag een belangrijke 

hefboom vormt in de strijd tegen de klimaatverandering en bijdraagt tot een rationeel 
                                                 
3 Zie CREG, Studie (F)060309-CDC-537 over de impact van het systeem van de CO2-emissierechten op de 
elektriciteitsprijs, 9 maart 2006.  
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energiegebruik en bijgevolg tot een rationeel beheer van de beschikbare natuurlijke 

rijkdommen en tot de energiebevoorradingszekerheid van België op lange termijn. 

Bovendien wordt het bestaan van een niet verwaarloosbaar potentieel voor energiebesparing 

in België steeds meer erkend. In deze optiek projecteert het voorlopige rapport de evolutie 

van de energievraag op lange termijn, die rekening houdt met een zekere verbetering van de 

energie-efficiëntie door technologische vooruitgang. Dit voorlopige rapport levert evenwel 

geen ander becijferde evolutie van de energievraag die rekening zou houden met de 

verschillende gradaties in de toepassing van mogelijke maatregelen inzake vraagbeheersing. 

Daardoor blijft een aanzienlijk deel van het aangetoonde energiebesparingspotentieel voor 

de Belgische vraag onbenut. Ook het niet in rekening brengen van de onzekerheid 

betreffende de doorvoering van de maatregelen voor vraagbeheersing, door middel van het 

definiëren van varianten voor de energievraag, maakt een belangrijke beperking uit van de 

uitgevoerde analyse, met name door het ontbreken van kwantitatieve belichting van de 

impact van de toepassingsgraad van de mogelijke vraagbeheersende maatregelen op de 

evolutie van het energiesysteem. Het Directiecomité merkt overigens op dat de lange 

periode tussen nu en 2030, dit soort onzekerheid enkel versterkt en bijgevolg het in 

aanmerking nemen van deze onzekerheid in de methodologie precies nog meer nodig 

maakt. Het Directiecomité wijst er in dit verband tot slot op dat een variante van 

energievraagbeheersing, gemaakt op basis van de resultaten van de studie “Gestion de la 

demande d’énergie dans le cadre des efforts à accomplir par la Belgique pour réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre” begeleid door het Fraunhofer Institute en gepubliceerd in 

mei 2003, in aanmerking genomen werd in het voorstel van het indicatief programma van de 

productiemiddelen voor elektriciteit 2005-20144. 

Het Directiecomité is van mening dat de Commissie Energie 2030 de effecten van de 

alternatieve scenario’s met beheersing van de energievraag op het Belgische 

energiesysteem tegen de horizon van 2030 zou moeten onderzoeken. 

 

2.4. Carbon Capture and Storage-technologie 
 

9. Het Directiecomité stelt vast dat de resultaten van de scenario’s met Carbon Capture 

and Storage-technologie (hierna “CCS-technologie” genoemd) weliswaar in het corpus van 

het voorlopige rapport worden geanalyseerd, maar relatief beperkter worden behandeld dan 

de overige bestudeerde scenario’s. De Commissie Energie 2030 komt tot het besluit dat 

deze scenario’s weliswaar interessante oefeningen zijn, die echter binnen de horizon 2030 in 

                                                 
4 CREG, Voorstel (C)050120-CREG-388 van indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit 
2005-2014, 20 januari 2005.  
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het kader van de voorbereiding van het Belgische energiebeleid op lange termijn niet dienen 

te worden weerhouden. Deze positie is grotendeels gemotiveerd door de onzekerheid met 

betrekking tot het potentieel inzake CO2-opslag in België. Op internationaal niveau bestaan 

er projecten voor CO2-opslag en een deelneming van België aan die projecten zou op termijn 

in niet-verwaarloosbare mate kunnen bijdragen tot een vermindering van de CO2-emissies.  

Wereldwijd zijn er vandaag reeds een aantal projecten van CO2-opslag lopende of in 

ontwikkeling: Noorwegen (Sleipner-project sinds 1996 en het Snovith-project sinds 2006), 

Canada (Weyburn-project sinds 2000), Algerije (In Salah-project sinds 2004).  

Zelfs indien CO2-opslag op het Belgische grondgebied niet als een realistische optie kan 

worden weerhouden binnen de termijn van de studie, dan nog lijkt de intrede van CCS-

technologieën op internationaal niveau binnen de horizon van de studie niet onmogelijk, te 

meer er in het voorlopige rapport een groot verschil tussen de koolstofwaarden in bepaalde 

scenario’s zonder CCS-technologie en de geraamde kosten voor CCS5 kan worden 

vastgesteld. 

Met het oog op het toelichten van de te nemen beleidsbeslissingen inzake energiepolitiek op 

lange termijn, meent het Directiecomité dat het eindverslag een ruimere analyse van deze 

scenario’s dient te omvatten. 

Het Directiecomité is evenwel van mening dat de CCS-technologie geen duurzame oplossing 

is voor de vermindering van de CO2-emissie, maar slechts een “overgangstechnologie” naar 

een duurzaam energiesysteem op lange termijn. 

 

2.5. Het nucleaire scenario 
 

10. Als alternatief scenario stelt de Commissie Energie 2030 voor om de levensduur van 

de bestaande kerncentrales op te trekken tot 60 jaar. In aansluiting daarop werd voorgesteld 

te investeren in een enkele bijkomende kerncentrale van 1.700 MW, indien de investering 

economisch gerechtvaardigd is.  

Het Directiecomité vestigt de aandacht op de gevolgen van de toevoeging van een eenheid 

van dergelijke omvang in het Belgische productiepark, vooral dan wat het net en de nodige 

regelreserves betreft.  

                                                 
5 Internationaal Energieagentschap, Energy Technology Perspectives 2006, Scenario’s and Strategies to 2050, 
2006, p. 194 e.v. 
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De capaciteit van de grootste operationele nucleaire eenheid in België bedraagt momenteel 

1.050 MW (nettovermogen). De toevoeging van een eenheid van 1.700 MW wijzigt 

fundamenteel de exploitatievoorwaarden van het Belgische productiepark, en met name het 

te voorzien volume van de reserves aan actief vermogen.  

Het Directiecomité meent dat vóór de goedkeuring van een energiebeleid waarin de 

investering in een nucleaire eenheid van 1.700 MW wordt voorzien, een voorafgaande 

haalbaarheidsstudie dient te worden gerealiseerd over de uitbating van het Belgische 

productie- en transportsysteem van elektrische energie als dusdanig en binnen de regionale 

Europese context. Bovendien moet ook de specifieke productie- en netwerkmeerkosten in de 

kostprijs van dit scenario worden verrekend, en in het bijzonder op het vlak van ter 

beschikkingstelling van de nodige middelen om het evenwicht tussen de vraag naar en het 

aanbod van elektriciteit in de Belgische regelzone te kunnen verzekeren en desnoods te 

herstellen. 

Rekeninghoudend met deze elementen meent het Directiecomité ook dat de Commissie 

Energie 2030 een scenario zou moeten onderzoeken waarbij de levensduur van de 

bestaande centrales wordt verlengd zonder bijkomend in nieuwe nucleaire eenheden te 

investeren. Dit zou tevens een “overbrugging” toelaten van de periode waarin andere 

technologieën (CCS, kernfusie,…) tegen een redelijke prijs beschikbaar worden. 

 

2.6. Kosten 
 
11. Het Directiecomité merkt op dat de actualisatievoet een belangrijke rol speelt in de 

modellering van PRIMES, zoals dit ook gepreciseerd wordt door de studie van het Federaal 

Planbureau dat in bijlage aan het voorlopige rapport werd gevoegd. Precies omdat deze 

variabele de investeringsbeslissingen van de economische actoren aanzienlijk beïnvloedt, 

betreurt het Directiecomité dat er geen sensitiviteitsanalyse van de bekomen resultaten aan 

de actualisatievoet, die de onzekerheid weerspiegelt tussen nu en 2030, werd uitgevoerd. 

Het Directiecomité beklemtoont verder dat de berekening van de geactualiseerde waarde 

van de totale kostprijs van ieder onderzocht scenario, door toepassing van een gepaste 

actualisatievoet, belangrijke informatie oplevert om de verschillende onderzochte scenario’s 

te kunnen evalueren en vergelijken. Deze informatie zou naar het oordeel van het 

Directiecomité in het eindrapport van de Commissie Energie 2030 moeten voorkomen, 

teneinde een licht te werpen op de financiële inspanningen die voor elk van de onderzochte 

scenario’s moeten worden geleverd en aldus de besluitvorming over een Belgisch 

energiebeleid op lange termijn te kunnen ondersteunen. In dit opzicht moet elk type van 
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kosten dat per onderzocht scenario in aanmerking wordt genomen, met inbegrip van de 

externe kosten, duidelijk worden gedefinieerd en in de totale kostprijs worden verrekend. 

Daarbij moet voor ogen worden gehouden dat de geactualiseerde waarde van de totale 

kostprijs van ieder scenario per definitie uiterst gevoelig blijft voor de verschillende 

componenten waaruit deze is samengesteld. Wat in het bijzonder de externe kosten betreft, 

benadrukt het Directiecomité dat het buiten beschouwing laten van bepaalde van deze 

kosten voor één of meerdere technologieën, tot een scheeftrekking van de vergelijking en de 

selectie van de verschillende scenario’s kan leiden, waardoor het noodzakelijk wordt de 

resultaten en de geformuleerde aanbevelingen voldoende te nuanceren.  

12. Wat specifiek de externe kosten verbonden aan kernenergie betreft, wijzen de 

evaluaties van de verzekeringssector erop dat de schade veroorzaakt door een groot 

kernongeval in de Verenigde Staten zou kunnen oplopen tussen 10 en 20 miljard dollar. De 

Belgische wetgeving stelde de schade ten laste van de uitbaters van nucleaire eenheden 

vast op een totaal bedrag van om en bij de 442 miljoen euro. De gemeenschap, en dus de 

belastingplichtige, moet bijgevolg een gedeelte van de kosten van het nucleaire risico 

dragen. Verschillende studies bevestigen dat bij de productie van kernenergie niet alle 

externe negatieve effecten worden geïnternaliseerd.6 Het Directiecomité is dan ook van 

oordeel dat een verscherpte internalisering van de kosten van een nucleair incident een 

aanzienlijke impact kan hebben op de geïntegreerde kosten van de nucleaire 

elektriciteitsproductie. 

13. Tot slot meent het Directiecomité dat het voorlopige rapport een duidelijk onderscheid 

moet maken tussen de noties kost en prijs. Het Directiecomité benadrukt dat, in de mate dat 

de hypothese van een energiemarkt waar een perfecte concurrentie heerst niet strookt met 

de werkelijkheid, de geuite vaststellingen van het voorlopige rapport over de kosten niet 

systematisch mogen worden toegepast op de energieprijs, en meer bepaald op de prijs van 

aardgas en elektriciteit, waarvan bepaalde componenten immers door de marktspelers 

worden vastgesteld en die vaak afhangen van exogene factoren. 

                                                 
6 Vanden Borre T., Efficiënte preventie en compensatie van schade door catastroferisico's – het voorbeeld van 
schade door kernongevallen, Intersentia, Antwerpen, 2001, 835 p.; Faure, M., “Economic Models of 
Compensation for Damage caused by Nuclear Accidents: Some Lessons for the Revision of the Paris and Vienna 
Conventions”, European Journal of Law and Economics, 1995, 21-43. Faure, M., en Skogh, G., “Compensation 
for damages caused by nuclear accidents: a convention as insurance”, The Geneva Papers on Risk and 
Insurance, vol. 17, n° 65, 1992, 499-513. 
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II. CONCRETE AANBEVELINGEN VAN HET 
VOORLOPIGE RAPPORT 
 
1. Inleiding 

14. In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de concrete aanbevelingen die 

de Commissie Energie 2030 in haar voorlopige rapport formuleert.  

 
2. Benutting van het energiebesparingspotentieel 

15. Het Directiecomité ondersteunt het belang van maatregelen ter bevordering van 

energie-efficiëntie. Ter staving verwijst het Directiecomité naar de werkzaamheden van het 

Internationaal Energie Agentschap7, die stellen dat elke geïnvesteerde USD in meer energie-

efficiënte elektrische toepassingen leidt tot 2,2 USD besparing in investeringen in 

productiecentrales en netwerken. 

Het Directiecomité herinnert ook aan het belang dat de Europese Commissie hecht aan 

energiebesparing en –efficiëntie, zoals onder meer bevestigd in haar Groenboek en in haar 

actieplan over energie-efficiëntie8. Daarbij vraagt het Directiecomité zich af hoe de 

indicatieve doelstellingen die door de Europese Commissie ter zake werden gedefinieerd in 

het voorlopige rapport werden onderzocht. Zo stelt het actieplan op pagina 5 bijvoorbeeld dat 

het technisch en economisch haalbaar blijft om tegen 2020 ten minste 20% van de totale 

primaire energie te besparen bovenop de besparing die het gevolg is van hogere 

energieprijzen en structurele veranderingen in de economie, de “natuurlijke” vervanging van 

technologieën en de nu al getroffen maatregelen. Het actieplan vermeldt op de pagina’s 6 en 

7 ook dat de besparingen in de eindgebruiksectoren en bij de omzetting van energie 

bovenop de verbetering van de energie-intensiteit met 1,8% per jaar komen.  

Het Directiecomité stelt ook vast dat, ondanks de verwijzing naar de Fraunhofer-studie en de 

voor België hierin opgenomen maatregelen inzake vraagbeheersing, er geen rekening werd 

gehouden met de kwantificering ervan in de simulaties die door de auteurs van de studie 

2030 werden uitgevoerd (zie ook hoofdstuk I.2.3, §8).  

                                                 
7 International Energy Agency, presentatie van de “World Energy Outlook 2006”, georganiseerd door de FOD 
Economie, Middenstand en Energie, 14 februari 2007, Brussel. 
8 Groenboek van de Europese Commissie inzake energie-efficiëntie “Meer doen met minder”, COM (2005) 265 
definitief, 22 juni 2005; Mededeling van de Commissie, “Actieplan voor energie-efficiëntie: het potentieel 
realiseren”, COM (2006) 545 definitief, 19 oktober 2006. 
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Tot slot wenst het Directiecomité te wijzen op bijlage 5 van het groenboek van de Europese 

Commissie inzake energie-efficiëntie, die specifiek handelt over de 

werkgelegenheidseffecten van maatregelen ter verhoging van de energie-efficiëntie. 

 
3. Integrale doorrekening van de stijging van de 
energieprijzen aan de consument 

 
16. Het Directiecomité treedt de Commissie Energie 2030 bij in haar standpunt dat de 

doorrekening van de stijgingen van de energieprijzen aan de consument, ongeacht het type 

gebruiker (residentieel, industrieel,…) tot een rationeler energiegebruik kan bijdragen. 

Niettemin meent het Directiecomité dat de verwezenlijking van de doelstellingen inzake 

rationeel energiegebruik (hierna “REG” genoemd) niet enkel mag steunen op de 

prijshefboom. Andere maatregelen zoals de bevordering van het gebruik van efficiëntere 

technologieën en efficiëntere energieverbruikende toestellen, zijn ook nodig om de REG-

doelstellingen te verwezenlijken. Het gebruik van dergelijke minder energieverslindende 

technologieën zou daarenboven ook de energiefactuur van de consument kunnen drukken.  

Het Directiecomité meent bovendien dat het uiterst belangrijk is dat de totale doorrekening 

van de stijgingen van de energieprijzen aan de consument gerechtvaardigd blijft, teneinde 

het algemene belang niet te schaden. De stijgingen van de energieprijzen kunnen hetzij 

voortvloeien uit de schommelingen van de bedrijfskosten, hetzij het gevolg zijn van 

restrictieve mededingingspraktijken. Bijgevolg moet een duidelijk onderscheid worden 

gemaakt tussen beide oorzaken van stijgende energieprijzen. In de mate dat er op de 

energiemarkten geen perfecte concurrentie heerst, dringt het Directiecomité aan op een 

permanente monitoring van de energieprijs en zijn verschillende componenten. Dit zou 

overigens de markttransparantie ten goede komen en de bevoegde overheid een beter beeld 

geven van de te nemen concrete maatregelen om de kostprijs van iedere component te 

beperken, eventueel zelfs terug te schroeven. De Belgische consumenten zouden daardoor 

kunnen genieten van redelijke energieprijzen.  

In dit opzicht wenst het Directiecomité ook specifiek de aandacht te vestigen op de gevolgen 

van de prijs van de CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs. Binnen de bestaande handel 

in CO2-emissierechten is de prijs van de CO2-emissierechten hoogstwaarschijnlijk al in de 

eindverkoopprijs van elektriciteit verrekend. Het Directiecomité stelt echter vast dat de 

doorrekening van de prijs van de emissierechten in de eindverkoopprijs van elektriciteit kan 

leiden tot overmatige winsten voor de elektriciteitsproducten, te meer daar de CO2-

emissierechten kosteloos worden toegekend. De totale hoeveelheid elektrische energie 
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verkocht door de producent kan een hogere verkoopprijs genieten, terwijl de 

elektriciteitsproducent in werkelijkheid slechts een beperkte hoeveelheid CO2-emissierechten 

zou moeten kopen. Die aan te kopen hoeveelheid stemt overeen met het verschil tussen zijn 

behoefte aan CO2-emissierechten en de hoeveelheid die hij gratis toegewezen krijgt. 

Voor het overige wijst het Directiecomité erop dat energie krachtens de huidige wetgeving 

geen gewoon economisch, maar wel een absoluut noodzakelijk goed vormt. Daarom moet 

bijzondere aandacht worden besteed aan de situatie van de residentiële verbruikers, en 

meer bepaald aan de categorie van de meest kwetsbare consumenten, om hun een 

energiebevoorrading tegen betaalbare prijzen te garanderen. Dit is overigens een bepaling 

van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van 

elektriciteit en aardgas aan de residentieel beschermde afnemers met een laag inkomen of 

in een kwetsbare situatie9. Anderzijds moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de 

situatie van de Belgische ondernemingen die aan de internationale concurrentie worden 

blootgesteld.  
Het Directiecomité stipt aan dat de kostprijs van de investeringen in de modernisering van de 

distributienetten van gas en elektriciteit, geheel volgens het geldende wetgevende kader, 

momenteel al aan de consument wordt doorgerekend. Dit gebeurt in het raam van de 

goedkeuring door de CREG van de tarieven voor de distributie en het transport van 

elektriciteit en gas. Overeenkomstig de geldende goedkeuringsprocedure berust de 

vaststelling van de tarieven van de netten op de cost-plus methode. Volgens deze methode 

kunnen de netbeheerders die aantonen dat hun kosten reëel en redelijk ten opzichte van 

onder meer een gelijkaardige onderneming zijn, het geheel van de exploitatiekosten via hun 

tarieven recupereren; bovendien ontvangen ze een billijke winstmarge voor de vergoeding 

voor het geïnvesteerde kapitaal in het net.  
Hoewel de aanbeveling om prijssignalen te geven die de regionale congestie op de netten 

weerspiegelen op het vlak van de economische theorie erg verleidelijk is, vindt het 

Directiecomité het niettemin noodzakelijk om de relevantie en de technisch-economische 

haalbaarheid van de invoering van een dergelijk pricing systeem in België voorafgaandelijk 

grondig te onderzoeken.  
Het Directiecomité meent dat de invoering op korte termijn van een tarificatiesysteem in reële 

tijd (“real time pricing”) vooraf aan een kosten/baten-analyse moet worden onderworpen 

teneinde deze maatregel, in het bijzonder voor de residentiële afnemer, te rechtvaardigen.  

 

                                                 
9 Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en 
aardgas aan residentieel beschermde afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, B.S., 16 mei 
2006; Koninklijk besluit van 23 december 2003 tot vaststelling van de sociale maximumprijzen voor de levering 
van elektriciteit en aardgas aan residentieel beschermde afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare 
situatie, B.S., 31 december 2003. 
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4. Nucleaire phase-out 

17. De Commissie Energie 2030 beveelt aan om de nucleaire optie open te houden en 

een bijkomende nucleaire eenheid van 1.700 MW te investeren. 

Het Directiecomité is van mening dat met betrekking tot het installeren van een bijkomende 

nucleaire eenheid van 1.700 MW een voorafgaande haalbaarheidsstudie over de uitbating 

van het Belgische productie- en transportsysteem van elektrische energie als dusdanig en 

binnen een Europese regionale context noodzakelijk is (zie ook hoofdstuk I.2.5, §10). 
De Commissie Energie 2030 ziet het Nederlandse Borssele-convenant overigens als een 

goede richtingwijzer voor de maatregelen die, in de veronderstelling van een herziening van 

de nucleaire phase-out, in België moeten worden getroffen. In dit verband wenst het 

Directiecomité echter op te merken dat door het ontbreken van een wettelijk kader inzake de 

kernuitstap in Nederland, de Nederlandse overheid in een zwakkere onderhandelingspositie 

verkeerde dan de Belgische overheid die wel over een wettelijk kader inzake de kernuitstap 

beschikt. Uiteindelijk werd in Nederland onder meer beslist dat de eigenaars van de 

nucleaire centrale gezamenlijk 250 miljoen euro dienden te investeren in projecten inzake 

duurzame energie. Van deze 250 miljoen zou 200 miljoen worden geïnvesteerd in projecten 

van eigenaars van de Borssele-centrale. Slechts 50 miljoen euro zouden uiteindelijk bestemd 

zijn voor een fonds ter ondersteuning van innovatieve projecten inzake duurzame energie die 

door andere producenten dan de eigenaars van de centrale op het getouw werden gezet.  

Het Directiecomité merkt op dat, gezien de omstandigheden in Nederland en België niet 

identiek zijn, het blindelings overnemen van de Nederlandse maatregelen niet aangewezen 

is. 

Het Directiecomité stelt voor dat indien de Commissie Energie 2030 de ontwikkeling van een 

nucleair scenario noodzakelijk acht, zij daarbij rekening houdt met de elementen in de 

studies betreffende windfall profits10 en de tariefcomponenten van de elektriciteitsprijs11. 

 
5. Hernieuwbare energiebronnen 

 
18. Het Directiecomité schaart zich in grote lijnen achter de aanbevelingen gericht op de 

aanwending van hernieuwbare energiebronnen (hierna “HEB” genoemd) met het oog op de 

bevordering van de diversificatie van de Europese (en Belgische) energiemix, alsook op de 

vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen en op de beperking van de 

                                                 
10 CREG, (F)060928-CDC-566 : Studie over “het voorstel van een heffing op verouderde elektriciteitscentrales”, 
28 september 2006. 
11 CREG (F)060515-CDC-547: Studie over “de noodzakelijke regulering voor het realiseren van mogelijke 
tariefdalingen binnen de diverse tariefcomponenten voor elektriciteit", 15 mei 2006. 
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energetische afhankelijkheid door energie-invoer. Deze aanbevelingen komen tegemoet aan 

de bekommernissen die de Europese Commissie ter zake formuleerde onder meer in haar 

Groenboek “Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde 

energie”12, in haar mededeling over de follow-upacties bij het Groenboek13 en in haar 

routekaart voor hernieuwbare energie14.  

Het Directiecomité kan echter het voorstel dat pleit voor de vervanging van de quota’s van de 

plaatselijke HEB-productie door quota’s van lokale HEB-levering, om de marktmechanismen 

volop te laten spelen en de investeringen van HEB-productie te richten naar daar waar zij het 

best worden vergoed op Europees niveau, niet ondersteunen. Het Directiecomité meent dat 

het noodzakelijk is dat er een voorafgaande studie wordt gemaakt om de impact van een 

dergelijke vervanging op de Belgische economie te evalueren, en meer in het bijzonder op 

de energiebevoorrading van het land, de Belgische tewerkstelling en het mogelijke verlies 

van expertise die met deze productietechnologieën samenhangt.  

Wat de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen op middellange en lange termijn 

betreft, vestigt het Directiecomité de aandacht op de investeringen in de netten die 

noodzakelijk zijn om te beletten dat netwerkbeperkingen een hinderpaal zouden vormen voor 

de ontwikkeling van deze energievormen. Afgezien van de invloed van HEB op de exploitatie 

en de ontwikkeling van het netten, meent het Directiecomité ook dat de bijdrage van deze 

energievormen tot het aanbod van ondersteunende diensten moet worden onderzocht.  

In dit verband en zoals eerder reeds gemeld, is het Directiecomité van oordeel dat op een 

billijke wijze rekening moet worden gehouden met alle nadelen en voordelen van HEB. Zo 

moeten meer in het bijzonder de volgende elementen in de analyse worden opgenomen:  

• de noodzaak om de “klassieke” productiereserves te verhogen in het geval de 

energiebronnen in belangrijke mate een onvoorspelbaar karakter hebben; 

• het optreden van harmonischen en flicker, meer bepaald door het gebruik van 

bepaalde elektronische omvormers voor bepaalde productietypes; 

• de grote gevoeligheid van bepaalde productiemiddelen (windmolens) voor storingen 

die zich op het net kunnen voordoen; 

• een tekort aan informatie in reële tijd over de productiemiddelen en de totale 

belasting die daadwerkelijk op het net zijn aangesloten, voor de beheerder van het 

                                                 
12  Europese Commissie: “Groenboek: Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu 
geleverde energie”, COM(2006), 105, 8 maart 2006. 
13 Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, “Follow-upacties bij het 
Groenboek; Voortgangsverslag over het gebruik van hernieuwbare elektriciteit”;  COM(2006), 849 definitief, 10 
januari 2007. 
14 Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en aan het Europese Parlement, “Een routekaart voor 
hernieuwbare energie; De bronnen van hernieuwbare energie in de 21e eeuw: voor een duurzame toekomst”; 
COM(2006), 848 definitief, 10 januari 2007.  
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transportnet, ten gevolge van de toename van de gedecentraliseerde eenheden op 

distributieniveau; 

• de bijdrage van de gedecentraliseerde productie tot de vermindering van de 

netverliezen, indien de eenheden dichter bij de belasting worden opgesteld; 

• de bijdrage van de gedecentraliseerde productie tot een efficiëntere compensatie van 

de reactieve energie wanneer zij zich dichter bij de belasting bevindt en indien zij 

voorzien is met de uitrusting voor spanningsregeling. 

Het Directiecomité pleit overigens voor het in rekening brengen van de HEB-eenheden (en 

de overige gedecentraliseerde eenheden) bij het dimensioneren van het net en bij de 

vaststelling van de reserves en de ondersteunende diensten in het algemeen. Het 

Directiecomité beveelt eveneens de naleving van de technische voorschriften voor de HEB 

aan, in het bijzonder voor de grote windmolenparken, teneinde de veiligheid van het 

elektrisch systeem te verzekeren. Tot slot meent het Directiecomité dat een betere 

coördinatie tussen de transmissienetbeheerder en de distributienetbeheerders noodzakelijk 

is, onder meer voor wat betreft de uitwisseling van informatie over het dagelijks beheer van 

de netten en het beheer van crisissituaties. 

 
6. Offshore windenergie 

 
19. Het Directiecomité treedt de Commissie Energie 2030 bij in haar bekommernis dat 

een stabiel reglementair kader wenselijk, zoniet onontbeerlijk, is om een gunstig 

investeringsklimaat te scheppen. 

Het Directiecomité is het echter niet eens met het standpunt van de Commissie Energie 

2030 dat het bestaande beleid inzake offshore windenergie moet worden herzien. 

Het Directiecomité wijst op het bestaan van de wet van 20 januari 1999 tot bescherming van 

het mariene milieu in de zeegebieden onder rechtsbevoegdheid van België (gewijzigd door 

de wet van 17 september 2005) en op de uitvoeringsbesluiten waarbij het gebied waar 

windmolens kunnen worden ingeplant, duidelijk wordt omschreven. Verder preciseert het 

Directiecomité dat op basis van dit reglementaire kader de laatste jaren 

domeinconcessieaanvragen werden ingediend en goedgekeurd. Op basis hiervan staan op 

dit ogenblik drie projecten op stapel voor de bouw van in totaal ongeveer 900 MW aan 

offshore windmolens. Volgens het Directiecomité zou een herziening van het bestaande 

reglementaire kader meer dan waarschijnlijk leiden tot vorderingen waarbij de 

aansprakelijkheid van de overheid in het gedrang wordt gebracht. 
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Bovendien stelt het Directiecomité vast dat de Commissie Energie 2030 in het “baseline 

scenario” geen rekening houdt met het bestaande reglementaire kader voor de inplanting 

van offshore windmolenparken. Het huidige reglementaire kader bakent immers een zone 

van 200 km² af waar windmolens kunnen worden ingeplant. Dit komt overeen met een 

capaciteit van ongeveer 2.000 MW, zijnde het dubbel van de Commissie Energie 2030.  

Wanneer toch de aanbeveling en de gedachtegang van de Commissie Energie 2030 wordt 

gevolgd, waarbij het bestaande reglementaire kader in vraag wordt gesteld, dan vraagt het 

Directiecomité zich af waarom de Commissie Energie 2030 zich inzake potentiële capaciteit 

eerder terughoudend opstelt. Uit de studies “optimal offshore wind energy developments in 

Belgium”15 en “de haalbaarheid van windmolenparken in België”16 blijkt dat het technisch 

maximum potentieel aan geïnstalleerd vermogen op 21.000 MW kan worden geschat. Het 

maximum technisch potentieel houdt dus geen rekening met de inplantingszone van de 

offshore windmolens zoals vastgelegd in het bestaande reglementaire kader, maar wel met 

alle activiteitenzones op het continentaal plat, met de beperkingen inzake de bescherming 

van de maritieme omgeving en de socio-economische impact van de inplanting van een 

dergelijk potentieel. Het economische maximumpotentieel wordt geschat tussen de 

3.300 MW en 12.600 MW. 

Het Directiecomité beveelt dan ook aan dat er meerdere simulaties over het offshore 

potentieel worden gemaakt, afhankelijk van een minimalistische dan wel maximalistische 

visie op het potentieel aan mogelijk te installeren vermogen. 

Tot slot schat de Commissie Energie 2030 dat, indien de totale geïnstalleerde capaciteit van 

de offshore windmolens 900 MW overschrijdt, de investeringskost voor een uitbreiding van 

de 380 kV-transmissienetinfrastructuur in ondergrondse kabel rond de 2 miljard euro zou 

kunnen bedragen (p. 152 van het voorlopige rapport). Het Directiecomité acht het wenselijk 

dat de Commissie Energie 2030 in haar eindrapport de bron vermeldt van de kosten die zij in 

rekening brengt gezien in het federaal ontwikkelingsplan 2005-2012 van Elia enkel melding 

werd gemaakt van 270 miljoen euro in geval van een 400kV-netuitbreiding met 

bovengrondse luchtlijnen. 

                                                 
15 VAN HULLE, F., e.a., “Optimal Offshore Wind Energy Developments in Belgium” in “Scientific Support Plan for 
a sustainable development policy”, mei 2004, Belgian Science policy, p101 e.v., 
www.belspo.fgov.be/belspo/home/publ/pub_ostc/CPen/rappCP21_en.pdf. 
16 OVAERT, P., Haalbaarheid windmolenparken in België, eindverhandeling tot het halen van de graad van 
handelsingenieur, Vrije Universiteit Brussel, 2004-2005. 
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7. Ontwikkeling van de CCS-technologie 

 
20. De Commissie Energie 2030 stelt dat België internationaal moet samenwerken aan 

de ontwikkeling van CCS-technologie. Het Directiecomité onderschrijft deze aanbeveling 

volledig gezien deze technologie op termijn in belangrijke mate kan bijdragen tot de 

vermindering en beheersing van de CO2-uitstoot, ook al biedt deze technologie geen 

duurzame oplossing. Het directiecomité meent dat het onderzoek naar geschikte sites voor 

opslag van CO2 zich niet mag beperken tot Belgische sites. 

 

8. Bevoorradingszekerheid 

 
21. De Commissie Energie 2030 haalt in haar voorlopige rapport drie aspecten van 

bevoorradingszekerheid aan: de strategische bevoorrading van primaire energiebronnen, het 

op elkaar afgestemd zijn van investeringen in productie en transportcapaciteit binnen de 

energiesector en de betrouwbaarheid van het energiesysteem. Het Directiecomité erkent het 

belang van deze drie aspecten in de analyse van de bevoorradingszekerheid. Toch stelt het 

Directiecomité vast dat het voorlopige rapport niet concreet beschrijft hoe deze verschillende 

aspecten in de studiemethodologie aan bod komen. 

 

8.1. Strategische bevoorrading van primaire energiebronnen 
 
8.1.1. Bevoorradingszekerheid in gas 
 
22. Ondanks het huidige belang binnen België van de bevoorradingszekerheid voor gas 

stelt het Directiecomité vast dat het voorlopige rapport zich hoofdzakelijk toespitst op de 

elektriciteitsbevoorrading van het land. 

 
8.1.2. Opslagcapaciteit van primaire energiebronnen 
 
 
23. De opslagcapaciteit voor primaire energiebronnen in België is beperkt. De wettelijke 

reserves aan primaire energiebronnen in België bedragen voor steenkool en olie drie 

maanden. Voor uranium is er een reserve voor ongeveer drie jaar. België beschikt over drie 

sites voor opslag van aardgas die vandaag instaan voor de opslag van maximaal 771 mio 

m3(n) en, indien alle voorziene uitbreidingen in rekening worden gebracht, van maximaal 951 
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mio m3(n). Dit equivalent van 2 tot 3 weken aardgasverbruik (opslag van LNG-terminal niet 

inbegrepen) stelt respectievelijk 4,3 % en 5,6 % voor van het jaarlijkse verbruik van de 

afgelopen jaren. Daarmee situeert België zich bij de minst begoede Europese lidstaten wat 

betreft opslagmogelijkheden (de gemiddelde waarde van de 25 EU-lidstaten die over 

opslagmogelijkheden beschikken is 14%). Opslagcapaciteit levert een belangrijke bijdrage 

tot de bevoorradingszekerheid en de huidige uitbreidingsplannen worden door het 

Directiecomité actief ondersteund. Wat de bevoorradingszekerheid van aardgas betreft, moet 

de beschikbare aardgascapaciteit tegen 2030 dan ook worden onderzocht. Eventueel moet 

ook de behoefte aan opslagcapaciteit van aardgas worden nagegaan om het hoofd te 

kunnen bieden aan verbruikspieken. Het Directiecomité wijst bovendien ook op de recente 

ontwikkelingen op het vlak van de technologie van de hervergassingsschepen, waarbij 

aardgas rechtstreeks in het net zal kunnen geïnjecteerd worden. 

 

8.2. Investeringen in productie- en transportcapaciteit 
 
8.2.1. Productiecapaciteit 
 
24. Het Directiecomité is van oordeel dat de wijze waarop de studie van de Commissie 

Energie 2030 de adequaatheid van investeringen in de productiecapaciteit van elektriciteit 

om aan de vraag naar elektrische energie tegemoet te komen behandelt, moet worden 

toegelicht. Het Directiecomité wenst onder meer een verduidelijking over de manier waarop 

de beschikbaarheid van de eenheden voor de elektriciteitsproductie en de uitdienstname van 

verouderde eenheden in rekening werden gebracht bij het vaststellen van de behoeften aan 

productiecapaciteit. 

In het besluit van het indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit voor 

de periode 2005-2014 werd gewezen op het feit dat het betrouwbaarheidscriterium (LOLE = 

16 uur per jaar) in de periode 2005-2008 niet kon worden gerespecteerd. Deze vaststelling 

wordt bevestigd in recente publicaties van UCTE17 en van de Europese Commissie18 die 

aantonen dat bij piekmomenten de beschikbare productiecapaciteit van het Belgische park 

onvoldoende is en die wijzen op de momenteel reeds bestaande nood aan investeringen in 

bijkomende productiecapaciteit in België. 

Het bestaande gecentraliseerde productiepark omvat een aantal klassieke eenheden 

waarvan de ouderdom deze van de oudste nucleaire centrales, gebouwd in 1975, overtreft. 

De totale capaciteit van deze klassieke eenheden die vóór 1975 werden opgericht, bedraagt 

                                                 
17 System Adequacy Forecast 2007 – 2020, UCTE. 
18 Technical Annex to the report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market, Report from the 
Commission to the Council and the European Parliament, COM(2005)568 final, p.93. 
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ongeveer 3.015 MW. Deze eenheden zijn veeleer verouderd en hebben een lager 

rendement (en dus een hogere CO2-uitstoot) dan moderne installaties. Tenzij men overgaat 

tot renovatie van deze, meestal verouderde, eenheden, zullen de elektriciteitsproducenten 

de meeste van deze eenheden in de komende jaren waarschijnlijk wensen te sluiten. De 

sluiting van deze verouderde eenheden kan een capaciteitstekort in het Belgische 

productiesysteem doen ontstaan, als er niet tijdig in de vervanging van de ontmantelde 

eenheden wordt geïnvesteerd. In dat geval zou de situatie van verminderde betrouwbaarheid 

van het Belgische elektriciteitssysteem tijdens de periode 2005-2008 waar het indicatief 

programma van de productiemiddelen voor elektriciteit 2005-2014 op wees, verder kunnen 

verslechteren en zelfs zich in de tijd kunnen uitdeinen indien bijkomende investeringen in 

productiecapaciteit op korte termijn uitblijven. 

De totale capaciteit van de projecten voor investeringen in centrale productie-eenheden, 

waarvoor de CREG een vergunningsaanvraag ontving, bedraagt ongeveer 2.000 MW. 

Daarnaast staan de geplande offshore windmolenparken in voor een totale capaciteit van 

ongeveer 900 MW. Deze nog te installeren capaciteit is onvoldoende om het actuele tekort 

aan productiecapaciteit samen met het tekort door de eventuele sluiting van de verouderde 

eenheden op te vangen. Daarenboven vestigt het Directiecomité de aandacht op het feit dat 

de beslissing om de vergunde projecten daadwerkelijk uit te voeren, in de handen ligt van de 

aanvrager van de vergunning, die de realisatie van het project eventueel kan uitstellen of 

zelfs annuleren. 

Het Directiecomité wenst bijgevolg te benadrukken dat er een dringende nood is aan 

bijkomende investeringen in productiecapaciteit in België, bovenop de nog te realiseren 

projecten waarvoor reeds een vergunningsaanvraag bij de CREG werd ingediend. Het 

compenseren van dit tekort aan voldoende productiecapaciteit in België door beroep te doen 

op massale import van elektriciteit, kan de stabiliteit van het transmissienet en bijgevolg 

mogelijks de veiligheid van het systeem in gevaar brengen. Meer nog, een dergelijke 

massale invoer zou een aanzienlijke en dure versterking van onze internationale 

verbindingen vergen. 

Op iets langere termijn, in het kader van de geplande sluiting in 2015 van de bestaande 

nucleaire centrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1, wordt deze noodzaak aan bijkomende 

investeringen in productiecapaciteit nog versterkt. Dit zou kunnen leiden tot een situatie 

waarbij, onder dwang van een tekort aan productiecapaciteit in België, de toepassing van 

artikel 5, §1, van de wet van 29 april 1999 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(hierna “de elektriciteitswet” genoemd) moet worden ingeroepen. 
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8.2.2. Transportinfrastructuur voor elektriciteit en gas 
 

25. In een vrijgemaakte elektriciteitsmarkt, waar de concurrentieproblemen inzake 

productie en bevoorradingszekerheid zich steeds sterker aftekenen, is het Directiecomité van 

oordeel dat de voorwaarden voor de aansluiting op en de toegang tot de 

transportinfrastructuur voor elektriciteit en gas voor kandidaat-investeerders in de 

productiecapaciteit, en vooral voor nieuwkomers en de kleine producenten, de goede 

werking van de markt niet mogen afremmen. Het is daarenboven van belang dat de 

noodzakelijke transportinfrastructuur tijdig in gebruik wordt genomen, opdat de nieuwe 

investeringen in productiecapaciteit doeltreffend zouden kunnen worden geëxploiteerd. Bij de 

uitbouw van de structuur van het netwerk dient bovendien op een kosteneffectieve basis 

gestreefd te worden naar een netuitbating die zo onafhankelijk mogelijk gebeurt van de 

bestaande productiecentra. 

 
 
9. Vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt 

 

26. De Commissie Energie 2030 stelt in haar aanbeveling dat de vrijmaking van de 

elektriciteits- en gasmarkten in België moet worden ontwikkeld in lijn met het Europese 

concept van een vrijgemaakte markt. Dit impliceert volgens haar dat aan de volgende vijf 

doelstellingen wordt voldaan: 

• een stabiel en transparant regulerend kader met voldoende harmonisatie tussen de 

gewesten en het federale niveau; 
• de ontwikkeling van één enkele groothandelsmarkt, tenminste in Noordwest-Europa; 

• de ontwikkeling op termijn van voldoende toegang tot de retailmarkt; 

• unbundling van de transport- en distributieactiviteiten; 

• en, de aanwezigheid van voldoende garanties in termen van bevoorradingszekerheid, 

gelet op het feit dat het overgrote deel van de Belgische energiebevoorrading niet in 

Belgische handen is. 

 

9.1. Een stabiel en transparant regulerend kader 
 
27. In de eerste plaats pleit de Commissie Energie 2030 voor een stabiel en transparant 

regulerend kader zowel op Europees als op Belgisch niveau. Op Belgisch niveau pleit de 

Commissie ook voor een bepaalde harmonisering tussen het federale en het gewestelijke 



Correctie van materiële fouten - 8 maart 2007  23/42 

niveau. Het Directiecomité onderschrijft deze bekommernissen en wijst erop dat, op Belgisch 

niveau de vier regulatoren (CREG, VREG, CWAPE en BIM) een informeel overlegorgaan in 

het leven hebben geroepen dat een keer per maand bijeenkomt en uit verschillende 

werkgroepen bestaat. De CREG en de gewestregulatoren ontmoeten elkaar eveneens als 

waarnemer tijdens de debatten over bepaalde materies binnen het interministeriële 

overlegorgaan ENOVER.  

De Commissie Energie 2030 pleit ook voor “efficiënte” regulatoren die voldoende 

onafhankelijk dienen te zijn van de regering, maar die tegelijk rekenschap moeten geven 

voor hun daden. Het Directiecomité treedt dit standpunt bij. Het is evenwel niet duidelijk of de 

Commissie Energie 2030 vindt dat de huidige wetgeving deze twee principes al voldoende 

onderschrijft. 

 

9.2. Een eengemaakte groothandelsmarkt 
 

28. Het Directiecomité is net als de Commissie Energie 2030 voorstander van een goed 

functionerende eengemaakte groothandelsmarkt. Het Directiecomité herinnert er in dit 

verband aan dat de CREG in het kader van de regionale initiatieven die door ERGEG 

werden gelanceerd, voor elektriciteit de lead regulator van de regio centraal-west Europa is. 

Het Directiecomité wijst er ook op dat zelfs vóór deze regionale initiatieven de CREG samen 

met haar collega’s uit Frankrijk en Nederland (resp. CRE en DTE) en in overleg met de 

betrokken transmissienetbeheerders een stappenplan had uitgewerkt ter bevordering van de 

integratie van de groothandelsmarkten, dat in november 2006 uitmondde in de koppeling van 

de Belgische, Nederlandse en Franse elektriciteitsmarkt. Het Directiecomité is van oordeel 

dat deze evolutie een (eerste) belangrijke stap vormt in de oprichting van een grote 

Europese groothandelsmarkt. Wat het aardgas betreft, wijst het Directiecomité erop dat 

ERGEG ook een regionaal initiatief heeft gelanceerd voor de totstandbrenging van een 

groothandelsmarkt voor aardgas19.  

Inzake het functioneren van de groothandelsmarkt stelt de Commissie Energie 2030 dat 

investeringen in de koppelverbindingen van essentieel belang zijn. In dit opzicht is het 

Directiecomité van oordeel dat de investeringen zoals voorgesteld in het ontwikkelingsplan 

                                                 
19 Voor bijkomende informatie over de overige stappen in het raam van de regionale initiatieven kan de lezer 
terecht op de internetsite van ERGEG (http://www.ergeg.org).  
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2005-2012 van Elia om de capaciteit tegen 2008 te verhogen tot 2.500 MW voldoende zijn20. 

Na 2008 zou een verhoging van de interconnectiecapaciteit nodig kunnen blijken.  

 

9.3. Voldoende toegang tot de retailmarkt 
 
29. Het Directiecomité treedt de Commissie Energie 2030 bij, wat betreft de nood aan 

een goede mix van leveranciers op de retailmarkt. Het Directiecomité preciseert dat er pas 

nieuwkomers op de retailmarkt zullen komen indien er voldoende concurrentie is op de 

upstream markten. Bij afwezigheid van die concurrentie op de upstream markten zullen 

leveranciers zich moeten gaan bevoorraden bij hun voornaamste concurrent. Het 

Directiecomité verwijst overigens naar zijn studie over de structuur en de werking van de 

Belgische elektriciteitsmarkt21, waarin gewezen wordt op de voordelen van een verticale 

integratie tussen productie en levering om de intrede van nieuwe spelers op de retailmarkt te 

bevorderen. 

 

9.4. Unbundling van de transport- en distributieactiviteiten 
 
De Commissie Energie 2030 stelt dat volledige ownership unbundling niet nodig is zolang er 

strikte regels inzake corporate governance worden gerespecteerd.  

Het Directiecomité heeft de Commissie Energie 2030 gevraagd wat zij bedoelt met strikte 

corporate governance regels en welke naar haar oordeel de nadelen van ownership 

unbundling zijn. In haar antwoord van 7 februari 2007 stelt de Commissie Energie 2030 dat 

ownership unbundling niets zou toevoegen aan wat vandaag reeds voorhanden is: 

investeringsbeslissingen worden bij Elia, steeds volgens de Commissie Energie 2030, 

genomen door haar Directiecomité in volledige onafhankelijkheid van de aandeelhouders en 

stakeholders. De Commissie Energie 2030 beschouwt de huidige aandeelhoudersstructuur 

van Elia als een “goede mix” die internationaal wordt aanzien als een zeer goed voorbeeld. 

Het Directiecomité wijst erop dat Electrabel op 15 februari 2007 nog 27,45% van de 

aandelen van Elia bezat. Het Directiecomité leidt uit het antwoord van de Commissie Energie 

2030 af dat zij de situatie waarbij een dominante elektriciteitsproducent en –leverancier 

                                                 
20 CREG, Studie (F)060515-CDC-479 betreffende het verslag ‘Structure and Functioning  of the Electricity 
Market in Belgium in a European perspective’ van oktober 2004, opgesteld door London Economics, 15 mei 
2006, §79. 
21 CREG, Studie (F)060515-CDC-479 betreffende het verslag ‘Structure and Functioning  of the Electricity 
Market in Belgium in a European perspective’ van oktober 2004, opgesteld door London Economics, 15 mei 
2006, §§42-43. 
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beschikt over een blokkeringsminderheid bij transmissienetbeheerder ziet als een “goede 

mix” en een goed voorbeeld op internationaal vlak.  

Daarnaast stelt het Directiecomité vast dat de Commissie Energie 2030 het niet heeft over 

Fluxys waarvan Suez-Tractebel op 15 februari 2007 57,25% van de aandelen in handen had. 

Aangezien de Commissie Energie 2030 de aandeelhoudersstructuur van Elia als voorbeeld 

ziet, zou dit betekenen dat zij er impliciet voor pleit dat Suez ongeveer 30% van haar 

aandelenpakket in Fluxys van de hand zou doen. 

Inzake unbundling verklaarde de Europese Commissie in haar “Strategic Energy Review” dat 

de huidige systemen van juridische en functionele ontvlechting niet volstaan voor de 

ontwikkeling van een echte concurrerende Europese elektriciteits- en gasmarkt22. De 

Europese Commissie is van oordeel dat juridische ontvlechting het risico op 

belangenconflicten van verticale integratie niet uitsluit. Aldus wijst de Europese Commissie 

op het risico dat netwerken als strategische activa worden gezien die de commerciële 

belangen dienen van de geïntegreerde onderneming, eerder dan het algemene belang.  

In haar sectoronderzoek en in haar country review, kwam de Europese Commissie in een 

aantal gevallen tot de volgende vaststellingen:  

• de niet-discriminatoire toegang tot de informatie kan niet worden gegarandeerd;  

• de huidige regels inzake unbundling nemen de incentive voor discriminatie in termen 

van toegang voor derden tot het net niet weg. Die kan betrekking hebben op de 

aansluiting van productie-eenheden voor nieuwkomers op de markt, ongelijke 

toegang tot netwerkcapaciteit, het kunstmatig in stand houden van kleine 

balanceringszones en het niet ter beschikking stellen van onbenutte capaciteit;  

• De incentives tot investeren worden verstoord en de beheerders van verticaal 

geïntegreerde netten hebben geen stimulans om hun netwerk te ontwikkelen in het 

algemeen belang van de markt waardoor de toegang tot de markt voor nieuwkomers 

wordt gecompromitteerd. 

Rekening houdend met het voorgaande pleit de Europese Commissie voor sterke 

unbundlingmaatregelen. Dit kan via de volledige ownership unbundling of via het creëren van 

een OSB (onafhankelijke systeembeheerder). Toch spreekt de Europese Commissie een 

voorkeur uit voor de volledige ownership unbundling. In antwoord op de voorstellen van de 

Europese Commissie, wijst ook ERGEG op het belang van een effectieve unbundling. 

ERGEG is van mening dat indien marktdeelnemers aandeelhouder zijn van de netbeheerder, 

het veel moeilijker is om te garanderen dat de netbeheerder handelt op een wijze die de 

concurrentie aanwakkert en overgaat tot investeringen ten dienste van het algemeen belang. 

ERGEG beklemtoont tot slot dat zelfs indien er geen misbruiken plaatsvinden, de banden 
                                                 
22 Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Europese Parlement. Vooruitzichten voor de interne 
gas- en elektriciteitsmarkt, COM(2006)841 definitief, 10 januari 2007, p. 11. 
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tussen de netbeheerders en de marktdeelnemers het vertrouwen in de markt kunnen 

ondermijnen en de concurrentie op zowel de groothandels- en de detailmarkt kunnen 

beperken23. 

 

9.5. Garanties inzake bevoorradingszekerheid 
 
30. De Commissie Energie 2030 wijst erop dat een aanzienlijk deel van de elektriciteits- 

en aardgasinfrastructuur in handen is van buitenlandse groepen en dat daarom moet worden 

gezocht naar passende garanties voor de bevoorradingszekerheid. Dat zou kunnen 

gebeuren door strikte garanties via de Europese instellingen of via een golden share.24  

De Commissie Energie 2030 stelt echter dat een recent arrest van het Europees Hof van 

Justitie twijfels heeft geuit over de golden share formule25. Er zijn Europeesrechtelijke 

beperkingen aan het instellen van bijzondere rechten in private ondernemingen. Zij kunnen 

immers een schending uitmaken van de basisbeginselen van het EG-Verdrag, met name het 

vrij verkeer van kapitaal en het vrije vestigingsrecht. Nog steeds volgens de Europese 

Commissie creëren deze bijzondere rechten onzekerheid bij de investeerders over de 

bedoeling van de overheid en kunnen zij in de praktijk investeerders afschrikken26. In haar 

werkdocument27, geeft de Europese Commissie ook haar voorkeur aan de regulering van de 

geviseerde activiteiten omdat dit het instrument bij uitstek is om het algemeen belang en de 

beleidsdoelstellingen te dienen28 en geen discriminatie inhoudt naargelang de nationaliteit 

van de investeerders.  

Het Directiecomité merkt op dat hoewel in het licht van het Europees recht voorzichtigheid is 

geboden bij het uitoefenen van bijzondere rechten in een private onderneming en dat het 

aantal bijzondere rechten in ondernemingen afneemt, welbepaalde omstandigheden toch 

kunnen rechtvaardigen dat lidstaten in strategische sectoren welbepaalde bijzondere rechten 

kunnen behouden. Zo heeft het Hof van Justitie erkend dat “niet mag worden voorbijgegaan 

aan de bezorgdheden die, naargelang van de omstandigheden kunnen rechtvaardigen dat 

de lidstaten een bepaalde invloed behouden in geprivatiseerde ondernemingen die zich 

bezighouden met diensten van algemeen of strategisch belang”29.  

                                                 
23 Het antwoord van ERGEG op de Mededeling van de Europese Commissie “An Energy Policy for Europe”, 8 
februari 2007, p. 35. 
24 Het gaat hier om niets meer of minder dan rechten die de Staat, bij monde van een regeringsafgevaardigde , 
zou uitoefenen in een private onderneming die actief is in meerdere landen van de Europese Unie. 
25 Europees Hof van Justitie, samengevoegde zaken C-282/04 en C-283/04; 28 september 2006. 
26 Europese Commissie, Commission Staff Working Document: Special rights in privatised companies in the 
enlarged Union – a decade full of developments, 22 juli 2005, p. 9. 
27 Europese Commissie, Commission Staff Working Document: Special rights in privatised companies in the 
enlarged Union – a decade full of developments, 22 juli 2005. 
28 Ibidem, p. 7. 
29 Hof van Justitie, zaak C-503/99, 4 juni 2002, Europese Commissie tegen België, overweging 43. Zie ook Hof 
van Justitie, zaak C-367/98, 4 juni 2002, Europese Commissie tegen Portugal, overweging 47. 
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Binnen deze logica aanvaardde het Europese Hof in 1984 dat het veiligstellen van de 

bevoorrading met aardolie een legitiem openbaar recht is30. Aldus zou de Belgische federale 

regering, naar analogie met de bevoorrading van aardolie kunnen aannemen dat een 

onderbreking in de bevoorrading met elektriciteit en aardgas afbreuk doet aan de openbare 

veiligheid van ons land en dat er bijgevolg voldoende reden is om zich te beroepen op de 

uitzonderingsgrond voorzien in artikel 58, lid 1, van het EG-Verdrag.  
Het Directiecomité verzoekt de Commissie Energie 2030 dan ook haar stelling in die zin te 

nuanceren. 

 

10. Onderzoek en ontwikkeling binnen de energiesector 

 
31. Het Directiecomité herinnert eraan dat onderzoek en ontwikkeling (hierna “O&O” 

genoemd) een fundamentele drijvende kracht is van de economische groei op lange termijn, 

en des te meer wanneer O&O haar vruchten afwerpt in een sector die zowel voor de 

concurrentiekracht van de nationale economie als voor het welzijn van de volledige 

maatschappij zo strategisch is.  

Het Directiecomité merkt overigens op dat de energiesector al enkele jaren in een 

overgangsfase zit, die met het proces van de vrijmaking van de energiemarkten werd 

ingeluid. De sector blijft dan ook kampen met een aantal uitdagingen die studie en 

onderzoek vergen om de goede werking van het energiesysteem te verzekeren en het risico 

op incidenten maximaal te beperken.  

Het Directiecomité schaart zich dan ook volledig achter de idee om de O&O-inspanningen 

van de privé-ondernemingen, de overheid en de academische wereld op het vlak van 

energie bijzondere aandacht te verlenen. De opvolging van de resultaten of aanbevelingen 

die uit de investeringen in O&O voortvloeien, moet dan ook worden verzekerd. Daarnaast is 

het Directiecomité van mening dat het O&O-beleid op het vlak van energie moet worden 

gedefinieerd in samenhang met de richtsnoeren van het Belgische energiebeleid op lange 

termijn, die binnen het geldende wettelijke kader bepaald worden.  

Onder de nieuwe uitdagingen die technisch en/of economisch en/of organisatorisch 

onderzoek vergen, vestigt het Directiecomité specifiek de aandacht op aspecten die verband 

houden met de exploitatie en de ontwikkeling van de infrastructuur voor het transport en de 

                                                 
30 Hof van Justitie, zaak 72/83, 10 juli 1984. 
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distributie van energie, en dit zowel op nationaal, regionaal als Europees niveau31. Het gaat 

onder meer om: 

• de ontwikkeling van beslissingsondersteunende tools die de zekerheid van het net 

moeten veiligstellen; het elektrische systeem is immers meer dan ooit vatbaar voor 

incidenten die storingen kunnen veroorzaken. Dergelijke tools moeten toelaten om 

met voldoende nauwkeurigheid de beschikbare veiligheidsmarges bij eventuele 

incidenten te evalueren. Anderzijds kunnen zij de betrokken partijen informeren over 

de meest doeltreffende maatregelen bij zware incidenten, waarbij bijvoorbeeld kan 

worden gedacht aan noodmaatregelen die de verspreiding van stroomstoringen 

moeten beperken. Wat de analyse van de systeemveiligheid betreft, dienen deze 

tools onder meer rekening houden met het specifieke karakter van het Europese 

elektriciteitssysteem, meer bepaald het gebrek aan informatie in reële tijd over de 

naburige netten, en a fortiori over de verder afgelegen netten. Deze bekommernis 

over de bedrijfszekerheid van het net doet ook vragen rijzen over de rol van de 

regulatoren ter zake, en meer bepaald wat het uitwerken en de ontwikkeling van een 

beleid inzake informatie-uitwisseling betreft, dat rekening houdt met de 

vertrouwelijkheid van de informatie tussen twee regelzones;  

• de ontwikkeling van methodologieën die toelaten een link te leggen tussen de 

investeringen in het net en de betrouwbaarheid van dat net, evenals de realisatie van 

studies over de marktmechanismen en de meest gepaste tariefstructuren om een 

optimale ontwikkeling van het energiesysteem toe te laten;  

• het onderzoek van de impact van de voorspelbare ontwikkeling van de 

windenergieproductie, onder meer de offshoreproductie, op de exploitatie en de 

ontwikkeling van het transportnet, om reden van het fluctuerende karakter van deze 

vorm van elektriciteitsproductie en de niet-geïdentificeerde stromen die deze 

veroorzaakt en die de zekerheid van het net in het gedrang kunnen brengen;  

• het onderzoek van de impact van de voorziene ontwikkeling van de 

gedecentraliseerde productie, met inbegrip van warmtekrachtkoppeling en 

intermitterende energiebronnen, op de exploitatie en de ontwikkeling van de 

transport- en distributienetten, evenals het onderzoek naar de bijdrage van deze 

gedecentraliseerde productie aan het aanbod van ondersteunende diensten in de 

veronderstelling dat deze productiemiddelen in belangrijke mate ingang vinden op de 

markt;  

                                                 
31 Royal Belgian Academy Council of Applied Science, Evolution du système électrique européen ; Nouveaux 
défis pour la Recherche , Juli 2006. 
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• de ontwikkeling en het gebruik van adequate modellen bij het analyseren van de 

economische waardering van de vermogensreserve, teneinde economische signalen 

naar de marktspelers uit te zenden en hen aan te sporen tot investeringen in deze 

reserves die de bevoorradingszekerheid moeten veiligstellen;  

• onderzoek naar de optimale coördinatie van de verschillende Europese 

energienetten. Dit onderzoek moet zowel worden gevoerd bij de netbeheerders wat 

de exploitatie van de systemen betreft, als bij de regulatoren, aangaande de 

organisatieregels van dit systeem, om aldus een gemeenschappelijk resultaat te 

bereiken. In het kader van de progressieve integratie van de markten doen er zich op 

tal van vlakken heel wat problemen voor als gevolg van de co-existentie van de 

verschillende nationale kaders: de beveiliging, de regeling en de exploitatie van de 

systemen, concurrentieregels, toekenning van subsidies, eerbied voor het milieu, 

juridische zekerheid van de investeringen, enz.  

Het Directiecomité wijst erop dat coördinatie van de O&O-inspanningen met de Europese 

overheid onontbeerlijk is om op termijn te komen tot een Europese energiemarkt. Verder stelt 

het Directiecomité dat de O&O-inspanningen inzake energietransport en -distributie 

noodzakelijk het algemeen belang moeten dienen. De resultaten van onderzoek en 

ontwikkeling moeten in de plannen van de gereguleerde ondernemingen inzake 

netontwikkeling worden geïntegreerd.  

 

11. Strategic Energy Watching Brief 

 
32. De Commissie Energie 2030 beveelt ook de invoering aan van een opvolgingsproces 

van haar aanbevelingen. In dit kader zou een “strategische energienota” (“Strategic Energy 

Watching Brief”) worden opgesteld, met de medewerking van de federale en regionale 

energiebesturen, de energieregulatoren, de Commissie Energie van de Centrale Raad voor 

het Bedrijfsleven, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, het Federaal Planbureau 

en de wetenschappers en economisten actief op het vlak van energie.  

Het Directiecomité ondersteunt dit voorstel en meent dat dit proces toelaat de knowhow en 

de nieuwe ontwikkelingen op een regelmatige basis samen te brengen, te evalueren en te 

classificeren, en bijgevolg een samenhangende visie op lange termijn over het Belgische 

energiebeleid te ontwikkelen.  

Het Directiecomité beklemtoont ook de noodzaak om het rapport in de toekomst regelmatig 

te actualiseren. Die operatie moet onder meer de technologische evolutie en de bepalingen 



Correctie van materiële fouten - 8 maart 2007  30/42 

van de toekomstige internationale akkoorden omvatten die betrekking hebben op energie en 

op de klimaatwijzigingen (de post-Kyotoperiode). De actualisering van het rapport zou 

moeten gebeuren met deelname van alle betrokken partijen en binnen een transparante 

procedure.  
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III. CONCLUSIE 
 
33. Het Directiecomité verwelkomt het gepresteerde werk door alle partijen die bij het 

opstellen van het voorlopige rapport van de Commissie Energie 2030 waren betrokken. In 

het raam van deze studie heeft het Directiecomité toch enkele opmerkingen bij dit rapport 

willen formuleren met de bedoeling mee te werken aan het algemeen debat in de eerste 

stadia van de opstelling van het eindrapport. Het Directiecomité meent dat het in rekening 

brengen van de geformuleerde opmerkingen in het eindrapport van de Commissie Energie 

2030 zal toelaten om aan de bevoegde overheden een maximum aan nodige informatie te 

leveren om een Belgisch energiebeleid op lange termijn te kunnen uitstippelen dat kadert in 

een streven naar duurzame ontwikkeling.  

Onderstaande hoofdstukken vatten de essentie van deze opmerkingen over de 

methodologie en de werkhypothesen van de Commissie Energie 2030 en de door haar 

geformuleerde concrete aanbevelingen samen. Het laatste hoofdstuk van de conclusie geeft 

de bijkomende aanbevelingen van het Directiecomité.  

 
1. Methodologie en Hypothesen 

34. Op het vlak van de methodologie vestigt het Directiecomité de aandacht op de 

methodologische beperkingen die eigen zijn aan ieder economisch model met het oog op het 

vatten van de complexe realiteit waarbinnen het Belgische energiesysteem evolueert. Deze 

methodologische beperkingen (partiële evenwichten, perfecte werking van de 

energiemarkten,…) moeten op hun beurt aanzetten tot een voorzichtige interpretatie van de 

bekomen resultaten, te meer daar de onderzochte horizon ver in de toekomst ligt. Het 

Directiecomité stelt eveneens vast dat het voorlopige rapport niet concreet beschrijft hoe de 

verschillende aspecten van de bevoorradingszekerheid in de methodologie van de studie in 

rekening werden gebracht. 

Het PRIMES-model laat op zich niet toe om de socio-economische aspecten (verdeling, over 

de verschillende actoren van de gehele gemeenschap, van de winsten uit de afschrijving van 

de bestaande kerncentrales; de verbeterde concurrentiekracht van de nationale economie; 

de netto creatie van tewerkstelling;…) en de milieuaspecten (effecten van andere 

broeikasgassen dan CO2; hoeveelheid, verwerking en opslag van kernafval; weerslag op het 

milieu van “propere” energie;…) van de onderzochte energiebeleidskeuze in dit voorlopige 

rapport te analyseren. Daarom is het wenselijk dat de tot op heden uitgevoerde analyse van 

de Commissie Energie 2030 op deze punten verder wordt aangevuld, opdat de bevoegde 

overheden zouden kunnen beschikken over een analyse waarin de strategische keuzen van 
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het Belgische energiebeleid op middellange en lange termijn worden voorgesteld met 

inbegrip van de economische, sociale en milieuaspecten inherent aan deze keuzen, zoals 

voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit tot instelling van de 

Commissie Energie 2030. 

Met het oog op de overhandiging van het eindrapport van de Commissie Energie 2030, 

formuleert het Directiecomité de wens dat het eindrapport een actualisering van de 

technisch-economische gegevens van het rapport van de AMPERE-Commissie zou 

bevatten. Het Directiecomité vraagt eveneens dat het geheel van de economische, de 

sociale en de milieukosten, die eigen zijn aan iedere technologie die elektriciteit produceert, 

wordt vermeld in het eindrapport van de Commissie Energie 2030. In een streven naar 

transparantie van de gegevens wenst het Directiecomité in het bijzonder te pleiten voor een 

gelijkwaardige behandeling van de verschillende productietechnologieën, meer bepaald wat 

de analyse betreft van de specifieke externe kosten voor elk van deze technologieën. 

Het Directiecomité vestigt er de aandacht op dat een aantal van de werkhypothesen die door 

de Commissie Energie 2030 naar voor werden geschoven, erg restrictief blijken (het niet in 

rekening brengen van “Demand Side Management”-maatregelen tegen 2030 en van de 

internationale, en meer bepaald Europese en regionale, dimensie voor wat de handel in CO2-

emissierechten, de evolutie van de netto elektriciteitsinvoer en de ontwikkeling van de 

Carbon Capture and Storage-technologie betreft) Daardoor compromitteren ze de 

realistische reikwijdte van bepaalde resultaten, meer bepaald met het oog op de oprichting 

op termijn van een Europese energiemarkt. 

 
2. Concrete aanbevelingen van het voorlopige rapport 

2.1. Algemene principes 
 
35. Het Directiecomité steunt de geest van de algemene principes die de Commissie 

Energie 2030 opsomde met het oog op de richting die het Belgische energiebeleid op lange 

termijn moet uitgaan, en meer bepaald de noodzaak om toe te zien op de diversificatie van 

de energieportefeuille van het land. Het Directiecomité meent echter dat deze opsomming 

niet als exhaustief mag beschouwd worden. De analyse van de Commissie Energie 2030 

zou kunnen worden aangevuld met andere algemene en even belangrijke principes. Enkele 

voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van de voldoende concurrentiekrachtige 

energiemarkten ten dienste van het algemeen belang, het behoud van de openbare 

dienstverplichtingen op het vlak van energie en de ontwikkeling van een duurzame visie van 

het Belgische energiesysteem dat rekening houdt met de uitputting van de natuurlijke 

energiebronnen.  
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2.2. Concrete aanbevelingen van het voorlopige rapport 
 
36. Met betrekking tot de concrete aanbevelingen van de Commissie Energie 2030, is het 

Directiecomité van mening dat het wenselijk is om een duidelijk onderscheid te maken 

tussen de aanbevelingen die rechtstreeks voortvloeien uit de resultaten van de uitgevoerde 

simulaties en de andere aanbevelingen.  

Bovendien versterkt de afwezigheid van een expliciet verband tussen bepaalde 

aanbevelingen en de resultaten van de uitgevoerde simulaties de noodzaak om over te gaan 

tot bijkomende kwantitatieve analyses, die moeten toelaten om deze aanbevelingen toe te 

lichten en hun impact op de evolutie van het Belgische energiesysteem op lange termijn en 

op de werking van de Belgische energiemarkt te onderzoeken.  

De volgende subparagrafen vatten de opmerkingen van het Directiecomité (uitvoerig 

beschreven onder hoofdstuk II) op elk van de concrete aanbevelingen van de Commissie 

Energie 2030 samen.  

 
2.2.1. Benutting van het energiebesparingspotentieel 
 

37. Het Directiecomité is van oordeel dat de beheersing van de energievraag een 

belangrijke hefboom vormt in de strijd tegen de klimaatverandering en bijdraagt tot een 

rationeel energiegebruik en tot de energiebevoorradingszekerheid van België. Het 

Directiecomité ondersteunt bijgevolg ook het belang om het potentieel aan 

energiebesparingen in alle economische sectoren te exploiteren, en meer bepaald in de 

residentiële sector en de transportsector. Het Directiecomité betreurt echter dat de 

Commissie Energie 2030 deze bekommernissen in haar analyse niet meteen heeft 

gekwantificeerd door rekening te houden met minstens een alternatieve variant van de 

energievraag die het energiebesparingspotentieel voor de Belgische vraag in aanmerking 

neemt. Het Directiecomité herinnert eraan dat zowel op Belgisch als Europees niveau al 

studies werden verricht naar het energiebesparingspotentieel32.  

                                                 
32 Groenboek van de Europese Commissie inzake energie-efficiëntie “Meer doen met minder” van 22 juni 2005, 
COM (2005) 265 definitief; Mededeling van de Commissie, “Actieplan voor energie-efficiëntie – het potentieel 
realiseren” van 19 oktober 2006, COM (2006) 545 definitief; Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement, “Follow-upacties bij het Groenboek - Voortgangsverslag over het gebruik van hernieuwbare 
elektriciteit” van 10 januari 2007, COM(2006)849 definitief. 
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2.2.2. Integrale doorrekening van de stijging van de energieprijzen aan de 
consument 
 

38. Het Directiecomité treedt de Commissie Energie 2030 bij in haar standpunt dat de 

doorrekening van de stijgingen van de energieprijzen aan de consument, ongeacht het type 

gebruiker (residentieel, industrieel,…) tot een rationeler energiegebruik kan bijdragen. 

Niettemin meent het Directiecomité dat de verwezenlijking van de REG-doelstellingen niet 

enkel mag steunen op de prijshefboom. 

Het Directiecomité meent bovendien dat het uiterst belangrijk is dat de totale doorrekening 

van de stijgingen van de energieprijzen aan de consument gerechtvaardigd blijft, teneinde 

het algemeen belang niet te schaden. De stijgingen van de energieprijzen kunnen hetzij 

voortvloeien uit de schommelingen van de bedrijfskosten, hetzij het gevolg zijn van 

restrictieve mededingingspraktijken. Bijgevolg moet een duidelijk onderscheid worden 

gemaakt tussen beide oorzaken van stijgende energieprijzen. In de mate dat er op de 

energiemarkten geen perfecte concurrentie heerst, dringt het Directiecomité aan op een 

permanente monitoring van de energieprijs en zijn verschillende componenten, met inbegrip 

van de prijs van de CO2-emissierechten (zie ook hoofdstuk II.3, §16). 
Voor het overige wijst het Directiecomité erop dat energie krachtens de huidige wetgeving 

geen gewoon economisch, maar wel een absoluut noodzakelijk goed vormt. Daarom moet 

bijzondere aandacht worden besteed aan de situatie van de residentiële verbruikers, en 

meer bepaald aan de categorie van de meest kwetsbare consumenten, om hun een 

energiebevoorrading tegen betaalbare prijzen te garanderen. Anderzijds moet ook bijzondere 

aandacht worden besteed aan de situatie van de Belgische ondernemingen die aan de 

internationale concurrentie worden blootgesteld.  

Het Directiecomité stipt aan dat de kostprijs van de investeringen in de modernisering van de 

distributienetten van gas en elektriciteit geheel volgens het geldende wetgevende kader 

momenteel al aan de consument wordt doorgerekend. Dit gebeurt in het raam van de 

goedkeuring door de CREG van de tarieven voor de distributie en het transport van 

elektriciteit en gas.  

Tot slot, hoewel de aanbeveling om prijssignalen te geven die de regionale congestie op de 

netten weerspiegelen op het vlak van de economische theorie erg verleidelijk is, vindt het 

Directiecomité het niettemin noodzakelijk om de relevantie en de technisch-economische 

haalbaarheid van de invoering van een dergelijk pricing systeem in België voorafgaandelijk 

grondig te onderzoeken. Diezelfde opmerking is ook van toepassing op de aanbeveling tot 

invoering van een “real time pricing”. 
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2.2.3. Nucleaire phase-out 
 
39. Het Directiecomité is van oordeel dat het hem niet toekomt het reglementaire kader 

betreffende de kernuitstap in vraag te stellen.  

Verder stelt het Directiecomité vast dat de aanbeveling die een herziening van de nucleaire 

phase-out voorstaat in tegenspraak is met het tweede algemene principe, dat pleit voor een 

stabiel reglementair kader (“aim for stable legislation and regulatory framework based on a 

coherent long-term vision”) om een gunstig investeringsklimaat te bevorderen. 

Het Directiecomité wenst er ook op te wijzen dat het internaliseren van de externe kosten op 

zijn minst op onvolledige en onduidelijke wijze is gebeurd. Daarnaast meent het 

Directiecomité dat de kostprijs voor de productie van elektriciteit uit kernenergie hoger zou 

moeten liggen dan wat in het voorlopige rapport wordt aangegeven (p. 67). Verder wenst het 

Directiecomité dat de Commissie Energie 2030 een overzichtstabel in het eindrapport 

opneemt waarbij voor iedere technologie van elektriciteitsproductie alle kosten (interne, 

externe, directe en indirecte) worden weergegeven. Op deze wijze wordt een “level playing 

field” gecreëerd waardoor een objectieve basis voor vergelijking kan ontstaan. 
Het Directiecomité is van mening dat voorafgaand aan een eventuele beslissing over het 

installeren van een bijkomende nucleaire eenheid van 1.700 MW, het uitvoeren van een 

haalbaarheidsstudie over de uitbating van het Belgische productie- en transportsysteem van 

elektrische energie binnen een Europese context noodzakelijk is (zie ook hoofdstuk I.2.5, 

§10). 
Tot slot stelt het Directiecomité vast dat de Commissie Energie 2030 verwijst naar de 

maatregelen die werden genomen voor de kerncentrale van Borssele in Nederland. Het 

Directiecomité merkt op dat gezien de omstandigheden in Nederland en België niet identiek 

zijn, deze maatregelen niet blindelings in België mogen worden overgenomen. 

 
2.2.4. Hernieuwbare energiebronnen 
 

40. Het Directiecomité schaart zich in grote lijnen achter de aanbevelingen gericht op de 

aanwending van hernieuwbare energiebronnen met het oog op de bevordering van de 

Europese (en Belgische) energiemix, de vermindering van verontreinigende emissies en de 

onafhankelijkheid van de energie-invoer.  

Het Directiecomité kan echter het voorstel dat pleit voor de vervanging van de quota’s van de 

plaatselijke HEB-productie door quota’s van lokale HEB-levering, om de marktmechanismen 

volop te laten spelen en de investeringen van HEB-productie te richten naar daar waar zij het 

best worden vergoed op Europees niveau, niet ondersteunen. Het Directiecomité meent dat 

het noodzakelijk is dat er een voorafgaande studie wordt gemaakt om de impact van een 
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dergelijke substitutie op de Belgische economie te evalueren, en meer in het bijzonder op de 

energiebevoorrading van het land, de Belgische tewerkstelling en het mogelijke verlies van 

expertise die met deze productietechnologieën samenhangt.  

Wat de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen op middellange en lange termijn 

betreft, vestigt het Directiecomité de aandacht op de investeringen in de netten die 

noodzakelijk zijn om te beletten dat netwerkbeperkingen een hinderpaal zouden vormen voor 

de ontwikkeling van deze energievormen. Afgezien van de invloed van HEB op de exploitatie 

en de ontwikkeling van het netten, meent het Directiecomité ook dat de bijdrage van deze 

energievormen tot het aanbod van ondersteunende diensten moet worden onderzocht.  

Tot slot pleit het Directiecomité voor het in aanmerking nemen van de HEB-eenheden bij het 

dimensioneren van het net en voor een betere coördinatie tussen de transmissiebeheerder 

en de beheerders van de distributienetten, onder meer op het vlak van de uitwisseling van 

informatie over het dagelijks beheer van de netten en het beheer van crisissituaties.  

 
2.2.5. Offshore windenergie 
 

Het Directiecomité meent andermaal dat het hem niet toekomt het bestaande reglementaire 

kader betreffende het offshore windmolenbeleid in vraag te stellen. Bovendien stelt het 

Directiecomité vast dat de aanbeveling van de Commissie Energie 2030 inzake offshore 

energie ook in strijd is met het tweede algemene principe waarbij de bevordering van een 

stabiel reglementair kader wordt aanbevolen.  

Het Directiecomité is bovendien van oordeel dat de analyse door de Commissie Energie 

2030 over het offshore potentieel door bijkomende simulaties zou moeten worden 

aangevuld, die rekening houden met een minimalistische en een maximalistische visie van 

het economisch potentieel voor de geïnstalleerde offshore windmolencapaciteit. 

Het Directiecomité meent tot slot dat de uitrustings-, investerings- en indicatieve plannen 

meer rekening moeten houden met de toekomstige evoluties wat de inplanting van offshore 

windmolenparken (en gedecentraliseerde productie-eenheden in het algemeen) betreft. 

 
2.2.6. Ontwikkeling van de CCS-technologie 
 
41. Het Directiecomité steunt de aanbeveling ter bevordering van een internationale 

samenwerking voor de ontwikkeling van Carbon Capture and Storage-technologieën, met 

een actieve rol voor België. Het Directiecomité meent dat deze technologieën in beduidende 

mate kunnen bijdragen tot een verminderde CO2-uitstoot op lange termijn. Wat de 

problematiek van de sites voor koolstofopslag betreft wijst het Directiecomité erop dat het 
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opslagpotentieel van koolstof zich niet uitsluitend tot de Belgische sites mag beperken. Dit 

onderzoek moet in ieder geval ook rekening houden met de Europese dimensie. 

 
2.2.7. Bevoorradingszekerheid 
 
42. De Commissie Energie 2030 haalt vier prioritaire aspecten van 

bevoorradingszekerheid in energie aan, namelijk de diversificatie van technologieën en van 

aanvoer van primaire energiebronnen; het garanderen van een stabiel investeringsklimaat; 

het bevorderen van investeringen in transmissie- en distributienetwerken en het onderzoek 

naar een gepaste energiemix voor België.  

Het Directiecomité erkent het belang van deze aspecten in de analyse van de 

bevoorradingszekerheid van het land. Wat de investeringen in transmissie- en 

distributienetwerken betreft, preciseert het Directiecomité dat, overeenkomstig het geldende 

wettelijke kader, de kosten voor de investeringen in die infrastructuur onderworpen zijn aan 

de goedkeuring van de Commissie die deze kosten evalueert binnen haar controlerende en 

regulerende bevoegdheid. 

Tot slot is het Directiecomité van mening dat het vierde prioritaire aspect inzake 

bevoorradingszekerheid dat door de Commissie Energie 2030 wordt aangehaald, meer 

bepaald het bepalen van de passende energiemix voor België, zich binnen het kader van de 

werken van de Commissie Energie 2030 had kunnen inschrijven. 

 

2.2.8.  Vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt 
 
43. Het Directiecomité acht het opportuun dat de conclusies van de Commissie Energie 

2030 inzake de vrijmaking van de markt zouden worden vervolledigd zodat deze zowel 

betrekking zouden hebben op de elektriciteitsmarkt als op de aardgasmarkt. Het is ook 

aangewezen dat de Commissie Energie 2030 in de mate van het mogelijke, in haar 

eindrapport haar visie opneemt over de diverse voorstellen die de Europese Commissie in 

haar mededeling van 10 januari 2007 over de vooruitzichten voor de interne gas- en 

elektriciteitsmarkt heeft gelanceerd33.  

44. Met betrekking tot de transmissie- en distributieactiviteiten stelt de Commissie 

Energie 2030 dat geen volledige eigendomsontvlechting tussen de marktspelers en de 

netbeheerders nodig is, voor zover strikte regels van corporate governance worden 

nageleefd. Het Directiecomité schaart zich niet achter deze aanbeveling. De regels van 

                                                 
33 Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement, “Vooruitzichten voor de interne 
gas- en elektriciteitsmarkt, COM(2006)841 definitief, 10 januari 2007. 
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corporate governance hebben betrekking op de relatie tussen de onderneming en haar 

aandeelhouders, maar bieden geen enkele garantie inzake het gedrag van de netbeheerder 

tegenover de gebruikers. In een recent perscommuniqué34, hebben de Europese 

regulatoren, gegroepeerd binnen ERGEG, uitdrukkelijk te kennen gegeven dat een 

eigendomsontvlechting noodzakelijk is. Het Directiecomité meent dat een effectieve 

eigendomsontvlechting een betere garantie biedt voor een niet-discriminerend en 

transparant gedrag van de netbeheerder. Het Directiecomité beklemtoont eveneens dat deze 

eigendomsontvlechting binnen alle Lidstaten van de Europese Unie geharmoniseerd moet 

verlopen. Zelfs indien er geen misbruiken plaatsvinden, kunnen de banden tussen de 

transmissienetbeheerder (hierna “TNB” genoemd) en de marktdeelnemers het vertrouwen in 

de markt beïnvloeden en effectieve concurrentie op zowel de groothandels- en de 

detailmarkt beperken35. 

 

2.2.9. Onderzoek en ontwikkeling binnen de energiesector 
 
45. Het Directiecomité steunt het belang van de O&O-inspanningen binnen de 

verschillende energiedomeinen die door de Commissie Energie 2030 werden aangehaald, 

omwille van hun bijdrage tot de ontwikkeling van een performant Belgisch energetisch 

systeem en tot de economische groei op lange termijn. Bovendien is het raadzaam om deze 

O&O-inspanningen te plaatsen binnen het bestaande reglementair kader dat het Belgische 

energiebeleid stuurt.  

Het Directiecomité wil specifiek de aandacht vestigen op de noodzakelijke studies en 

onderzoeken betreffende de technische en/of economische en/of organisatorische aspecten 

die verband houden met de exploitatie en de ontwikkeling van de infrastructuur voor het 

transport en de distributie van energie36.  
Het Directiecomité wijst er tenslotte op dat een coördinatie van de O&O-inspanningen met de 

Europese overheden onontbeerlijk is om op termijn een Europese energiemarkt tot stand te 

brengen. Verder beklemtoont het Directiecomité dat de O&O-inspanningen inzake 

energietransport en -distributie noodzakelijk het algemeen belang moeten dienen. De 

resultaten van onderzoek en ontwikkeling moeten bovendien geïntegreerd worden in de 

plannen inzake netontwikkeling van de gereguleerde ondernemingen.  

 

                                                 
34 ERGEG, perscommuniqué van 10 januari 2007, www.ergeg.org. 
35 Het antwoord van ERGEG op de Mededeling van de Europese Commissie “An Energy Policy for Europe”, 6 
februari 2007, p. 35. 
36 Royal Belgian Academy Council of Applied Science, Evolution du système électrique européen ; Nouveaux 
défis pour la Recherche, juli 2006.  
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2.2.10. Strategic Energy Watching Brief 
 
46. Het Directiecomité steunt de aanbeveling om regelmatig een “Strategic Energy 

Watching Brief” op te stellen die toelaat de knowhow en de nieuwe ontwikkelingen op een 

regelmatige basis samen te brengen, te evalueren en te classificeren, en bijgevolg een 

samenhangende visie op lange termijn over het Belgische energiebeleid te ontwikkelen.  

47. Het Directiecomité wijst op de noodzaak van een regelmatige actualisering van het 

rapport in de toekomst, met inbegrip van onder meer de technologische evoluties en de 

bepalingen van de toekomstige internationale akkoorden die betrekking hebben op energie 

en op de klimaatwijzigingen (de post-Kyoto-periode). Het onderzoek van het Belgische 

energiebeleid zou de deelname van alle betrokken partijen moeten verzekeren en zou het 

voorwerp moeten vormen van een transparante procedure. Het Directiecomité laat hierbij 

ook weten dat het zich later over de definitieve versie van het rapport van de Commissie 

Energie 2030 wenst uit te spreken. 

 
3. Aanvullende aanbevelingen 

3.1. Bevoorradingszekerheid van elektriciteit op korte termijn 
 
48. Het Directiecomité wenst de aandacht te vestigen op het feit dat het bestaande 

gecentraliseerde productiepark ongeveer 3.000 MW klassieke eenheden omvat, waarvan de 

ouderdom deze van de oudste nucleaire centrales, waarvan de sluiting voorzien is in 2015, 

overtreft. Een eventuele uitdienstname van deze verouderde eenheden zou op korte termijn 

kunnen leiden tot een ernstig tekort aan productiecapaciteit in België. Dit zou kunnen leiden 

tot een situatie waarbij, onder dwang van een tekort aan productiecapaciteit in België, de 

toepassing van artikel 5, §1, van de elektriciteitswet moet worden ingeroepen. Mocht de 

toepassing van dit artikel niet in het gewenste effect resulteren, dan zal dit tekort enkel nog 

gecompenseerd kunnen worden door een massale import van elektriciteit waarbij de 

veiligheid van het systeem mogelijks in gevaar komt. 

Het directiecomité is bijgevolg van mening dat op korte termijn de nodige maatregelen 

dienen te worden genomen om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België te 

garanderen. 
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