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1 AANBEVELINGEN 

1.1 Inleiding 

Bij het opstellen van het voorlopige rapport werd bijzondere aandacht besteed aan een analyse van de 
aannemelijke evolutie van de vraag en van de energie- en elektriciteitsmix op basis van een gedetailleerd 
onderzoek van referentiestudies. Op basis hiervan, en rekening houdend met de resultaten van de 
debatten met de vertegenwoordigers van de burgermaatschappij, stellen wij hieronder een lijst op met 
concrete aanbevelingen om de doelstellingen betreffende de bevoorradingszekerheid, concurrentiekracht 
en milieubescherming (in het bijzonder in het kader van het Energie-Klimaatpakket 20/20) beter te kunnen 
realiseren. 

Voor het gemak van de lezer zijn de aanbevelingen genummerd van (1) tot (32). 

1.2 Het beheersen van de energievraag 

Een geslaagde beheersing van de vraag zou de afhankelijkheid van ingevoerde energie verminderen en 
zou de aanzienlijke vermindering van broeikasgasemissies, evenals de realisatie van de Belgische 
doelstelling inzake de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (RES) vergemakkelijken. 

De studie van de impact van het Energie-Klimaatpakket (WP 21-08 van FPB) geeft aan dat de eindvraag 
naar energie 454 TWh zou bedragen in 2020 1. Omdat het merendeel van de andere onderzochte studies 
aangeeft dat er bijkomende verminderingen mogelijk zijn die het verbruik zouden kunnen terugbrengen tot 
ongeveer 400 TWh (of een vermindering van om en bij de 15% vergeleken met het referentiescenario 
voor 2020), is het vanzelfsprekend dat een bepaald aantal bijkomende maatregelen moeten worden 
getroffen om deze doelstelling te bereiken. De ervaringen en de internationale studies leren immers 
dat deze potentiële energiebesparingen zonder een actief beleid ter bevordering van energie-efficiëntie 
nog lang niet zijn bereikt. 

(1) Gezien de bevoegdheden inzake energie-efficiëntie tussen verschillende beleidsniveaus worden 
verdeeld (federaal, regionaal, provinciaal en zelfs gemeentelijk), moet er een nationaal platform 
worden opgericht dat alle beleidsmaatregelen op elkaar kan afstemmen en zelfs kan 
vereenvoudigen, met respect voor de bevoegdheden van elk niveau. Dit zou een belangrijke stap 
vormen in de richting van het behalen van de doelstelling 20/20/20. 

 Meer concreet moet dit platform jaarlijkse doelstellingen vastleggen en het behalen ervan 
aandachtig opvolgen. Gegeven dat België tegen 30 juni 2011 in het kader van de Europese richtlijn 
betreffende energie-efficiëntie een tweede actieplan inzake energie-efficiëntie moet voorleggen, moet 
dit werk in de loop van 2010 worden voorbereid en een eerste concrete stap vormen met meer 
dwingende maatregelen. Hoewel de periode zoals bedoeld in de richtlijn alleen betrekking heeft op de 
periode tot 2016, moet de analyse ook daarna worden voortgezet. 

 Men kan er ook alleen maar op aandringen dat hiervoor kwaliteitsvolle statistische gegevens 
moeten worden verzameld en dat er middelen voor de implementatie ervan moet worden 
vrijgemaakt. 

                                                   
1 Indien er gepaste maatregelen worden getroffen om te voldoen aan de huidige eisen van het Energie-

Klimaatpakket van de EU, dat nog geen verplichtingen oplegt voor het verhogen van de energie-efficiëntie, en dit 
binnen het huidige wettelijke kader. 



2. 

(2) Op basis van de onderzochte studies was het niet mogelijk om een doelstelling voorop te 
stellen voor een bijkomende vermindering van de eindvraag tegen 2030. Dit zou bijkomende 
analyses vereisen en zou een onderdeel kunnen uitmaken van de activiteiten van 
bovengenoemd platform. Deze bijkomende vermindering van de vraag in de periode 2020-2030 is 
essentieel om de broeikasgasemissies te verminderen. Het potentieel van hernieuwbare 
energiebronnen in België zal vanaf 2020 immers grotendeels opgebruikt zijn. 

(3) De nadruk dient ook gelegd op de noodzaak om normatiever te worden (prioriteiten vastleggen bij 
het uitvoeren van maatregelen, ze zo goed mogelijk opleggen en controleren) om de werkelijke 
realisaties te kunnen meten en (misschien) niet de illusie te ondergaan van een beweging naar 
meer energie-efficiëntie, eerder dan echte realisaties. Alle beschikbare middelen moeten worden 
aangewend: economische instrumenten (fiscaliteit, stimulansen, prijzen), normen en informatie voor de 
verbruikers, na een grondige analyse of ze geschikt zijn om aan de vooropgestelde doelstellingen te 
beantwoorden. 

(4) Deze benadering vanwege de overheid zou moeten bevatten: 
 - een controle van de aard en de werkelijke realisatie van de werken die overheidssteun (subsidies, 

fiscale vermindering enz.) hebben gekregen. Het is ook belangrijk om over een kwantificatie van de 
energie-impact van de werkelijk uitgevoerde werken te beschikken zoals vereist door de 
Europese richtlijn betreffende de energie-efficiëntie (alleen mogelijk met een controle); 

 - een rangschikking van de prioriteiten wat betreft deze steunmaatregelen in opklimmende volgorde 
van kosteneffectiviteit. 

(5) De GEMIX-commissie houdt hierbij eraan te herinneren aan dat de richtlijn 2006/32/EC van 
5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten in artikel 6 vraagt dat 
de energiedistributeurs, distributienetbeheerders en detailhandelaars in energie financieel bijdragen 
aan de verbetering van de energie-efficiëntie. 

(6) Met een constant budget is het wenselijk voorrang te geven aan maatregelen met de beste 
kosteneffectiviteit. 

(7) De GEMIX-commissie staat erop dat deze aanbevelingen betreffende energie-efficiëntie worden 
gerealiseerd, en dit onafhankelijk van de te maken keuzes betreffende de energiemix, met name 
voor wat betreft de toekomst van de elektriciteitsproductie van nucleaire oorsprong. 

1.3 Energiemix 

(8) Een omgeving die gunstig is voor investeringen dient verzekerd te worden voor de actoren die 
in een open en internationale markt evolueren, opdat er voldoende stimulansen zouden zijn om in 
België installaties op te starten, die absoluut noodzakelijk zijn om de aanbevolen energiemix te 
realiseren. Deze moeten samengaan met de onontbeerlijke investeringen in de elektriciteits- en 
gasnetwerken. 

1.3.1 Fossiele energie 

(9) Op het vlak van fossiele energie (aardolie, gas en steenkool) waarvoor België volledig aangewezen is 
op het buitenland, is het behoud van een evenwichtige energiemix in termen van oorsprong, van 
brandstof- en technologietype en van bevoorradingswijze (bv. voor aardgas: LNG of aardgasleidingen, 
van diverse oorsprong) onontbeerlijk en moet er ook rekening worden gehouden met de technische 
verplichtingen die deze bevoorradingen kunnen beïnvloeden. 
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(10) Gezien aardolie nog altijd belangrijk zal blijven voor het transport tot 2030, ondanks de inbreng 
van ‘duurzame’ biobrandstoffen, de ontwikkeling van hybride wagens, elektrische voertuigen en 
voertuigen op gecomprimeerd aardgas (CNG), en de stijgende trend van de aardolieprijs, moet het 
onderzoek en de ontwikkeling van biobrandstoffen van de tweede en derde generatie en van 
systemen voor alternatieve aandrijving worden gestimuleerd. 

(11) Een hoger aardgasverbruik vereist onder andere het vastleggen van een duidelijk beleid voor 
gas (L) met een lage calorische waarde dat alleen afkomstig is van Nederland: omschakeling op 
middellange termijn op gas (H) en de waarborg op lange termijn van Nederland.  

 De beveiliging van de aardgasbevoorrading moet worden verzekerd door wettelijke 
veiligheidsnormen voor de periodes van grote koude en voor noodgevallen. Een samenwerking 
met de aangrenzende landen is hier dan ook noodzakelijk, rekening houdend met de beperkte 
seizoensgebonden opslagcapaciteit van België (het equivalent van twee weken verbruik). 

(12) Gezien de grote en specifieke rol van steenkool in de staalindustrie en zijn potentieel voor de 
elektriciteitsproductie, is het belangrijk om de technieken voor het opvangen en sekwestreren 
van koolstofdioxide (CCS) verder te onderzoeken en te ontwikkelen. In dit opzicht is vooral het 
transport en de opslag van CO2 op internationaal vlak van belang aangezien België volgens de 
huidige stand van de kennis niet over voldoende geschikte geologische structuren beschikt. Er moet 
ook grondig worden nagedacht over de opbouw van een juridische basis voor de berging van CO2. 

 

1.3.2 Hernieuwbare energiebronnen 

(13) De doelstellingen inzake het gebruik van hernieuwbare energiebronnen tegen 2020 zijn 
ambitieus en kunnen alleen worden verwezenlijkt door middel van belangrijke steun en een 
drastische vermindering van administratieve procedures. 

(14) Gezien dat de bevoegdheden inzake RES tussen verschillende beleidsniveaus worden 
verdeeld (federaal, regionaal, provinciaal en zelfs gemeentelijk), moet er een speciaal 
nationaal platform worden opgericht dat een plan kan opstellen om de doelstellingen te 
bereiken, alle beleidsmaatregelen op elkaar kan afstemmen en zelfs kan vereenvoudigen, met 
respect voor de bevoegdheden van elk niveau.  

 Meer concreet moet dit platform jaarlijks doelstellingen 2 vastleggen en de realisatie ervan 
aandachtig opvolgen. 

 Er kan dan ook alleen maar op aangedrongen worden dat hiervoor uitstekende statistische 
gegevens moeten worden verzameld en dat middelen voor de implementatie ervan dienen te 
worden vrijgemaakt. 

(15) Omdat de valorisatiecapaciteit van de inlandse biomassa beperkt is en de biomassa een 
belangrijke rol speelt in de RES-mix tegen 2020, moeten duurzame en ethisch aanvaardbare 
bevoorradingswijzen worden ontwikkeld. Door zich te baseren op de meest recente resultaten 
(het scenario 20/20 van WP 21-08), zou de Belgische vertaling van de doelstelling van 13% RES in 
de eindvraag in 2020 worden gerealiseerd door ongeveer 8% biomassa in onze primaire 
energiebehoeften, waarvan ongeveer 5% afkomstig zou zijn van import. Om deze bijdrage te 
realiseren, is een ondersteunend beleid noodzakelijk, evenals een studie van de 
concretisering van deze import. 

                                                   
2 Zoals bepaald in het National Renewable Energy Action Plan dat is opgenomen in de Europese richtlijn 

2009/28/EC. 
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(16) Het gebruik op grote schaal van biomassa moet ook worden onderworpen aan strenge 
emissiecriteria (met name voor fijn stof), in het bijzonder voor de (zeer) kleine installaties. 

(17) Wat betreft de biobrandstoffen voor het transport is blijvende waakzaamheid vereist wat het 
duurzame karakter van biobrandstoffen betreft. Er is een aanzienlijke inspanning nodig om 
biobrandstoffen van de tweede generatie op punt te zetten teneinde zich voor te bereiden op een 
eventuele verhoging van de RES-vereisten voor het transport van meer dan 10% zoals voorzien voor 
2020. 

1.4 "Primaire" mix voor de elektriciteitsproductie en -invoer 

Uit de analyse blijkt duidelijk dat de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie op basis van RES 
hoofdzakelijk onafhankelijk gebeurt van de primaire mix van fossiele en nucleaire energie. 
 
De huidige planning voor de ingebruiknemingen en uit dienst stellingen in combinatie met de 
ontmanteling zoals bepaald in de wet van 2003 van de drie eerste (en oudste) nucleaire eenheden 
in 2015, zou leiden tot een gebrek aan zowel energie als capaciteit. Het is niet zeker dat import dit 
groeiend tekort, door de beperkte capaciteit van de gekoppelde netten en de bestaande 
productiecapaciteit in het buitenland, kan aanvullen. Deze situatie van de elektriciteitsproductie in België 
is over de jaren steeds meer gespannen geworden. Zelfs met een drastische vereenvoudiging van 
administratieve procedures is er geen garantie dat bijkomende investeringen te gepasten tijde 
worden geconcretiseerd. Meerdere productieprojecten zijn alleen maar aangekondigd, zonder waarborg 
op ingebruikneming vanaf 2015, zonder de verkregen vergunning(en), en zelfs zonder een definitieve 
beslissing voor de realisatie vanwege hun ontwerper. 

1.4.1 Aardgas 

(18) Aangezien aardgas de fossiele brandstof is die het minst vervuilende stoffen per kWh produceert, en 
zowel in basis, semibasis als om tegemoet te komen aan de piek van de belastingscurve kan worden 
gebruikt, geniet deze de voorkeur bij beslissingen om oudere eenheden te vervangen of om het 
productiepark uit te breiden. 

1.4.2 Steenkool 

(19) Het eventuele gebruik van steenkool vereist dat nieuwe investeringen CCS Capture Ready 
zouden zijn.3 Uit het vergelijken van verschillende studies blijkt dat de ontwikkeling van de 
steenkoolketen mogelijk blijft ondanks de BKG-verplichtingen. Het is wenselijk om in dit 
opzicht een federale bevoegdheid op te richten, rekening houdend met het nationale 
strategische belang van een diversificatie van de energiemix. De bevoorrading is makkelijker 
rekening houdend met de makkelijke opslag en de veelzijdige geografische oorsprong ervan. 

1.4.3 Hernieuwbare elektriciteit en warmtekrachtkoppeling 

(20) De doelstellingen van de ontwikkeling van de RES zoals bepaald door het Energie-
Klimaatpakket moedigen een bijzonder grote ontwikkeling van groene elektriciteit aan. Uit 
resultaten van WP 21-08 (scenario 20/20) blijkt dat de Belgische vertaling van de doelstelling van 
13% RES in de eindvraag in 2020 zou worden verwezenlijkt door 19% RES in de 

                                                   
3 CCS Capture Ready: de nieuwe centrales moeten worden ontwikkeld met de mogelijkheid tot een makkelijke 

aanpassing voor het functioneel opvangen van CO2. Het opvangproces van CO2. blijft een proces dat het 
rendement van een centrale van ongeveer 10 basispunten beïnvloedt (rendement zonder opvang = +/- 45%). 
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elektriciteitsproductie, en vormt een ambitieuze doelstelling. Op basis van de verschillende 
studies zouden de RES-E ongeveer 17 TWh kunnen vertegenwoordigen. 4 Om de doelstelling 
te behalen, blijven belangrijke ondersteunende maatregelen vereist. Deze zijn momenteel 
gebaseerd op groenestroomcertificaten. Het is raadzaam om dit beleid in de toekomst opnieuw in 
overweging te nemen gezien de ervaringen uit het buitenland (bv. het systeem van feed-in tariffs). 

 
(21) Kwaliteits warmtekrachtkoppeling moet constant worden gestimuleerd en ondersteund om zijn 

energiepotentieel te bereiken op basis van de warmtevraag. Dit potentieel mag echter niet worden 
overschat. 

 

1.4.4 Nucleaire energie 

(22) Gezien: 
 de strakke timing die een invloed heeft op de realisatie van een productiepark met voldoende 

capaciteit om aan de vraag te voldoen; 

 de bezorgdheid om te waken over de continuiteit van de werking van het economische weefsel; 

  dit alles in overeenstemming met de vereisten voor milieu en een beveiliging van de 

bevoorrading, 
 beveelt de groep aan: 

 de sluiting van drie nucleaire reactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 met een tienjaarlijkse revisie 

uit te stellen; 

 de situatie binnen tien jaar opnieuw te evalueren om de toegevoegde waarde na te gaan van een 

nieuwe verlenging met tien jaar van de duur van hun werking; 

 en de sluiting van de andere, meer recente reactoren (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) 

met 20 jaar uit te stellen.5 

 Tegen eind 2009 is er een politieke beslissing nodig om de operationele continuïteit van de centrales 
Doel 1 & 2 en Tihange 1 in 2015 te garanderen. 6  

De conditio sine qua non die gepaard gaan met deze aanbeveling zijn: 
 de veilige werking en het afvalbeheer moeten een prioritaire zorg blijven; 
 alle maatregelen die werden genomen tegen de proliferatie van splijtstoffen moeten 

behouden blijven overeenkomstig internationale programma’s ter zake en onder de supervisie van 
de Belgische en internationale nucleaire instanties Euratom en IAEA; 

 de waakzaamheid voor de nucleaire veiligheid moet worden verhoogd. Elke verlenging van 
de levensduur van een reactor moet door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
worden bekrachtigd. Ze moeten het voorwerp uitmaken van een internationale benchmarking die 

                                                   
4 Deze 17 TWh bestaan uit ongeveer 2,8 TWh onshore windenergie, 5,4 TWh offshore, 8,5 TWh biomassa, 

0,4 TWh hydraulische en 0,25 TWh fotovoltaïsche energie. Het overeenstemmende vermogen bedraagt 1,1 GW 
onshore, 2,1 GW offshore, 1,9 GW biomassa, 0,1 GW hydraulische en 0,3 GW fotovoltaïsche energie. 

5 Nieuwe evaluatie onder andere in functie van de marktsituatie, zowel van het aanbod als van de vraag, en van de 
technologische vooruitgang. 

6 Wij willen hierbij graag een opmerking van W. Eichhammer aanhalen waarin hij, zonder de grond van de vraag te 
betwisten, zijn mening geeft in verband met de hoogdringendheid van de beslissing: "In mijn hoedanigheid als lid 
van de groep experts van GEMIX stem ik niet volledig in met de hoogdringendheid om een beslissing te nemen 
wat betreft de verlenging van de levensduur van de bestaande nucleaire centrales". Zijn argumentatie vindt u in 
extenso in Bijlage 2: Nota van W. Eichhammer. 
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de positie van de reactoren waarvoor een langere levensduur is vereist aantoont, in vergelijking 
met andere eenheden van hetzelfde type en dezelfde ouderdom. Een absolute transparantie 
tegenover het publiek inzake incidenten moet worden gegarandeerd. 

 het samenstellen van voorzieningen voor de toekomstige kosten voor het beheer van 
radioactieve splijtstoffen en de ontmanteling van nucleaire centrales moeten van nabij worden 
gecontroleerd. De initiatieven ter garantie van een betere beschikbaarheid van de 
voorzieningen, wanneer men ze zal nodig hebben, moeten worden verdergezet.  

 er werd duidelijk bepaald dat het gebruik van grotendeels afgeschreven nucleaire centrales een 
schaarsterente genereert in hoofde van de historische nucleaire operator. Deze rente zou 
volledig of gedeeltelijk worden opgevangen ten voordele van alle verbruikers, in het belang 
van intergenerationele billijkheid. Bij de evaluatie moet er op gelet worden om de 
investeringsstimulans ter behouden, in een algemene context (op Europees vlak) van vernieuwing 
en/of uitbreiding van de productiecapaciteit van elektriciteit. Deze rente zou bij voorkeur moeten 
worden gebruikt voor het stimuleren van een beleid inzake RES en energie-efficiëntie; 

 eigenaars van nucleaire centrales zouden moeten worden verplicht om bij te dragen aan de 
financiering in België van R&D inzake splijtstoffen, nucleair afval en medische nucleaire 
toepassingen; 

 al het nodige moet worden gedaan, rekening houdend met de technologische evolutie, om tot 
een definitieve oplossing te komen die vanuit maatschappelijk oogpunt aanvaardbaar is voor 
het beheer van radioactief afval van type B en C. Het spreekt voor zich dat de beslissingen die 
worden genomen inzake het beheer van afval van type A van kracht moeten worden uitgevoerd. 7 

1.4.5 Ingevoerde elektriciteit 

(23) Voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit is het echter vereist dat het in het land 
beschikbare productiepark (rekening houdend met de noodzakelijke reserves) minstens 
overeenstemt met het nationale verbruik, met aftrek van het ‘jaarlijkse gewaarborgde minimum’ 
van de invoercapaciteit. In het andere geval loopt men het risico dat het op bepaalde momenten 
onmogelijk is om de vereiste hoeveelheden in te voeren. 

1.4.6 Het netwerk 

(24) De ontwikkeling van RES vereist een aangepast en vermaasd netwerk met hoogspannings-
lijnen voor het beheren van de massieve elektriciteitsstromen die kunnen worden gecreëerd 
door het intermittente karakter van de productie van grote windmolenparken, zowel onshore als 
offshore, in België en in het buitenland. 

(25) De ontwikkeling van een offshore onderzees netwerk wordt beschouwd als strategisch voor de 
ontwikkeling van offshore windmolenparken in de Noordzee. Dit project houdt gelijke tred met de 
versterking van de huidige hoogspanningsinfrastructuur. 

                                                   
7 Afvalcategorieën: 

- A: afval met korte levensduur, zwak of gemiddeld radioactief 
- B & C: sterk radioactief afval en/of met een lange levensduur. Afval van type B geeft geen of weinig warmte af; 

afval van type C geeft warmte af en vereist een afkoelingsperiode voor de definitieve verwerking. 
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(26) De investeringen voor het aanpassen van elektriciteitsdistributienetwerken aan stromen in 
twee richtingen veroorzaakt door de integratie van hernieuwbare en gedecentraliseerde 
energie houden gelijke tred met de ontwikkeling hiervan. Bij de vernieuwing van de distributie-
infrastructuur moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een graduele lancering van 
elektrische voertuigen. 

(27) Het gebruik van intelligente tellers (smart meters) moet in fases gebeuren om de kosten-baten 
van zo’n gebruik goed te kunnen evalueren en moet gepaard gaan met een bewustmaking van de 
gebruikers van hun toegevoegde waarde. 

1.4.7 De organisatie van de markten 

(28) Aangezien het op een vrije markt moeilijk is om investeringen in piekeenheden te zien realiseren,, 
is het nuttig om een bijkomende taak te voorzien voor een entiteit onafhankelijk van 
producenten en leveranciers. Deze taak, die kan worden beschouwd als een ‘openbare dienst’, 
moet tegen een gereguleerd tarief worden vergoed, aangezien de markt niet in staat is om voor deze 
bijkomende diensten een concurrentiële prijs op te geven, zoals bovendien gevraagd in de Europese 
richtlijnen betreffende elektriciteit. 

(29) Gezien de vermindering op een vrije markt van beschikbare productie-eenheden voor het 
leveren van reserve, zou een oplossing er kunnen in bestaan dat de netbeheerder de 
mogelijkheid heeft om het gebrek aan reservevermogen te compenseren door hem 
productiecapaciteit ter beschikking te stellen zonder dat de netbeheerder met deze eenheden een 
actieve positie in zou nemen als producent. Andere, meer ‘marktgerichte’ oplossingen bestaan, 
zoals de capacity market (VS) of de mogelijkheid van contracten voor langere periodes dan tijdens 
het gereguleerde stelsel, maar vragen bijkomende analyses. 

(30) Er moet ook een fijnere analyse worden uitgevoerd van de oorzaken van het profiel van de 
belastingscurve om deze eventueel te wijzigen en de piekgebonden problematiek te verlichten. 
Dit werk moet worden uitgevoerd in samenwerking met de verschillende actoren op de markt. De 
komst van intelligente netwerken zou de piekvraag moeten helpen verminderen. 

1.5 Follow-up van de evolutie van de energiemix 

(31) De groep wenst een versterkte continue controle van de energiemix, de energiemarkten en de 
bevoorradingszekerheid in België binnen de bestaande instellingen die over voldoende menselijke en 
financiële middelen beschikken om deze essentiële taken voor onze maatschappij uit te voeren. De 
inbreng van een wetenschappelijke raad, samengesteld uit onafhankelijke experts, is ook aanbevolen. 

(32) Bovendien is het absoluut noodzakelijk dat de politieke en economische beleidsmakers op het vlak 
van energie kunnen beschikken over transparante en coherente statistische gegevens, die 
snel up-to-date worden gehouden, binnen het energieobservatorium opgericht binnen de 
Algemene Directie Energie. 

 
x---x---x 
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2 EXECUTIVE SUMMARY 
Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van de analyse van de mogelijke evolutie van de vraag en de 
corresponderende energetische en electrische mix, alsook een lijst met belangrijke boodschappen, die uit 
de analyse blijken.  

2.1 Inleiding 

 De studie, gelast door het KB van 28 november 2008 (Belgisch Staatsblad van 02/12/2008), heeft 
als doel om één of meerdere scenario's van een ideale energiemix te bieden, die tegelijk voldoen 
aan de eisen op het gebied van: 
o bevoorradingszekerheid; 
o concurrentievermogen; 
o de bescherming van het milieu/klimaat (vooral in het kader van het Energie-Klimaatpakket 

20/20); 
  evenals de kosten/baten van dit of deze scenario's ten aanzien van deze eisen. 

 Hierin wordt gevraagd om in het bijzonder drie vragen te beantwoorden met betrekking tot de 
evolutie van de energievraag, de evolutie van de energiemix en de evolutie van de energiemix voor 
de productie van elektriciteit. 

 De studie is grotendeels gebaseerd op een lijst van voorafgaande studies, rekening houdend met 
de meest recente evoluties. In dat opzicht heeft de commissie besloten om de lijst met basisstudies 
uit te breiden met WP 21-08 van het Federaal Planbureau, met als titel: "Impact van het Energie-
Klimaatpakket op het Belgisch energetisch en economisch systeem", gepubliceerd in november 
2008. Deze studie verduidelijkt de gevolgen van de goedkeuring van het Energie-Klimaatpakket 
betreffende de Belgische energiemix tegen 2020. 

 Om volledig te zijn, werden de resultaten van de verschillende studies eveneens in de mate van het 
mogelijke vergeleken met die van de DLR-studie van 2006, gedaan op verzoek van Greenpeace, 
en van de studie futures-e die gepubliceerd werd in 2008 en uitgevoerd werd door een groep van 
Europese instituten, gecoördineerd door de Vienna University of Technology en het Fraunhofer 
Institut ISI in Karlsruhe. Deze tweede studie is één van de elementen die aan de oorsprong ligt van 
de 20/20/20 ambities van de Europese Unie (EU). 

 Alle studies zijn gebaseerd op demografische en economische groeivooruitzichten van voor 2008. 
Er dient te worden opgemerkt dat de nieuwe schatting 2008 wat betreft de demografische evolutie 
(AD SEI/FPB), in 2020 rekent op een bevolkingstoename van 7% en 4% wat het aantal gezinnen 
betreft, ten opzichte van de vooruitzichten gebruikt in de te vergelijken studies. Deze meer recente 
evolutie leidt ceteris paribus tot een toename van de transportbehoeften van personen alsook van 
de energiebehoeften in de residentiële sector. De economische en financiële crisis resulteert op 
korte termijn in een aanzienlijke daling van de evolutie van het BBP. 

 De boodschappen van het voorlopige rapport werden aangevuld, uitvoeriger gemotiveerd en 
gedocumenteerd na de debatten met de vertegenwoordigers van de burgermaatschappij binnen de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. U vindt 
een volledige lijst met hun opmerkingen/vragen in Bijlage 9: Antwoorden op de vragen. 
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2.2 De energievraag 

 Op methodologisch vlak heeft de groep er bewust voor gekozen de evolutie van de energiemix 
te analyseren vertrekkende van de energievraag. Op basis daarvan leiden de werken op de 
afstemming tussen de genoemde vraag en het aanbod. 

 Dit verslag kadert vooreerst in een mondiale context van een progressieve prijsverhoging van 
fossiele brandstoffen, te wijten aan een toename van de vraag van de groeilanden en aan de 
toenemende moeilijkheden die het aanbod, vooral wat koolwaterstoffen betreft, zal ondervinden om 
deze verhoging te volgen. De belangrijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) (20% 
of 30% in 2020 en 50% of meer in 2050), noodzakelijk in het kader van de strijd tegen de 
klimaatopwarming, vormt een tweede uitdaging voor de evolutie van ons energiesysteem. Op basis 
van deze twee vaststellingen, blijkt duidelijk dat de toenemende beheersing van de 
energievraag onontbeerlijk is. 

 Bij een perfecte marktwerking zal een stabiele CO2 prijs, die het gebruik van fossiele brandstoffen 
beboet, aanzetten tot een beperking van de vraag via het prijsmechanisme. In werkelijkheid zal een 
voluntaristische en normatieve aanpak noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de 
onvolmaaktheden van de marktmechanismen en om de evolutie van de vraag gradueel te 
plafonneren. 

  Een dergelijke keuze vereist de steun van alle machtsniveaus in functie van hun 
institutionele bevoegdheden. Om belangrijke beperkingen van de vraag te bekomen, is een 
primordiale rol weggelegd voor de omzetting van de verschillende Europese richtlijnen. Bij een 
constant budget is het prioritair stellen van maatregelen met de beste verhouding kost/efficiëntie 
wenselijk. 

 Uit ervaring is gebleken dat deze energiebesparingen zonder een actief beleid ten gunste van het 
REG nog lang niet worden bereikt. 

 

 Kortom, een geslaagde beheersing van de vraag zou de afhankelijkheid van ingevoerde energie 
beperken, de aanzienlijke beperking van uitstoot van broeikasgassen vergemakkelijken en 
automatisch leiden tot een verhoging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen (RES) 
in het energiesysteem. 

2.3 Het aanbod: energiemix 

 Aardolie zou nog altijd belangrijk blijven voor transport tot 2030, ondanks de inbreng van 
biobrandstoffen, de ontwikkeling van hybride voertuigen, elektrische voertuigen en voertuigen op 
aardgas onder druk (CNG), en de stijgende trend van de aardolieprijs (aardolie van steeds 
duurdere oorsprong en prijsevolutie onder invloed van het aardoliepiek fenomeen). In de 
residentiële sector is de bijdrage moeilijker te compenseren (verwarming) in de zones met een 
kleinere bevolkingsdichtheid en/of ongunstige topografie. In het algemeen zal het verbruik eerder 
neigen naar een stabilisatie gezien de evolutie van de behoeften van de transportsector. 

 Aardgas evolueert binnen een internationale context gelijkaardig met aardolie. In België 
worden twee types aardgas verdeeld. De toegenomen vraag naar aardgas stelt tevens een 
probleem voor de evolutie van het gebruik van (L)-gas met lage calorische waarde afkomstig van 
Nederland, rekening houdend met de beschikbare volumes. Niettemin blijft het Nederlandse (L)-gas 
aantrekkelijk aangezien het hier gaat om flexibele en betrouwbare leveringen uit de nabije 
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omgeving. Om deze problematiek te ondervangen, moet geleidelijk een deel van het Belgische (L)-
net worden omgezet en op lange termijn een waarborg van Nederland worden verkregen. 
De vraag omtrent de bevoorradingszekerheid is nog groter rekening houdend met de afwezigheid 
van binnenlandse productie, de beperkte opslagcapaciteiten en de toenemende afhankelijkheid van 
de EU tegenover niet EU leveringen (58% in 2005, vooruitzicht van 84% in 2030).  
De evolutie van de behoefte aan aardgas wordt sterk beïnvloed door de toekomst van de 
nucleaire productieketen, zonder dat er een noodzakelijke in de plaatsstelling is van het ene 
met het andere. 

 De evolutie van het aandeel van steenkool in een energiemix wordt bepaald door de toekomst van 
de ijzer- en staalactiviteit in België, en door zijn mogelijke toepassing als brandstof voor de 
productie van elektriciteit. In dit opzicht zullen de milieuverplichtingen (lokale en globale) en de 
beslissingen in verband met de nucleaire productieketen in België haar aanwezigheid beïnvloeden. 
Haar relatieve aandeel in het bruto binnenlands eindverbruik zou ongeveer constant kunnen 
blijven tegen 2020. De toekomst van steenkool hangt nauw samen met de verspreiding van 
de keten van opvang en sekwestratie van koolstofdioxide (CCS). 

 De hernieuwbare energiebronnen: 

o Tegen 2020 en op basis van de meest recente resultaten (het scenario '20/20' van WP 21-08) 
gaan de verwachtingen ervan uit dat de RES 57 TWh zouden leveren van de bruto eindvraag 
(464 TWh). 50% van deze RES zou warmte produceren (voor de helft via 
warmtekrachtkoppeling op basis van biomassa en het saldo gelijk verdeeld tussen thermische 
zonne-energie en directe warmte), 30% groene elektriciteit en het saldo zou bestemd zijn voor 
het transport. De andere studies (behalve DLR) tonen over het algemeen minder ambitieuze 
vooruitzichten voor de RES (in de orde van 40 TWh), waarbij het verschil vooral schuilt in de 
biomassa.  

Grafiek 1: Verdeling van de RES in het bruto-eindverbruik van energie 
volgens eindgebruik (transport - warmte - elektriciteit) 
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Het verschil met de Belgische doelstelling van 13% moet worden bereikt met flexibiteitsinstrumenten zoals 
bepaald in de RES-richtlijn. 

Bron: FPB (2008), "Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system 
and economy", WP 21-08 - scenario 20/20. 
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o Wat de biomassa betreft dient te worden opgemerkt dat reeds in 2020 een groot deel van de 
gebruikte biomassa wordt ingevoerd. Met dit perspectief en volgens de WP 21-08 (scenario’s 
20/20 en 30/20) wordt de primaire vraag die overeenstemt met de biomassabehoeften geschat 
op 48 TWh, of ongeveer 8% van de primaire vraag, waarvan ongeveer 2/3 moet worden 
ingevoerd. Deze invoer stemt dus overeen met ongeveer 5% van de energiebehoeften van het 
land in 2020 en vormt een echte uitdaging op het vlak van een rechtvaardige verdeling van de 
beschikbare biomassabronnen op wereldniveau (zie Bijlage 3: GEMIX - Vraag in verband met 
biomassa - Jacques De Ruyck). In de studie WP 21-08 is het leeuwendeel van de 
elektriciteitsproductie op basis van biomassa afkomstig van warmtekrachtkoppelingscentrales, 
wat overeenstemt met ongeveer 2000 MWe geinstalleerd. Indien een evenwichtigere verdeling 
van deze productie wordt overwogen tussen de warmtekrachtkoppeling en de bijstook in grote 
elektriciteitscentrales, zou de biomassabehoefte nog groter zijn. In geval van een 50/50-
verdeling tussen de twee productietypes, zou deze behoefte 55 TWh bedragen, of 9% van de 
totale vraag naar primaire energie, en 6% door invoer. 

o Tegen 2030 is er nog een aanzienlijke vooruitgang mogelijk dankzij de uitbreiding van onshore 
en offshore windenergie (zie hierna). 

o De RES die voor transport gebruikt worden, zijn in 2020 voornamelijk biobrandstoffen en zullen 
beantwoorden aan de Europese eis die een gebruik vooropstelt van 10% RES in het verbruik 
van de transportsector. De verdere evolutie zal sterk afhangen van de ontwikkeling van de 
biobrandstoffen van de tweede generatie. 

2.4 Het aanbod: "primaire" mix voor de elektriciteitsproductie 

 De huidige planning voor de ingebruiknemingen en uitdienststellingen in combinatie met de 
beëindiging van het gebruik, zoals bepaald in de wet van 2003, van de drie eerste (en oudste) 
nucleaire eenheden in 2015, zal leiden tot een gebrek aan zowel energie als capaciteit. Het is 
niet gegarandeerd dat import dit groeiend tekort kan aanvullen gezien de beperkte capaciteit 
van de gekoppelde netten en bestaande productiecapaciteit in het buitenland. Deze situatie van de 
elektriciteitsproductie in België is trouwens over de jaren heen steeds meer gespannen. De 
drastische vereenvoudiging van administratieve procedures alleen zal de tijdige concretisering van 
bijkomende investeringen niet garanderen. Meerdere productieprojecten zijn alleen aangekondigd, 
zonder waarborg op ingebruikneming vanaf 2015, zonder de verkregen vergunning(en), zelfs 
zonder een definitieve beslissing voor de realisatie van hun ontwerper. 

 
 Aardgas is de fossiele brandstof die het minst CO2-uitstoot bij zijn verbranding en deze kan zowel 

gebruikt worden in basis, semi-basis of om tegemoet te komen aan de piek van de belastingscurve. 
Aanzienlijke investeringen zullen nodig zijn op het gasnet in geval van nucleaire phase-out, 
van de stopzetting van oude steenkooleenheden (omwille van milieuredenen) en de vervanging 
van deze gedeclasseerde eenheden door gascentrales. 

 Het eventuele gebruik van steenkool vereist dat nieuwe investeringen CCS Capture ready 8 
zijn. Het deel sekwestratie zal meer tijd vergen om een concrete vorm aan te nemen (weinig 
waarschijnlijk voor 2020) in een land als België dat geen geologische structuur heeft die gepast is 

                                                   
8 CCS Capture Ready: de nieuwe centrales moeten worden ontwikkeld met de mogelijkheid van een makkelijke 

omzetting voor het functioneel povangen van CO2. Het opvangproces van CO2 blijft een proces dat het rendement 
van een centrale van ongeveer 10 basispunten beïnvloedt (rendement zonder opvangen = +/- 45%). 
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voor een vlotte opslag, zoals uitgeputte petroleum/gasbronnen. Bovendien zijn bepaalde 
geologische structuren, die mogelijk bruikbaar zijn, prioritair bestemd voor de seizoensopslag van 
aardgas, vereist voor een gepast beheer van de gasbevoorrading. 

 De doelstellingen van de ontwikkeling van de RES voorzien door het Energie-Klimaatpakket 
moedigen een bijzonder grote ontwikkeling aan van de groene elektriciteit. Op basis van de 
verschillende studies (zie Bijlage 1: Vergelijking van de verschillende studies), zou RES-E 17 TWh 
kunnen vertegenwoordigen op een elektrische eindvraag van ongeveer 100 TWh in 2020.  

 De verspreiding van de RES gaat gepaard met het subsidiebeleid via de systemen van 
groenestroomcertificaten, hetgeen een belangrijke kost vertegenwoordigt die afgewenteld wordt op 
het geheel van alle verbruikers, zowel industriële, als KMO's en particulieren. 

 Volgens de resultaten van het 20/20 scenario van de WP 21-08 vertaalt het Belgisch objectief van 
13% RES in de eindvraag in 2020 zich uiteindelijk in 19% RES in de elektriciteitsproductie, hetgeen 
een bijzonder ambitieus doel betekent. 

 Tenslotte moet benadrukt worden dat de ontwikkeling van RES los staat van de toekomst 
van de nucleaire productieketen. 

Grafiek 2: Verdeling van de RES-E-productie per productietechniek 
voor hernieuwbare energie tegen 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Productie = 17 TWh Vermogen = 5,5 GW 
 Bron: Bijlage 1: Vergelijking van de verschillende studies. 

 Invoer van elektriciteit 

o Tijdens de voorbije jaren en dit tot het derde trimester 2008, werd het land meer en meer 
afhankelijk van structurele elektrische invoer. 

o De onderliggende studies tonen de tendens aan dat de nucleaire phase-out in België 
gedeeltelijk gecompenseerd wordt voor de basislast door een verhoging van de invoer 
afkomstig van Frankrijk (van nucleaire oorsprong). 

o Binnen de context van de uitwisselingszone Frankrijk – Benelux – Duitsland, moet eraan 
herinnerd worden dat een Franse studie van de DGEMP (Direction Générale de l'Energie et des 
Matières Premières) van april 2008 een belangrijke daling voorziet van de Franse export van 
elektriciteit van 63,3 TWh in 2006 tot 53 TWh in 2020 en tot 22,8 TWh in 2030, terwijl er nog 
steeds onzekerheid bestaat wat betreft de importbehoeften van Duitsland. 

o De resultaten van de laatste System Adequacy Forecast 2009-2020 van ENTSO-E hebben 
aangetoond dat de ontbrekende productiecapaciteit in België gecompenseerd kan worden 
door export van buurlanden tot in 2015. 
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 Kernenergie: meerdere mogelijke opties voor een te nemen beslissing  

o Motivatie van de opties: ter gelegenheid van de publicatie van de studie CE2030 in 2007 wees 
een van de experts er al op dat de overheid erg weinig maatregelen genomen had om een grote 
toename van de CO2-uitstoot te voorkomen wanneer de kerncentrales gesloten zouden worden. 
De sluiting van de kerncentrales zou meer bepaald problemen kunnen opleveren op het gebied 
van uitstoot indien er geen ambitieuze verbeteringen op het vlak van energie-efficiëntie werden 
gerealiseerd en er geen CCS-technieken tegen deze tijdshorizonten zouden toegepast worden. 
Gezien de verloren tijd en de nodige termijn om resultaten te boeken, was hij van mening dat de 
levensduur van de Belgische centrales die in aanmerking zouden komen, met 5 jaar bovenop de 
levensduur van 40 jaar verlengd zou kunnen worden mits een relevante bijdrage 9 om  de  
overgang van het Belgisch energiesysteem naar een systeem met een grotere energie-
efficiëntie, dat minder BKG's uitstoot en meer RES gebruikt, te financieren. 

o Voorgestelde opties: uitgaande van deze vaststelling en aangezien een nieuwe periode van 
bijna drie jaar sindsdien verstreken zal zijn zonder beslissing, en ook gezien de kerneenheden 
technische cycli van tien jaar hebben, die zich kenmerken door grote tienjaarlijkse technische 
revisies, staat de groep erop om een tussenoptie C voor te stellen tussen: 
- een optie A waarbij de wet toegepast wordt zoals ze is; 
- en een optie B waarbij de levensduur van alle centrales tot maximum 60 jaar verlengd 

kan worden. 
 Deze tussenoptie C bestaat erin om de sluiting van de eenheden Doel 1 & 2 en Tihange 1 

met een tienjaarlijkse revisie, die één keer verlengbaar is, uit te stellen en om de situatie 
over tien jaar opnieuw te evalueren om na te gaan of een tweede verlenging een 
toegevoegde waarde zou hebben. De levensduur van de centrales Doel 3 & 4 en Tihange 2 
& 3 zou verlengd worden tot maximaal 60 jaar. 

 De beslissing om de levensduur van de kerncentrales van het PWR-type een beetje overal ter 
wereld te verlengen van 40 tot 50 en zelfs 60 jaar, kwam er geval per geval na goedkeuring van 
de veiligheidsinstanties. Dit is een goedkopere oplossing dan de bouw van nieuwe installaties. 
Uit ervaring blijkt dat de huidige centrales langer dan oorspronkelijk gepland kunnen werken. Dit 
gaat echter gepaard met verjongingsinvesteringen die zeker niet te verwaarlozen zijn. Deze 
oplossing vereist verlengingen met ongeveer tien jaar om economisch rendabel te zijn. 

o Voorafgaande opmerkingen aan de bespreking van de mogelijke opties:  

 - de conditio sine qua non voor de eventuele toepassing voor alle opties is dat de 
waakzaamheid op het gebied van nucleaire veiligheid op het hoogste niveau blijft en 
dat de goedkeuring voor de bedrijfsexploitatie onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle blijft. 

 - Ongeacht de toekomst van de nucleaire productiesector moeten alle nodige 
inspanningen geleverd worden, die rekening houden met de technologische ontwikkeling, 
om tot een maatschappelijk aanvaardbare oplossing te komen voor het beheer van het 
radioactief afval van type B en C. Het spreekt voor zich dat de beslissingen die genomen 
worden op het gebied van het beheer van afval van type A, uitgevoerd moeten worden. 

                                                   
9 Cf. het 'Borssele'-convenant: overeenkomst in Nederland met de nucleaire exploitant om de duurzame 

ontwikkeling te financieren in ruil voor de verlenging van de levensduur van de kerncentrale van Borssele. 
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 - Alle getroffen maatregelen tegen de proliferatie van splijtstoffen moeten gehandhaafd 
worden in overeenstemming met de internationale programma's die deze aangelegenheid 
regelen, en onder de supervisie van de Belgische en internationale nucleaire instanties 
Euratom en IAEA. 

 - De samenstelling van de voorzieningen voor de toekomstige kosten van het beheer van 
bestraalde splijtstoffen en de ontmanteling van de kerncentrales moet van dichtbij opgevolgd 
worden door het bestendigen van de initiatieven die een betere beschikbaarheid van de 
voorzieningen te gelegener tijd, nastreven. 

o Bespreking van de opties: 

 - zie gedetailleerde fiches in het deel 3.7.5.4 Analyse van de opties betreffende de kernsector 
– vanaf pagina 36. 

 - Uit de vergelijking van de verschillende studies blijkt duidelijk dat kernenergie niet in 
competitie staat met de ontwikkeling van hernieuwbare energie, en dat de sluiting van 
kerncentrales geen beweegreden is om een dergelijke ontwikkeling aan te moedigen. De 
doelstelling van 13% RES in België versterkt deze conclusie alleen maar. 

 - Welke optie ook gekozen wordt, blijft de problematiek van het beheer (en de opslag) 
van het afval voor het afval dat tot nu toe verzameld werd en het afval dat gegenereerd 
wordt vanaf nu tot de volledige sluiting van de laatste reactor. 

 - Nucleaire rente: in België werden kerncentrales gebouwd op een gereglementeerde markt 
met een belangrijke steun van de overheid. Deze eenheden kenmerken zich door zeer hoge 
investeringskosten en lage werkingskosten. Anderzijds kwam de liberalisering van de 
elektriciteitsmarkt op een ogenblik dat het park van bestaande kerncentrales al grotendeels 
financieel afgeschreven was. Bovendien heeft deze liberalisering de vorming van de 
elektriciteitsprijzen gewijzigd. Sindsdien is er een verschil ontstaan tussen de marktprijs 
als gevolg van het evenwicht tussen vraag en aanbod, vaak bepaald door de productie-
eenheden van steenkool of aardgas met hogere werkingskosten, en de prijs aangehouden 
door de beheerders die over grotendeels afgeschreven kerneenheden met lage 
werkingskosten beschikken die grotendeels onafhankelijk zijn van de prijs van fossiele 
brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool). Ook als gevolg van de Europese inter-
connecties en de onmogelijkheid in vele landen om nieuwe nucleaire eenheden te bouwen, 
genieten de historische nucleaire beheerders vandaag van een "schaarsterente" die 
beantwoordt aan het verschil tussen de Europese marktprijs en de huidige totale 
kosten van deze "historische" kernenergie. Men moet eveneens in acht nemen dat deze 
problematiek ook valt onder de intergenerationele billijkheid. De fundamentele wijziging 
aangebracht door de toepassing van marktmechanismen heeft als zijdelings effect dat ze 
verhindert dat de huidige generatie consumenten voordeel haalt uit de inspanningen die de 
vorige generatie geleverd heeft om de bouw van de bestaande eenheden te financieren. 

   Meerdere auteurs hebben gewezen op het bestaan van deze rentekwestie en hebben 
oplossingen gevonden om een deel van deze rente op te vangen ten voordele van de 
consument. Tijdens de raming ervan is het echter raadzaam om de aanmoediging tot 
investeren te behouden in een algemene context (binnen de EU) van vernieuwing en/of 
uitbreiding van de productiecapaciteiten voor elektriciteit. 

 - Ongeacht de uiteindelijke beslissing van de politieke instanties moet er zo snel mogelijk 
een beslissing genomen worden omwille van logistieke en planningsredenen bij de 
uitvoering van de beslissing. 
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 - De eventuele bouw van een nieuwe kerneenheid werd niet in overweging genomen door 
GEMIX omdat dit niet voorzien is in de wet, niet aansluit op de doelstelling betreffende de 
samenstelling van een evenwichtige energiemix en er ook nog veel onduidelijkheden zijn 
over de reële operationele kosten van deze nieuwe generatie reactoren. 

2.5 Aanvullende beschouwingen 

 De diversifiëring van de energiemix blijft een "voorzorgsstrategie" 

 Belang van de netwerken 

o De ontwikkeling van RES vereist een aangepast netwerk met hoogspanningslijnen om de 
massale elektriciteitsstromen te beheren, die kunnen ontstaan door het intermitterend karakter 
van de grote onshore en offshore windmolenparken. 

o De ontwikkeling van een offshore onderzees netwerk wordt beschouwd als strategisch in 
de ontwikkeling van offshore windenergie op de Noordzee. Dit project gaat gepaard met de 
versterking van de onshore hoogspanningsinfrastructuur. 

o De investeringen in de aanpassing van de distributienetwerken van elektriciteit aan de bi-
directionele elektriciteitsstromen, die het gevolg zijn van de integratie van gedecentraliseerde 
en hernieuwbare energiebronnen, gaan gepaard met de ontwikkeling van deze energie. 

 Invloed van de huidige economische crisis 
Het gevolg van de financiële crisis is dat projecten met een groter financieel risico (zoals de "far 
offshore" installatie van windmolens) te maken krijgen met financieringsproblemen en bijgevolg een 
vertraging in de uitvoering. De potentiële duur van de huidige crisis is een zeer grote uitdaging 
voor de installatie vóór 2020 van de nodige windmolenparken op zee en de realisatie van de 
nodige netwerkinfrastructuur voor de integratie van deze windmolenparken in de Europese 
transportnetwerken. 

 CCS 
De techniek voor de opvang en de sekwestratie van CO2 (CCS), hoewel weinig toepasbaar in 
België tegen 2020 en 2030, zou aanzienlijk moeten evolueren via de lopende onderzoeks- en 
proefprojecten, die gestimuleerd worden in het kader van het Energie-Klimaatpakket. Zij is van het 
grootste belang voor het gebruik van koolstofhoudende fossiele energie op lange termijn en gaat 
met niet te verwaarlozen meerkosten gepaard. Niettemin is de technologie onontbeerlijk voor de 
constante ontwikkeling van de elektriciteitsproductie op basis van steenkool. 

 Werking van de elektriciteitsmarkt 
De productie van elektriciteit evolueert op een geliberaliseerde markt. Er kan een ontkoppeling zijn 
tussen investeringsbeslissingen die genomen worden door particuliere operatoren, een mix die 
opgelegd wordt door de overheid, en de effectieve uitvoering van de investeringen. 
Een eerste grote bijzonderheid is de uitvoering van de investeringen in productiecapaciteit voor 
piekbelasting. 
We stellen eveneens een vermindering van de beschikbare productie-eenheden vast voor het 
leveren van reservecapaciteit. We kunnen veronderstellen dat dit te wijten is aan een toenemend 
verschil tussen enerzijds de kosten van deze eenheden en anderzijds hun waarde op een 
geliberaliseerde markt. Het lijkt dus moeilijk voor de TNB om onder aanvaardbare voorwaarden de 
ondersteunende diensten te organiseren, die reserve-eenheden vereisen. 
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Een derde bijzonderheid is de opkomst van "boom"- en "bust"-cycli10 die de investeringen in 
productiecapaciteit in de geliberaliseerde elektriciteitssector kenmerken, wat op korte termijn het 
evenwicht tussen het aanbod en de vraag naar elektriciteit dreigt te verstoren.  

 Belang van de elektrificatie van het wagenpark 
In het scenario 20/20 van WP 21-08 wordt het extra elektriciteitsverbruik in 2030 in België geraamd 
op 1 TWh. Volgens een studie van het Fraunhofer Institut op Europees niveau zou de impact van 
elektrische auto's beperkt blijven en zou deze in 2035 in het meest optimistische scenario 
overeenstemmen in België met een elektrisch verbruik van 3,5 TWh. 

 Impact van de verschillende mogelijke opties voor de energie- en elektriciteitsmix tegen 2020 

Grafiek 3: Impact van de verschillende mogelijke opties 
voor de energie- en elektriciteitsmix tegen 2020 
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 Bronnen: FPB (2008), "Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system 

and economy", WP 21-08 (referentiescenario & scenario 20/20) en eigen berekeningen. 
 

                                                   
10 "Boom"- en "bust"-cycli: de investeringen voor bijkomende productiecapaciteit zijn het gevolg van prijspieken (een 

boom-cyclus als gevolg van een voorafgaande periode van investeringstekorten). Er ligt dus een periode van 
verschillende jaren tussen het signaal van de markt (dat er bijkomende investeringen vereist zijn in de 
productiecapaciteit), de reactie van de marktactoren en de ingebruikneming van nieuwe eenheden. Dit signaal van 
de markt veroorzaakt vaak een reactie van de marktactoren, die leidt tot te veel investeringen (bust-cyclus tegen 
lage prijzen die de investeringsbeslissingen intrekken) omdat ze allemaal hun deel van de markt willen 
beschermen. 
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De invoering van bijkomende belangrijke maatregelen inzake energie-efficiëntie heeft als resultaat 
dat de eindvraag naar elektriciteit in 2020 wordt geraamd op 93 TWh en dit in de drie opties. De 
verdeling van de verschillende componenten van de elektriciteitsmix die overeenstemt met drie 
opties, zijn weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

Grafiek 4: Elektriciteitsmix met de drie voorgestelde opties 
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3 EINDVERSLAG 
Hieronder volgen de gedetailleerde resultaten van de analyse van de mogelijke evolutie van de vraag en 
de corresponderende energetische en electrische mix, alsook een volledige lijst met boodschappen, die 
de groep heeft afleiden uit de analyse.. 

 
In deze sectie werden de boodschappen uit het voorlopig verslag vervolledigd, uitvoeriger gemotiveerd en 
gedocumenteerd aansluitend op de debatten die werden georganiseerd met de vertegenwoordigers van 
de burgermaatschappij binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling. U vindt een volledige lijst met hun opmerkingen/vragen in Bijlage 9: Antwoorden 
op de vragen 

3.1 Doelstellingen van de studie 

 De studie, gelast door het KB van 28 november 2008 (Belgisch Staatsblad van 02/12/2008), heeft als 
doel om één of meerdere scenario's van een ideale energiemix te bieden, die tegelijk voldoen aan de 
eisen op het gebied van: 
 bevoorradingszekerheid; 
 concurrentievermogen; 
 de bescherming van het milieu/klimaat (vooral in het kader van het Energie-Klimaatpakket 20/20); 

 evenals de kosten/baten van dit of deze scenario's ten aanzien van deze eisen. 
 

Hierin wordt gevraagd om in het bijzonder de volgende drie vragen te beantwoorden (artikel 2 van het 
KB): 

 1) Kan er een algemene tendens afgeleid worden uit deze vier studies in termen van evolutie van de 
vraag, rekening houdend met het potentieel aan vermindering van energieverbruik en de evolutie 
van de energieprijs? 

 2) Gelet op het feit dat bepaalde van deze studies België afzonderlijk beschouwen en andere dit 
doen in een open Europees kader, hoe moet dan de eigen binnenlandse productiecapaciteit 
evolueren en welke is de impact van de uitwisselingen van elektriciteit (import/export/transit) op de 
Belgische markt (eventueel in het licht van andere Europese en internationale studies)? 

 3) Welke is in deze context het potentieel inzake ontwikkeling en exploitatie van de verschillende 
energiebronnen, rekening houdend met de wil van de regering om de uitbouw van een net voor 
gedecentraliseerde elektriciteitsproductie te ondersteunen? 

3.2 Geraadpleegde studies 

 De studie is grotendeels gebaseerd op een lijst van voorafgaande studies11. De bedoeling ervan is 
vooral om de reeds uitgevoerde werken samen te vatten, rekening houdend met de recentste 
ontwikkelingen. In dat opzicht heeft de commissie besloten om de lijst met basisstudies uit te breiden 
met WP 21-08 van het Federaal Planbureau, met als titel: "Impact van het Energie-Klimaatpakket op 
het Belgisch energetisch en economisch systeem", gepubliceerd in november 2008. Deze studie 
verduidelijkt de gevolgen van de goedkeuring van het Energie-Klimaatpakket op de Belgische 

                                                   
11 Commission Energy 2030 (2007), "Belgium's Energy Challenges Towards 2030 - Final report" 

 Federaal Planbureau (2006), "Het klimaatbeleid na 2012: Analyse van scenario's voor emissiereductie tegen 2020 
en 2050". 

 CREG (2007), STUDIE (F)070927-CDC-715 over de ontoereikende productiecapaciteit in België. 
 AD Energie, FPB (2008), "Ontwerp van studie over de perspectieven inzake elektriciteitsbevoorrading 2008-2017". 
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energiemix tegen 2020, met een beoogde vermindering van 20% op Europees niveau (zelfs 30% in 
alternatieve scenario's) van de uitstoot van broeikasgassen (BKG's) in vergelijking met 1990 en een 
gebruik van 20% van de bronnen van hernieuwbare energie in de Europese Unie in verhouding tot 
het totale bruto eindverbruik en wordt aangevuld met een eis die erop gericht is om een aandeel van 
10% hernieuwbare energie in de transportsector te behalen ( geldig voor alle lidstaten).  In het kader 
van de Europese burden sharing, bedraagt de Belgische doelstelling voor RES 13%. 

 
 De WP 21-08 bestudeert ook scenario’s waarin de broeikasgasemissies in 2020 op Europees niveau 

met 30% moeten worden verminderd. In dat geval is de markt voor emissierechten uitgebreid tot alle 
landen die de reductiedoelstellingen onderschrijven, wat als gevolg heeft dat de koolstofprijs daalt en 
dat er dus sneller een beroep wordt gedaan op flexibiliteitinstrumenten (ETS-markt, CDM, JI) bij de 
realisatie van de nationale doelstelling. Aangezien de raming van deze koolstofprijs vergelijkbaar is 
met die van scenario 20/20, is de impact op het Belgische energiesysteem van dezelfde 
grootteorde.12 

 
Om volledig te zijn, werden de resultaten van de verschillende studies eveneens in de mate van het 
mogelijke vergeleken met die van de DLR-studie van 2006, gedaan op verzoek van Greenpeace, en 
van de studie futures-e die gepubliceerd werd in 2008 en uitgevoerd werd door een groep van 
Europese instituten, gecoördineerd door de Vienna University of Technology en het Fraunhofer 
Institut ISI in Karlsruhe. Deze tweede studie is één van de elementen die aan de oorsprong ligt van 
de ambities 20/20/20 van de Europese Unie (EU). 

Voor het gemak van de lezer werden synoptische grafieken gemaakt, waarin de belangrijkste 
resultaten van de hoger vermelde studies vergeleken worden. Ze zijn samen met enkele 
opmerkingen terug te vinden in Bijlage 1: Vergelijking van de verschillende studies, vanaf pagina 49. 

3.3 Methodologie van de studies 

 De basisstudies, uitgebreid met WP 21-08 van het Federaal Planbureau, worden onderverdeeld in 
drie categorieën volgens hun benadering en de gebruikte methode: 

3.3.1 Het verslag van de Commissie 2030, het verslag betreffende het klimaatbeleid na 2012-deel 
tegen 2020 (Federaal Planbureau), het ontwerp van studie over de perspectieven inzake 
elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 en WP 21-08 baseren zich allemaal op het gebruik van het 
PRIMES-model. De studie van de CREG is gebaseerd op het gebruik van het PROCREAS-model 
dat door de CREG al gebruikt werd in het kader van de uitwerking van de indicatieve programma's 
voor de middelen voor elektriciteitsproductie 2002-2011 en 2005-2014. 

3.3.2 Het ontwerp van studie over de perspectieven inzake elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 en de 
studie van de CREG behandelen enkel het aspect elektriciteit. 

3.3.3 Ook het tijdsperspectief is verschillend. 
De twee studies betreffende elektriciteit hebben een respectievelijk tijdsperspectief van 2020 en 
2017. 
Enkel het verslag van de Commissie 2030 heeft een tijdsperspectief van 2030 maar omvat 
eveneens informatie over 2020. 

                                                   
12 Omdat het verschil tussen de resultaten van de scenario’s 20/20 en 30/20 nagenoeg nihil is, verschijnt er geen 

differentiatie in de onderschriften van de resultaten van de WP 21-08 opgenomen in Bijlage 1: Vergelijking van de 
verschillende studies. 
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Het verslag betreffende het klimaatbeleid na 2012 (eerste deel) en WP 21-08 hebben duidelijk als 
tijdsperspectief 2020. Het tweede deel van het eerste verslag bevat een analyse tegen 2050, 
gebaseerd op de backcasting-techniek. Dit deel werd niet vergeleken met de andere studies die in 
het KB vermeld worden, rekening houdend met hun tijdsperspectief dat beperkt is tot 2020-2030. 
Een andere studie die peilt naar 2050 is de DLR-studie "Energy Revolution: a sustainable 
pathway to a clean energy future for Belgium" uitgevoerd in 2006 op vraag van Greenpeace en 
tevens gebaseerd op de backcasting-techniek 13. Rekening houdend met de eisen inzake 
broeikasgasemissies en de daarmee verbonden kosten, met de onzekerheden betreffende de 
technologische ontwikkelingen tegen dan, roept de GEMIX-groep op tot extreme voorzichtigheid 
wat betreft de identificatie van een ideale energiemix tegen 2050. Exploratieve werken zijn echter 
nuttig om de aspecten op lange termijn te analyseren. 

3.4 Perspectieven m.b.t. demografie en economische groei 

 Alle studies zijn gebaseerd op perspectieven m.b.t. demografie en economische groei van voor 2008. 

3.4.1 De nieuwe raming voor 2008 op het vlak van de demografische evolutie (AD SEI/FPB) in 2020 
mikt op een toename van de bevolking met 7% en van het aantal gezinnen met 4% in vergelijking 
met de perspectieven die in de te vergelijken studies worden gebruikt. Uit deze recentere evolutie 
zal ceteris paribus een groei volgen in de transportbehoefte van personen evenals de 
energiebehoefte in de residentiële sector. 

3.4.2 De economische en financiële crisis leidt op korte termijn tot een significante reductie in de 
evolutie van het BBP. Voor de crisis werd de gemiddelde jaarlijkse groei geraamd op 2,1% tussen 
2005 en 2020. Tegen 2030 stond de raming op 1,5%. De voorspellingen van mei 2009 wijzen op -
3,8% voor 2009, 0% in 2010, 2,4% in 2011 en 2012 en 2,2% voor 2013 en 2014 zonder nieuwe 
voorspellingen daarna. 

3.4.3 Deze voorspellingen geven ook aan dat België tegen 2012 de doelstelling van het Kyoto-protocol 
zou halen door gemiddeld 125 Mt CO2-equivalent uit te stoten, dat is 9,1 Mt CO2-equivalent onder 
de doelstelling. Tezelfdertijd geven we aan dat andere inspanningen noodzakelijk zullen zijn om 
de beperkingen tegen 2020 te respecteren die voortvloeien uit het Energie-Klimaatpakket van de 
EG. 

3.5 Evolutie van de vraag (Artikel 2 – vraag 1 van het KB) 

 Op methodologisch vlak heeft de groep er bewust voor gekozen om de evolutie van de energiemix 
vanuit de energievraag te analyseren. Op basis daarvan heeft het ondernomen werk geleid tot een 
afstemming tussen vraag en aanbod. 

 
 Het onderhavige rapport kadert vooreerst in een wereldwijde context van een progressieve stijging 

van de prijzen voor fossiele brandstoffen, te wijten aan de stijgende vraag vanuit opkomende markten 
en de toenemende moeite die het aanbod ondervindt om deze groei te volgen, vooral op het gebied 
van koolwaterstoffen. De belangrijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen (20%, zelfs 30%, in 
2020 en 50% of meer in 2050), die noodzakelijk is in het kader van de strijd tegen de klimaat-
opwarming, vormt een tweede uitdaging voor de evolutie van ons energiesysteem. 

                                                   
13 In de twee studies in kwestie werd er geen economische analyse uitgevoerd. 
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3.5.1 Wanneer we uitgaan van deze twee vaststellingen, zien we dat de toenemende controle over de 
energievraag onontbeerlijk is. In een context van gelijkaardige economische groei wijzen de 
referentie voorspellingen die door de groep geanalyseerd werden allemaal op een matige stijging 
van de eindbehoefte aan energie tussen 200514 en 2020, hetgeen leidt tot een vermindering van 
de energie intensiteit en wijst op een verbetering in een efficiënt energieverbruik. Deze trend zet 
zich verder naar 2030 toe. We zien ook in de onderzochte studies dat hoe strenger de opgelegde 
voorwaarden, hoe meer de vraag daalt. De reductie van de uitstoot van broeikasgassen, het 
gebruik van hernieuwbare energie (RES), de afwezigheid van het opvangen en het sekwestreren 
van CO2 (CCS), het verlaten van de elektriciteitsproductie op basis van kernenergie, de 
autonomie op het gebied van de productie van elektriciteit (geen import) en/of de verplichting om 
de BKG enkel op binnenlandse basis te verlagen, zijn allemaal beperkingen die via de 
prijsmechanismen (prijsstijging) vooral tegen 2030 leiden tot een gevoelige daling van de vraag en 
met andere woorden een grotere doeltreffendheid van het energiesysteem. 

3.5.2 De finale energievraag bedroeg 422 TWh in 20054. Zonder bijkomende maatregelen zou deze 
eindvraag 481 TWh bedragen in 2020 en 476 TWh in 203015. De studie van de impact van het 
Energie-Klimaatpakket (WP 21-08 van FPB) geeft aan dat de eindvraag naar energie 454 TWh 
zou bedragen in 2020 indien de gepaste maatregelen worden getroffen om te voldoen aan de 
huidige vereisten van het Energie-Klimaatpakket van de EU dat nog geen definitieve vereisten 
vastlegt voor een meer doeltreffende omgang met energie, en dat in de hypothese van een 
bevestiging van de phase-out voor kernenergie vanaf 2015. In de meeste overige onderzochte 
studies verminderen bijkomende maatregelen deze vraag al tot onder de 400 TWh (hetzij een 
vermindering met 15% of zelfs meer, in vergelijking met de referentievoorspelling in 2020). In het 
meest extreme scenario van de Commissie Energie 2030 zou de eindvraag 323 TWh bedragen in 
2020 en zou deze op dit niveau stabiel blijven tot in 2030. 

3.5.3 Bij een perfecte marktwerking zou een stabiele prijs voor CO2 die het gebruik van fossiele 
brandstoffen beboet, leiden tot een beperking van de vraag via het prijsmechanisme. In 
werkelijkheid zal een voluntaristische en normerende aanpak noodzakelijk zijn om tegemoet te 
komen aan de onvolmaaktheden van de marktmechanismen (onder meer de volatiliteit van de 
CO2 prijs) en om geleidelijk aan de evolutie van de vraag te plafonneren, gezien de 
ontoereikendheid van het prijsmechanisme om een significante daling van de vraag te 
bewerkstelligen. Men mag niet uit het oog verliezen dat het prijsmechanisme een instrument is 
voor de ETS-sectoren, wat momenteel niet het geval is voor de niet-ETS-sectoren. De Duitse en 
Franse overheid hebben echter een gelijkaardige aanpak ontwikkeld 16.  

                                                   
14  De statistieken vermeld in de grafieken vermeld in bijlage 1 zijn deze gepubliceerd door Eurostat voor de zomer 

van 2008. Ze verschillen van de statistieken die sinds september 2008 door Eurostat werden gepubliceerd. De 
recentste gepubliceerde cijfers voor het jaar 2007 zijn dan ook niet rechtstreeks te vergelijken. 

15 In: Federaal Planbureau (2008), "Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system 
and economy", WP 21-08. 

16 Duitsland: "Energieprogramm Bundesregierung": daling van het elektriciteitsverbruik met 0,5% per jaar tot in 2020 
en met 0,3% per jaar in de periode 2020-2030. In: DENA (Deutsche Energie-Agentur GmbH) - Kurzanalyse der 
Kraftwerks- und Netzplanung in Deutschland - Schlussfolgerungen und Fazit 

 Frankrijk: Meerjarige investeringsprogramma's (PPI) voor de productie van elektriciteit en warmte. Meerjarig 
indicatief plan op het gebied van gas (periode 2010-2020): daling van het verbruik met 6% van de eindvraag naar 
energie tegen 2020. 
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 Op Belgisch niveau stelde het VBO in april 2009 een studie voor over een efficiënt verbruik van 
energie met daarin een ambitieuze doelstelling tegen 203017. 

3.5.4. Het 1e plan voor energie-efficiëntie in België werd bekritiseerd door de Europese Commissie 
wegens zijn gebrek aan  

 - samenwerking tussen de deelstaten (gewestelijk en federaal),  
 - een gemeenschappelijke doelstelling, 
 - een duidelijke planning voor het uitvoeren van de maatregelen (zie: Wuppertal Institute GmbH & 

Ecofys Germany GmbH (juli 2009), ‘EEW Final Report on the Evaluation of National Energy 
Effiency Action Plans').  

Het 2e plan voor energie-efficiëntie in België moet in 2010 worden opgesteld (uiterlijk tegen 
midden 2011). Een bijkomend potentieel is realiseerbaar door het toepassen van extra 
maatregelen die verder gaan dan deze beschreven in het eerste plan. De gebouwen zouden een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren, evenals de sector van de elektrische apparaten. De 
transportsector vormt de belangrijkste uitdaging voor het toekomstige energieverbruik en de in het 
eerste plan aanbevolen maatregelen werden als weinig ambitieus bestempeld. 

3.5.5 Een betekenisvolle inspanning vereist de steun van alle overheidsniveaus in functie van hun 
institutionele bevoegdheden. Teneinde een belangrijke reductie van de vraag te bekomen, wordt 
een primordiale rol toegekend aan de omzetting van de verschillende Europese richtlijnen, zoals 
de richtlijn 2002/91/EC met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen (met inbegrip van 
de lopende aanpassingen), richtlijn 2006/32/EC met betrekking tot een rationeel energieverbruik 
bij het finaal gebruik en energiediensten en de uitbreiding van het toepassingsgebied van richtlijn 
92/75/EEC met betrekking tot de energielabels en de minimale prestatiestandaarden in het kader 
van de Europese richtlijn "Ecodesign"18.  

3.5.6 Aanzienlijke dalingen in de eindvraag zijn mogelijk voor gebouwen (thermische isolatie, 
warmteproductie, …) zowel in de residentiële als tertiaire sector. Omdat de aanpassing van het 
woningbestand wat betreft deze problematiek altijd erg traag verloopt, moeten er stricte 
begeleidende systemen worden toegepast om de verbetering van de energiebalans van het 
woningbestand te meten. 

 De meeste scenario's mikken op een significante verhoging van het elektriciteitsverbruik in de 
residentiële sector door het opkomen van nieuwe toepassingen die elektriciteit vereisen en de 
verveelvoudiging van de bestaande toestellen tegen 2020. Ook in de tertiaire sector is deze 
stijging in het elektriciteitsverbruik aanzienlijk. Toch kan de toepassing van de Europese richtlijn 
"Ecodesign" de energiedoeltreffendheid verbeteren door het promoten van meer performante 
installaties. De industriële sector, waar de energievraag ook stijgt, zou de energie-efficiëntie 
moeten blijven verbeteren, onder andere door sectorakkoorden te blijven sluiten. 

                                                   
17 VBO (2009), "Pathways to World-Class Energy Efficiency in Belgium", McKinsey-studie. 
18 Vastleggen van vereisten op het gebied van ecoconceptie die van toepassing zijn op de producten die energie 

verbruiken. 
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Voor de andere sectoren moet de overheid sneller ingrijpen wat betreft de ‘verbruikspunten’ die 
meer verspreid zijn, gekenmerkt door installaties van kleiner vermogen met een laag 
vernieuwingspercentage, wat een grotere inertie voortbrengt dan in de energie-intensieve 
sectoren. Het betreft hoofdzakelijk: 
 sectoren die weinig energie verbruiken en kmo’s: de sectorakkoorden gecombineerd met een 

correcte prijsstelling gaan in deze richting; 
 individuele verbruikers: het is absoluut noodzakelijk dat deze gerichte maatregelen rekening 

houden met het specifieke karakter en de motivatie voor beheersing van het energieverbruik: 
o de opvoeding van kinderen tot rationele energieverbruikers is erg belangrijk met het oog op 

de opvoeding van de ouders en voor een gedragswijziging van de toekomstige generaties, en 
moet onmiddellijk worden toegepast; 

o de verklaringen en motivaties van het gekozen beleid moeten gebeuren in eenvoudige en 
algemene taal zodat iedereen de inzet en de verschillende aspecten, inclusief technieken, 
goed begrijpt; 

o het subsidiebeleid moet coherent zijn (betere kosteneffectiviteit) en rekening houden met 
het feit dat de individuele agenten economisch, in functie van hun middelen en hun 
behoeften handelen, en dat ze verschillende tijdsperspectieven hebben en dus 
verschillende motivaties. 

 
Het gebruik van stimulerende systemen om energie te besparen en het verbruik te optimaliseren 
(bv. "smart metering", "smart grid" enz.) zal de verbruiker aanvankelijk waarschijnlijk meer kosten, 
maar zou al gauw een positieve invloed kunnen hebben (bijvoorbeeld op het vlak van het beheer 
van het piek in het elektriciteitsverbruik) voor zover de verbruikers goed geïnformeerd worden 
over de potentiële winst en de juiste maatregelen treffen, op voorwaarde dat er geen rebound 
effect plaatsheeft. Dit alles is nogal diffuus en de evolutie zal een groot aantal individuele 
beslissingen tot gevolg hebben waarover veel onzekerheid bestaat (doordat ze worden 
geformuleerd door miljoenen agenten die zich niet altijd rationeel gedragen, wegens gebrek aan 
informatie of de bewustmaking omtrent bepaalde problemen). Anderzijds moeten de leveranciers 
van uitrustingsgoederen zich ook aanpassen opdat ze aan deze nieuwe vraag kunnen voldoen. 
 
Het is absoluut noodzakelijk om de hogere energiebehoeften op het vlak van transport te 
beperken, zowel voor personen als voor goederen, door het stimuleren van het gebruik van 
uitrusting met betere energieprestaties, de keuze van de transportmodi, evenals van de kwaliteit 
van de alternatieven voor transport, de vermindering van de gemotoriseerde behoeften voor de 
mobiliteit van goederen en personen, en het opzetten van een fiscaal systeem dat gedrag dat niet 
in overeenstemming is met een REG-beleid en een beleid voor de vermindering van 
broeikasgasemissies, ontmoedigt. 
 
De Europese richtlijn betreffende energie-efficiëntie 2006/32/EC van 5 april 2006 vraagt aan de 
lidstaten dat ze "ten minste een van de verplichtingen kiezen [zoals vermeld in de richtlijn] die de 
energiedistributeurs, de distributienetbeheerders en/of de detailhandelaars in energie moeten 
respecteren, rechtstreeks en/of onrechtstreeks door tussenkomst van andere leveranciers van 
energiediensten of maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren." Deze mechanismen 
kunnen ertoe bijdragen om maatregelen te financieren die de energie-efficiëntie ondersteunen. 
 
Met een constant budget wordt het beste voorrang gegeven aan maatregelen met de beste 
kosteneffectiviteit. 
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3.5.7 Kortom, een geslaagde beheersing van de vraag zou de afhankelijkheid van geïmporteerde 
energie beperken, zou een significante vermindering van de uitstoot van BKG bevorderen en zou 
automatisch leiden tot een stijging van het aandeel van RES in het energiesysteem. 

3.6 Energiemix (artikel 2 – vraag 3 van het KB) 

3.6.1 Aardolie 

 Aardolie zou nog tot in 2030 belangrijk blijven voor het transport, ondanks de inbreng van 
biobrandstoffen (waarbij men het probleem van de criteria voor duurzame ontwikkeling niet mag 
onderschatten, vooral in verband met de biobrandstoffen van de eerste generatie), de 
ontwikkeling van hybride en elektrische wagens en auto's die rijden op gecomprimeerd aardgas 
(CNG) en de prijs van de aardolie die de neiging vertoont te stijgen (de winning van aardolie wordt 
steeds duurder en de evolutie van de prijs wordt beïnvloed door het fenomeen van de 
aardoliepiek). In de residentiële sector is het moeilijker om de inbreng te compenseren 
(verwarming), zeker in Wallonië, in zones met een lagere bevolkingsdichtheid en/of een 
ongunstige topografie. Het verbruik zou eerder naar een stabilisatie moeten neigen gezien de 
evolutie van de noden in de transportsector. 

3.6.2 Aardgas 

 Aardgas evolueert in een gelijkaardige internationale context als aardolie. In België worden twee 
types aardgas verspreid. Het grotere gebruik van aardgas kan een probleem vormen voor de 
evolutie in het gebruik van (L)-gas met lage calorisch waarde afkomstig uit Nederland gezien de 
beschikbare volumes. Toch blijft het Nederlandse (L)-gas aantrekkelijk daar het gaat om een 
flexibele en betrouwbare levering van dichtbij. Om dit probleem te verhelpen, moet men een 
gedeelte van het Belgische (L)-netwerk langzaam aan omzetten en op lange termijn een waarborg 
van Nederland krijgen.  

 De kwestie van de veilige bevoorrading is nog ruimer gezien de afwezigheid van binnenlandse 
productie, de beperkte opslagcapaciteit en de toenemende afhankelijkheid van de EU ten 
opzichte van leveringen van buiten de EU (58% in 2005, voorspelling van 84% in 2030). België 
neemt echter een strategische plaats in het Europese gasnetwerk in daar het land zich op de 
kruising bevindt van de internationale gasleidingen en geniet van de aanwezigheid van de LNG-
terminal in Zeebrugge. 

 De evolutie van de behoefte aan aardgas wordt sterk beïnvloed door de toekomst van de 
nucleaire keten, zonder dat er zich een stormloop voordoet op deze brandstof gezien de te 
behalen doelstelling op het gebied van hernieuwbare energie. 

 De evolutie van de behoefte aan aardgas wordt sterk beïnvloed door de toekomst van de 
nucleaire keten zonder dat er daarom een onderlinge substitutie moet zijn, gezien het objectief dat 
dient te worden bereikt op het gebied van hernieuwbare energie en de mogelijkheid, zelfs met de 
beperking van de BKG-uitstoot, om electriciteitsproductie te verwezenlijken op basis van kolen 
(zie infra).  

3.6.3 Steenkool 

 De evolutie van het aandeel van steenkool in de energiemix wordt bepaald door de toekomst van 
de ijzer- en staalnijverheid in België en door het mogelijke gebruik ervan als brandstof voor de 
elektriciteitsproductie. Hieromtrent zullen de milieubeperkingen (zowel lokaal als globaal) en de 
beslissingen met betrekking tot de nucleaire keten in België een invloed hebben op het gebruik. 
Het relatieve aandeel in het bruto binnenlands verbruik zou min of meer constant kunnen blijven 
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tegen 2020. De toekomst van steenkool zal nauw samenhangen met de uitwerking van de CCS-
keten (zie infra). 

3.6.4 Hernieuwbare energie 

 Vooruitzichten op basis van de recentste resultaten (de scenario’s 20/20 en 30/20 van WP 21-08) 
tegen 2020 geven aan dat de RES 57 TWh zouden leveren van de bruto-eindvraag (464 TWh). 
50% van deze RES zou zorgen voor warmte (voor de helft door warmtekrachtkoppeling vanuit 
biomassa en de rest door zonne- en directe warmte), 30% van de groene stroom en het saldo zou 
bestemd zijn voor het transport. Tegen 2030 is nog een significante vooruitgang mogelijk dankzij 
de uitbreiding van het windmolenpark on- en offshore (zie infra). Wat de biomassa betreft, moeten 
we opmerken dat in 2020 al een groot gedeelte van de gebruikte biomassa geïmporteerd zal zijn. 
De overige studies (behalve DLR) tonen algemeen minder ambitieuze perspectieven voor de RES 
(om en bij de 40 TWh), waarbij het verschil vooral ligt bij de biomassa. Voor biomassa is 
waakzaamheid geboden wat betreft zijn duurzame karakter en ethische aanvaardbaarheid. 
Hoewel deze criteria gelden voor elk type energiebron, kan er in het geval van biomassa 
concurrentie ontstaan met de voedselketen, evenals een toename van een ‘niet-duurzame’ 
ontbossing. 

 
 Op deze horizon wordt de primaire energievraag die overeenstemt met de biomassabehoeften 

geraamd op 48 TWh, of ongeveer 8% van de totale primaire vraag, waarvan ongeveer 2/3 moet 
worden ingevoerd. Deze invoer stemt dus overeen met ongeveer 5% van de energiebehoeften 
van het land in 2020 en vormt reeds een echte uitdaging op het vlak van een rechtvaardige 
verdeling van de beschikbare biomassabronnen op wereldniveau. Dit aspect wordt uitvoeriger 
behandeld in: Bijlage 3: GEMIX - Vraag in verband met biomassa - Jacques De Ruyck. 

 
 In de studie WP 21-08 is het leeuwendeel van de elektriciteitsproductie op basis van biomassa 

afkomstig van warmtekrachtkoppelingcentrales, wat overeenstemt met ongeveer 2000 MWe 
geïnstalleerd vermogen. Indien we een evenwichtigere verdeling van deze productie overwegen 
tussen de warmtekrachtkoppeling en de bijstook in grote elektriciteitscentrales, is de 
biomassabehoefte nog groter. In geval van een 50/50-verdeling tussen de twee productietypes, 
bedraagt deze behoefte 55 TWh, of 9% van de totale vraag naar primaire energie, en 6% door 
invoer. 

 
 Het gebruik van biomassa in kleine installaties stelt bovendien vragen naar de emissie van NOx 

en fijn stof. Dit vereist strengere kwaliteitseisen voor de installaties en het gebruik ervan (zie 
Bijlage 3: GEMIX - Vraag in verband met biomassa - Jacques De Ruyck). 

 

 De RES die gebruikt worden in het transport zullen in 2020 voornamelijk biobrandstoffen zijn. Zij 
zouden het mogelijk maken om te voldoen aan de Europese vereiste van 10% RES in het verbruik 
van de transportsector. De verdere evolutie zal sterk afhangen van de ontwikkeling van 
biobrandstoffen van de tweede generatie. 

3.6.5 Kernenergie 

 Daar kernenergie uitsluitend bestemd is voor de productie van elektriciteit worden de belangrijkste 
aspecten in verband met de toekomst van deze tak hieronder besproken in de discussie rond de 
elektriciteitsmix (zie vanaf §3.7.5 pagina 30).  
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3.7 Energiemix voor de productie en invoer van elektriciteit (artikel 2 – vraag 2 van het KB) 

3.7.1 Vooruitzichten betreffende het productiepark na 2016 

Tabel 1: Evolutie van de productiecapaciteit van elektriciteitscentrales aangesloten 
op het ELIA-netwerk voor de periode 2008-2020 

 Hypothese 1 Hypothese 2 Hypothese 3 Hypothese 4 

Waarschijnlijkheid 
van realisatie 

Zeker 
Waarschijnlijke 

evolutie 

Waarschijnlijke 
evolutie + Stevin 

project 

Mogelijke 
evolutie 

Bijkomende 
capaciteit 

 + 2 378  +3 793  + 3 793  + 3 793 

Uitdienstnames  - 874  - 2 113  - 2 113  - 3 207 

Uitdienstname 
kerneenheden 

 - 1 830  - 1 830  - 1 830  - 1 830 

Offshore wind  + 846  + 846  + 2 502  + 2 502 

  + 520  + 696  + 2 352  +1 258 

Bron: CREG - de gegevens van de tabel staan in extenso vermeld in Bijlage 4: Evolutie van de 
elektriciteitsproductiecapaciteit - CREG. 

 
 De onderliggende hypothesen betreffende de opstelling van tabel 1 zijn de volgende: 

 - Hypothese 1 baseert zich aldus enkel op informatie die zeker is:  
 bijkomende productiecapaciteit waarvoor de investeringsbeslissing al genomen is en die 

gerealiseerd zal worden vóór 2015; 
 vermogensverhoging van Doel 1, Doel 4 et Tihange 3; 
 STEG-eenheden in Amercoeur (in dienst sedert april 2009), Marchienne, Tessenderlo 
 thermische eenheid bij Sidmar; 
 open cyclus gasturbines te Angleur; 
 enkele WKK’s die weldra in dienst zullen worden genomen (Exxon, Lanxess, Degussa); 
 bijkomende windenergie onshore tussen nu en 2015 (274 MW in Wallonië, het 

windmolenpark van Estinnes inbegrepen, en 80 MW in Vlaanderen); 
 de volledige realisatie van de eerste 3 offshore windmolenparken (C-Power, Belwind en 

Eldepasco) aangezien de toegangscapaciteit bestaat; een voorbehoud: alle beslissingen 
over investeringen zijn niet genomen, maar normaal gezien gewaarborgd; 

 uitdienstnames tussen 2009 en 2010 die reeds beslist zijn (Mol 12, Amercoeur, 
Rodenhuize, CS Charleroi Carsid en de oude WKK van Esso); 

 uitdienstname van de kerneenheden Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 volgens de wet van 
31 januari 2003. 

 - Hypothese 2 = Hypothese 1 + waarschijnlijke indienstnames – waarschijnlijke uitdienstnames 
 gebaseerd op hypothese 1; 
 waarschijnlijke indienstname waarvoor de investeringsbeslissing evenwel nog niet werd 

genomen: STEGs van Visé en Seneffe evenals de stoomturbine van Carsid in Charleroi; 
 waarschijnlijke uitdienstnames tussen nu, 2011 en 2015 (Ruien 3, Kallo1, Kallo 2, Awirs 5 

en Ruien 6). 
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 - Hypothese 3 = Hypothese 2 + realisatie van Stevin-project (aansluiting in Zeebrugge van 
380 kV) en offshore windmolens (1656 MW of de gemiddelde waarde van projecten waarvoor 
een domeinconcessie werd aangevraagd in de 4 ‘vrije’ zones). 

 - Hypothese 4 = Hypothese 3 + mogelijke uitdienstnames (Awirs 4, Ruien 4, Ruien 5, Ruien 5 
Repowering, Langerlo 1+3 en 2+4) tussen 2011 en 2014.19 

 Door het aanvaarden van hypothese 3 van tabel 1, opgesteld door de CREG op vraag van de 
GEMIX-groep, als het meest waarschijnlijke scenario, blijkt dat de productie die met deze officiële 
projecten overeenkomt, de verloren productie niet compenseert van alle uitdienstnames tegen 
2016 (zie Grafiek 5). 

Grafiek 5: Evolutie van de elektriciteitsproductie en -vraag tussen 2008 en 2020 (hypothese 3) 
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Bron: CREG - Bijlage 4: Evolutie van de elektriciteitsproductiecapaciteit - CREG. 
Productie (kolommen) = productie aan uitgang centrales. 
Vraag (streep) = eindvraag + netwerkverliezen + pompenergie. 

                                                   
19  De centrales van Langerlo en Ruien hebben een exploitatievergunning van het Vlaamse Gewest die ten laatst 

midden 2016 vervalt. 
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 De "vraag" zoals weergegeven in Grafiek 5 is consistent met meerdere scenario’s die worden 
behandeld in bijlage 1 (bijvoorbeeld de referentiescenario’s van de studies EPE en WP 21-08, het 
scenario van de futures-e studie en verschillende scenario’s van de studie CE2030 - zie Grafiek 
14 en Grafiek 15 - bladzijde 56). Ze houdt geen rekening met de elektriciteitsbesparingen die 
zouden kunnen ontstaan door het realiseren van het Energie-Klimaatpakket en die deze vraag 
zouden kunnen doen verminderen tot 105 TWh (inclusief verliezen en pompen), noch met de 
introductie van bijkomende belangrijke maatregelen betreffende energie-efficiëntie (zie Grafiek 3) 
waardoor de elektriciteitsvraag nog kan worden verlaagd tot ongeveer 99 TWh in 2020 (steeds 
inclusief verliezen en pompen). 

 Men mag ook niet uit het oog verliezen dat het de belastingscurve is die de samenstelling van de 
verschillende investeringen bepaalt: een piek-MW is niet hetzelfde als een basis-MW. Vandaag de 
dag kent België, afgezien van de tijdelijke vermindering door de economische crisis, reeds een 
tekort aan productiecapaciteit in vergelijking met de buurlanden. De positie van België in 
vergelijking met de andere Europese landen wat betreft de marge van de piekcapaciteit 
vergeleken met de theoretische marge (Capgemini, 2008) vindt u hieronder. 

Grafiek 6: Internationale vergelijking van de beschikbare marge in piekcapaciteit 
vergeleken met de theoretische marge 

 
 Bron: Capgemini (2008), "European Energy Markets Observatory". 

 Hierbij moet worden opgemerkt dat in de resultaten van de referentiestudies, bij de berekening 
van de vereiste capaciteit rekening werd gehouden met de vereiste back-upcapaciteiten voor de 
intermitterende werking van bepaalde HEB.  

3.7.2 Aardgas 

 Aardgas is de fossiele brandstof die het minste CO2-uitstoot tijdens de verbranding. Het kan 
gebruikt worden in basis, semi-basis of om tegemoet te komen aan piekbelastingen. In de huidige 
context is de beslissing betreffende een eventuele verlenging van de levensduur van de 
kerncentrales doorslaggevend voor het profiel van de energie- en gasmix. Daaruit volgt dat 
aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn in het gasnetwerk in geval van een phase-out van 
kernenergie, de stopzetting van oude eenheden met steenkool (omwille van milieuredenen 
bijvoorbeeld) en de vervanging van deze gedeclasseerde eenheden door gascentrales. 
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3.7.3 Steenkool 

 Het gebruik van steenkool vereist nieuwe investeringen die CCS ready zijn (zie infra). Het 
sekwestratiegedeelte zal meer tijd vereisen om concreet te worden uitgewerkt (waarschijnlijk niet 
voor 2020) in een land zoals België waar er geen geologische structuren aanwezig zijn die 
geschikt zijn voor de gemakkelijkste vormen van opslag, zoals uitgeputte aardolie-/gaswinningen. 
Bovendien zijn bepaalde mogelijks bruikbare geologische structuren voornamelijk bestemd voor 
de seizoensgebonden opslag van aardgas, zoals vereist voor een geschikt beheer van de 
gasbevoorrading (bijv. Loenhout).  

3.7.4 Hernieuwbare energie 

  De doelstellingen voor de ontwikkeling van de RES zoals voorzien in het Energie-/Klimaatpakket 
bevorderen een significante inzet van de groene elektriciteit (RES-E). 

Volgens de verschillende studies zouden de RES-E goed kunnen zijn voor zo'n 17 TWh bij een 
eindvraag naar elektriciteit van ongeveer 100 TWh in 2020. Deze 17 TWh zouden bestaan uit 
ongeveer 2,8 TWh windenergie onshore, 5,4 TWh offshore, 8,5 TWh biomassa, 0,4 TWh 
hydraulische energie en 0,25 TWh fotovoltaïsch. Het overeenkomstige vermogen bedraagt 
1,1 GW onshore, 2,1 GW offshore, 1,9 GW biomassa, 0,1 GW hydraulisch en 0,3 GW 
fotovoltaïsch.  

Zoals eerder al aangegeven zal de hoeveelheid binnenlandse biomassa niet volstaan om in de 
behoefte te voorzien, die 48 TWh zelfs 55 TWh zou kunnen voorstellen en die voor twee derde 
moet gerealiseerd worden met import. Het binnenlandse potentieel voor biomassa lijkt dan ook 
maximaal benut te zijn. Er valt tegen 2030 geen significante toename te verwachten. Er bestaat 
nog een marge in het potentieel van de onshore windkracht van 0,8 GW en van 1,7 GW voor de 
offshore windkracht. Uit de studies blijkt dat dit potentieel volledig gebruikt zou kunnen zijn tegen 
2030. De inbreng van de zonne-energie blijft bescheiden, zelfs bij DLR, waar men mikt op 0,25 
TWh in 2020 en 1,2 TWh in 2030. 

De invoering van RES gaat samen met het subsidiëringbeleid via de systemen van de 
groenestroomcertificaten waarbij de kost wordt verrekend op het geheel van de consumenten, 
zowel in de industrie als bij KMO's en particulieren. Ter informatie: de jaarlijkse kost tegen 2020 
van het huidige beleid voor de ondersteuning van RES (van kracht in 2009) werd geraamd op 
minstens 1,5 miljard EUR of gemiddeld 0,09 EUR/kWh RES-E (in de hypothese van een RES-E 
productie van 17 TWh). Deze raming houdt geen rekening met de effecten van de leercurves 20 in 
termen van reductie van de kosten en tegelijkertijd ook in termen van subsidies. Deze moet men 
dan ook als een plafond beschouwen. 

De omzetting van de Belgische doelstelling van 13% RES in de eindvraag in 2020 zou leiden tot 
19% RES in de elektriciteitsproductie en 9% dekking van de vraag door biomassa waarvan 6% 
ingevoerd, wat twee ambitieuze doelstellingen zijn. 

Tenslotte moeten we benadrukken dat de ontwikkeling van de RES en de aanpassing van de 
respectieve elektriciteitsnetwerken los staan van de toekomst van de kernenergie.  

                                                   
20 Deze leercurven hebben alleen betrekking op investeringen. 
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3.7.5 Kernenergie en mogelijke opties in de energiemix voor elektriciteit (artikel 2 – vraag 2 van het KB) 

3.7.5.1 Motivatie van de opties 
 Slechts twee van de te vergelijken studies bieden scenario's met een verlenging van de 

levensduur van de kerncentrales van meer dan 40 jaar krachtens artikel 9 van de wet van 2003 op 
de phase-out van de kerncentrales. De EPE-studie houdt zich strikt aan een mogelijke verlenging 
terwijl bepaalde scenario's uit de CE2030-studie naast deze verlenging ook de bouw voorzien van 
een bijkomende EPR-eenheid tegen 2030. Deze laatste mogelijkheid werd niet door GEMIX in 
overweging genomen daar ze niet voorzien wordt door de wet. Ze past niet binnen de doelstelling 
van het aanleggen van een evenwichtige energiemix en er bestaan nog veel onzekerheden wat 
betreft de reële operationele kost van deze nieuwe generatie van reactoren. Omdat de GEMIX-
groep de nucleaire energie beschouwt als een overgangstechnologie, situeren de hieronder 
beschreven verlengingsopties zich in het kader van een l economisch draagbare overgang naar 
een meer duurzame energiemix. 

 Toen in 2007 de CE2030-studie werd gepubliceerd, merkte één van de experts al op dat de 
overheid zeer weinig maatregelen had genomen om een belangrijke toename van de CO2-uitstoot 
te vermijden bij de sluiting van de kerncentrales. De sluiting van de kerncentrales zou meer in het 
bijzonder problemen kunnen opleveren op het gebied van de emissies indien er geen ambitieuze 
verbeteringen werden gerealiseerd in de energie-efficiëntie en indien er geen CCS-technieken 
zouden worden toegepast tegen deze data.  

 Gezien de verloren tijd en de termijn die noodzakelijk is om resultaten te verkrijgen, was hij van 
mening dat de levensduur van de Belgische centrales die in aanmerking kwamen, verlengd zou 
kunnen worden met 5 jaar na de levensduur van 40 jaar mits een significante bijdrage 21 om de 
overgang van het Belgische energiesysteem naar een systeem met een grotere energie-
efficiëntie, minder uitstoot van BKG en meer gebruik van RES te financieren. 

 Uitgaande van deze vaststelling en rekening houdend met het feit dat opnieuw een periode van 
zo'n drie jaar verstreken zal zijn zonder beslissing en met het feit dat de kerncentrales technische 
cycli kennen van 10 jaar, die gekenmerkt worden door belangrijke tienjarige technische nazichten, 
wil de groep een optie C voorstellen, die ligt tussen: 

  - een optie A die erop neer komt de wet zoals ze is toe te passen; 
  - en een optie B die een mogelijke verlenging van de levensduur van alle centrales tot maximum 

60 jaar overweegt. 
 Deze tussenliggende optie C bestaat erin de sluiting van Doel 1 & 2 en Tihange 1 te vertragen 

met één tienjarige controle éénmaal hernieuwbaar, en om de situatie binnen tien jaar opnieuw te 
bekijken om na te gaan of een tweede verlenging nog een toegevoegde waarde zou inhouden. De 
levensduur van de centrales Doel 3 & 4, Tihange 2 & 3 zou verlengd worden tot maximum 60 jaar. 

                                                   
21 Zie het Borssele-convenant: overeenkomst in Nederland met de kernexploitant om de duurzame ontwikkeling te 

financieren in ruil voor de verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borssele. 
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 Bij de voorstelling van het voorlopige rapport aan de CRB en de FRDO werd gevraagd waarom er 
geen vierde scenario werd overwogen, waarin de levensduur van alle kerncentrales slechts met 
10 jaar wordt verlengd. Vergeleken met scenario C staat een dergelijk scenario niet toe om: 

 - van de economische voordelen te genieten van een consequentere verlenging van de 
levensduur van ‘serie’-centrales (Doel 3 & 4, Tihange 2 & 3) waarvan de kwaliteit van de 
reactorkuip nog beter is dan die van de reactorkuipen van de centrales van Doel 1 & 2 en 
Tihange 1 (zie figures 4 & 5 - pagina 34 van Bijlage 5: Status and Perspectives of Nuclear 
Reactor Pressure Vessel Life extension up to 60 Years Operation in Belgium); 

 - de voordelen te garanderen van de verspreiding van de sluitingen zoals mogelijk in optie C. 
 
 De chronologie van de sluiting van de centrales volgens de drie opties wordt weergegeven in 

grafiek 7. Optie C biedt in feite verschillende combinaties van behoud van activiteit in de centrales 
Doel 1 & 2 en Tihange 1. De verlenging van de activiteiten wordt geval per geval geanalyseerd: 
combinatie van 1, 2 en/of 3 centrales waarvan de activiteiten behouden worden gedurende een 
extra tien tot twintig jaar. 

Grafiek 7: Chronologische evolutie van de capaciteit en de productie van kernenergie 
volgens de voorgestelde opties 
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elektriciteitsbevoorrading 2008-2017", p. 33. 

De verlenging van de levensduur (het is beter om dan te spreken over werkingsduur) van de 
kerncentrales van het type PWR van 40 naar 50 of zelfs 60 jaar wordt zowat overal ter wereld 
geval per geval beslist (onder meer in de Verenigde Staten en in Frankrijk) na het verkrijgen van 
toelating van de veiligheidsinstanties. Dat is een meer economische oplossing dan de bouw van 
nieuwe installaties. De ervaring leert dat de huidige centrales langer kunnen werken dan 
aanvankelijk werd voorzien. 
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Een onvermijdelijk element in de wetenschappelijke evaluatie van de mogelijkheden om de 
werkingsduur van de reactoren van om het even welk type nog te verlengen, is de veroudering 
van het staal van de reactorkuip. Het SCK-CEN in Mol evalueerde en evalueert nog steeds de 
kuipen van de Belgische reactoren. In het rapport in Bijlage 5: Status and Perspectives of Nuclear 
Reactor Pressure Vessel Life extension up to 60 Years Operation in Belgium, bevestigen ze dat 
de kuipen van alle reactoren voldoen aan de strengste normen voor een werkingsduur van 
minstens 60 jaar, of meer. De gegevens van alle reactoren zullen in 2012 worden aangevuld, 
maar reeds vandaag bevestigen de tussentijdse resultaten deze vaststelling. In hetzelfde rapport 
werd ook een vergelijking gemaakt met gelijkaardige reactoren in het buitenland die de 
toestemming hebben gekregen om de werkingsduur te verlengen. Het SCK-CEN signaleert ook 
dat de wetgeving inzake de veiligheid van de wand steeds conservatief was (met zeer strenge 
eisen), en dat de evolutie van de kennis aantoont dat de materialen bestand zijn tegen duidelijk 
hogere belastingen dan aanvankelijk geschat. Het bijgevoegde rapport stelt dat met andere 
elementen rekening moet worden gehouden wat betreft de veiligheid van de kerncentrales, zoals 
de weerstand van de omhulsels, de bekabeling, de beschikbaarheid van wisselstukken, het 
behoud van technische en wetenschappelijke kennis en de inspanningen op het vlak van R&D in 
het nucleaire domein. 

Dit alles vereist dus verjongingsinvesteringen die verre van verwaarloosbaar zijn (400 miljoen 
EUR per reactor volgens EDF voor een PWR van 900 MW, GDF-Suez meldt 800 miljoen EUR 
voor Doel 1 & 2 en Tihange 1). Deze oplossing vereist een verlenging met minstens een tiental 
jaar om economisch rendabel te zijn.  

 
3.7.5.2 Voorafgaande opmerkingen bij de bespreking van de mogelijke opties 

 - Het spreekt voor zich dat de conditio sine qua non voor de eventuele toepassing van optie B en 
C het behoud is van een maximale waakzaamheid ten opzichte van de nucleaire veiligheid en 
dat de toelating voor het verderzetten van de exploitatie de verantwoordelijkheid blijft van het 
Federale Agentschap voor nucleaire controle. Deze toelating moet onder andere worden 
opgenomen in een internationale benchmarking van de positionering van de reactoren waarvoor 
een langere levensduur is vereist, in vergelijking met andere eenheden van hetzelfde type en 
dezelfde ouderdom. De huidige staat van de vraag vindt u in Bijlage 5: Status and Perspectives 
of Nuclear Reactor Pressure Vessel Life extension up to 60 Years Operation in Belgium. 

 - Een absolute transparantie tegenover het publiek inzake incidenten moet worden gegarandeerd. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat zich op wereldniveau tot op vandaag nog geen enkel 
incident met de wand heeft voorgedaan. Bovendien tonen de statistieken geen toename aan van 
de frequentie van incidenten (zie Bijlage 6: 2008 Performance indicators - World Association of 
Nuclear Operators ). 

 - Ongeacht de toekomst van de kerncentrales moeten alle nodige inspanningen geleverd worden, 
rekening houdend met de technologische evolutie, om te komen tot een oplossing die 
aanvaardbaar is vanuit maatschappelijk standpunt voor het beheer van radioactief afval van type 
B en C. Hierbij moet trouwens worden opgemerkt dat de Belgische knowhow op het vlak van 
kernenergie over de hele wereld vermaard is, inclusief de kennis over de ontmanteling. Een 
opleiding hiervoor bestaat al in het centrum van Mol dat ook buitenlandse specialisten opleidt, 
een wereldwijde reputatie heeft en het centrum toelaat zijn kennis te exporteren. In totaal stelt 
het SCK-CEN alleen al 650 personen tewerk. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat in geval 
van sluiting overeenkomstig de wet van 2003 (optie A), niet garandeert dat deze nucleaire 
knowhow in België blijft. De operatoren redeneren immers niet meer in termen van landen, maar 
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in termen van relevante markten wat zou kunnen leiden tot de rekrutering en/of overbrenging 
van deze specialisten naar landen die hebben gekozen voor het behoud of de ontwikkeling van 
kernenergie. 

 - Het spreekt ook voor zich dat de beslissingen die genomen werden op het gebied van het 
beheer van afval van het type A uitgevoerd moeten worden. 

 - De nucleaire knowhow wordt ook gekenmerkt door het feit dat de operationele ervaring dagelijks 
alleen maar toeneemt, waardoor de laatste fase van ontmanteling beter kan worden voorbereid. 
Wat de Belgische operator betreft en gezien zijn integratie in een internationale groep, is er geen 
enkele zekerheid dat deze nucleaire kennis in België blijft, rekening houdend met de behoeften 
op wereldvlak.  

 - Alle maatregelen die getroffen worden tegen de verspreiding van kernsplijtstoffen moeten 
behouden worden conform de internationale programma's daaromtrent en onder toezicht van de 
Belgische en internationale kerninstanties Euratom en IAEA. 

 Het aanleggen van provisies voor de toekomstige kosten van het beheer van radioactief splijtbaar 
materiaal en het ontmantelen van de kerncentrales wordt geregeld door de wet van 11 april 2003, 
gewijzigd door de wet van 25 april 2007. De wetgever legde een driejaarlijkse herschatting op van 
de ontmantelingkost en het beheer van radioactief splijtbaar materiaal. De Commissie voor 
nucleaire voorzieningen moet erover waken dat de resultaten van de kostenanalyse door het 
NIRAS en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien, worden nageleefd. Deze werkmethode 
maakt het mogelijk om het aanleggen van provisies doorheen de tijd te optimaliseren. Er lopen al 
initiatieven om een betere beschikbaarheid van de voorzieningen te garanderen wanneer deze 
nodig zullen zijn. 

 Een vergelijking tussen de verschillende studies toont duidelijk dat kernenergie niet in 
concurrentie staat met de ontwikkeling van hernieuwbare energie en dat de sluiting van de 
kerncentrales geen hefboom is voor het aanmoedigen van een dergelijke ontwikkeling. De 
doelstelling van 13% RES in België versterkt deze conclusie alleen maar: deze doelstelling maakt 
deel uit van het Energie-Klimaatpakket, maar zelfs zonder deze doelstelling heeft de nucleaire 
optie slechts weinig invloed op het RES aandeel in de resultaten van de respectieve studies. 

Het actief houden van de kerncentrales draagt minstens wat de basis betreft bij tot het behoud 
van een stabiele en lage prijs van de elektriciteit en dat kan een invloed hebben op de vraag naar 
elektriciteit. Bovendien maakt een langere periode van activiteit een grotere diversificatie van de 
energiemix mogelijk en heeft dit een gunstige invloed op de bevoorradingszekerheid. In het licht 
van de verschillende beschikbare studies zou de impact op de uitstoot van BKG tegen 2020 van 
een behoud van de activiteit van Doel 1&2 en Tihange 1 leiden tot een grotere daling van de BKG 
(-3,7% in plaats van -0,4%). In het bijzonder in de ETS-sector zou de uitstoot minder stijgen 
tussen 2005 en 2020 (+4,1% in plaats van +11,7%). 

Ongeacht de gekozen optie blijft het probleem van het beheer (en het verwerken) van het afval 
bestaan voor het afval dat tot nu toe werd verzameld en het afval dat geproduceerd zal worden tot 
de volledige sluiting van de laatste reactor. Daarom werd een bevestiging van de huidige 
afvalvoorraden (eind 2008) en een aanpassing van de voorziene afvalvolumes bij een verlenging 
van de levensduur van de centrales gevraagd aan het NIRAS. De meegedeelde gegevens 
worden in extenso weergegeven in Bijlage 7: NIRAS - Actualisatie van de voorzieningen 
betreffende de volumes van geconditioneerd afval in geval van verlenging van de levensduur van 
de centrales vanaf pagina 129. 
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3.7.5.3 Nucleaire rente 
 Op diverse nationale Europese markten wordt het bestaan vastgesteld van een rente verbonden 

aan het gebruik van afgeschreven productie-eenheden waarvan de geproduceerde kWh 
gevaloriseerd worden in een context van vrijgemaakte markten. 

  In België werden de kerncentrales gebouwd binnen het kader van een gereglementeerde markt 
met een belangrijke steun vanwege de overheid 22. Deze eenheden worden gekenmerkt door 
zeer hoge investeringskosten in verhouding tot lage werkingskosten. Anderzijds heeft de 
vrijmaking van de elektriciteitsmarkten zich voorgedaan op een moment dat het park van de 
bestaande kerncentrales al grotendeels afgeschreven was. Dit wijzigde ook de vorming van de 
elektriciteitsprijzen. 

  Met de vrijmaking is er een verschil ontstaan tussen de prijs op de markt gevormd door het 
evenwicht tussen vraag en aanbod, dat vaak bepaald wordt door eenheden op steenkool of 
aardgas met hogere werkingskosten, en de kost die de operatoren dragen die beschikken over 
grotendeels afgeschreven kerneenheden met lage werkingskosten, die grotendeels onafhankelijk 
zijn van de prijzen van fossiele brandstoffen (aardolie, gas, steenkool). Door de Europese 
onderlinge verbindingen en de onmogelijkheid in meerdere landen om nieuwe kerneenheden te 
bouwen, genieten de historische nucleaire operatoren over een "schaarsterente" die overeenstemt 
met het verschil tussen de prijs op de Europese markt 23 en de volledige huidige kost van deze 
historische kernenergieproductie. Men moet eveneens in acht nemen dat deze problematiek ook 
valt onder de intergenerationele billijkheid, waarbij de fundamentele wijziging die werd 
aangebracht door de invoering van marktmechanismen als bijkomend effect heeft dat de huidige 
generatie van consumenten de vruchten niet kan plukken van de inspanning die de vorige 
generatie deed om de bouw van de eenheden te financieren. 

  Meerdere auteurs hebben gewezen op dit renteprobleem en hebben oplossingen aangehaald om 
een deel van deze rente in het voordeel van de consument op te vangen. 24 Tijdens de evaluatie 
moet men evenwel de stimulans tot investeren behouden in een algemene context (op het niveau 
van de EU) van vernieuwing en/of uitbreiding van de capaciteit voor het produceren van 
elektriciteit. 

 Er werden verschillende mogelijkheden geïdentificeerd wat betreft het mogelijke gebruik van de 
rente door de overheid. Zo raadde in Frankrijk de Commissie Champsaur recent in het raam van 
diverse maatregelen het gebruik ervan aan voor de financiering van verlaagde tarieven voor de 
kleine consumenten en in Nederland voorzag het akkoord over de verlenging van de kerncentrale 

                                                   
22 Dit wil zeggen dat de overheid destijds erg gunstig stond tegenover de lancering van de kernenergie om redenen 

die tegelijkertijd streefden naar energie onafhankelijkheid en naar ontwikkelingspotentieel voor de sector. Dit alles 
werd nog versterkt door de bovengenoemde angst door de eerste oliecrisis. De opeenvolgende regeringen bij het 
begin van het nucleaire tijdperk hebben ook bijgedragen door het ondersteunen van het onderzoek (het SCK-CEN 
in Mol) en van de opleidingen in universiteiten en technische hogescholen. Bovendien hadden de elektriciens de 
garantie dat de zware investeringen die ze moesten doen, konden worden teruggekregen via de tarifering 
(gereguleerde prijzen). 

23 In het geval van België moet de elektriciteitsmarkt beschouwd worden op het niveau van de "plaat" van 
uitwisselingen tussen Frankrijk, de Benelux en Duitsland. Conceptueel wordt er verwezen naar de gemiddelde 
prijs van de Europese markt, zelfs indien de realiteit complexer is. 

24 Spector D. (2007), " Electricité: faut-il désespérer du marché ?". 
 Finon D., Romano E.(2008), "Electricity market integration: redistribution effect versus resource reallocation". 
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van Borssele de financiering van een fonds voor duurzame ontwikkeling. 25 Ook diverse 
alternatieven en combinaties blijken mogelijk te zijn: financiering van de subsidies in RES 
(CE2030), financiering van de inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie, financiering van 
de verplichtingen van de openbare dienstverlening, reorganisatie van de markt waardoor 
concurrenten toegang krijgen tot de historische nucleaire installaties op basis van een 
gereguleerde prijs die vastgelegd moet worden door een onafhankelijke instantie of een taks ten 
voordele van de staatsbegroting … De ideale oplossing zou moeten proberen rekening te houden 
met de verschillende, hierboven opgesomde doelstellingen. 

Het ondersteuningsdocument in Bijlage 8: Tarification de l'électricité et affectation de la rente 
nucléaire: deux questions liées - Jacques Percebois, behandelt ten gronde het verband tussen 
nucleaire rente en zijn bestemming evenals de tarifering van de elektriciteit, meer bepaald in 
Frankrijk. Waar mogelijk geeft het aan welke maatregelen beter passen in de Belgische context. 

  Men mag ook niet vergeten dat het effect van de herverdeling van de rente afhangt van de 
gekozen optie, ten voordele van de hele bevolking of alleen de consumenten 26 of nog alleen van 
de consumenten die een gedrag hebben in fase met het idee van duurzame ontwikkeling. 

 

 

                                                   
25 Commissie voorgezeten door Paul Champsaur (april 2009), "Rapport de la commission sur l'organisation du 

marché de l'électricité". 
 Borssele agreement - In: Commission Energy 2030 (2007), "Belgium's Energy Challenges Towards 2030 - Final 

report", p. 30.  
26  Er wordt duidelijk gesteld dat deze herverdeling moet ten goede komen van alle consumenten, zowel particulieren 

als industriële. Wij trekken niettemin de aandacht op het verschillend effect naargelang het type herverdeling, 
zonder hierover een waardeoordeel uit te spreken. 
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3.7.5.4 Analyse van de opties betreffende de productie op basis van kernenergie 

Optie A: phase-out van de kernenergie bevestigd  
 (progressieve stopzetting van de centrales na 40 jaar, tussen 2015 en 2025) 

VOORDELEN NADELEN 

1. eerbiediging van de politieke wil die de 
grondslag vormt van de wet van 2003 inzake de 
uitstap uit kernenergie 

2. beperking van de kernafval tot de bestaande 
afval en tot dewelke die nog zal worden 
geproduceerd tot bij de door de wet bedoelde 
sluitingen 

3. door de verhoogde gemiddelde productiekosten 
van de elektriciteit in basislast (en voor zover 
die kostenverhoging wordt doorberekend in de 
verkoopprijs van de elektriciteit), neerwaartse 
druk op de vraag naar elektriciteit (zie EPE en 
CE2030, scenario's met uittreding uit de 
kernenergie in vergelijking met het 
verlengingsscenario) 

4. beperking van het ongevallenrisico tot de eerste 
40 jaren, namelijk binnen de bij de 
indienstneming bepaalde termijnen 

5. verzwakking van het verspreidingsgevaar en 
terroristische aanslagen op nucleaire installaties 
 

 

1. sluiting van een doeltreffend en economisch 
zeer rendabel productiemiddel, met verhoging 
van de gemiddelde kost van de 
elektriciteitsproductie:  
* gecumuleerde investeringskosten: weinig 

verschil in 2020 tussen de opties met en 
zonder kernenergie (8,56 versus 8,50 miljard 
EUR) omdat men rekening heeft gehouden 
met de verjongingsinvesteringen voor de 
kerncentrales van de eerste generatie. 
Daarentegen is er een verschil 
van 2,6 miljard EUR in 2030 (ten voordele 
van het scenario met kernenergie) 

* gemiddelde kost van het kWh: in 2020 is de 
kost 8% lager in het scenario met 
kernenergie; in 2030 is de vermindering 18% 
(afwijkingen op basis van equivalente "carbon 
value'') 

2. sluiting van elektriciteitsproductie-eenheden die 
geen CO2-uitstoten (Doel 1 & 2 + Tihange 1 = 
+5,6 Mt CO2/jaar in 2020 bijvoorbeeld in geval 
van vervanging door STEG-centrales) 

3. verlies van de knowhow inzake kernenergie en 
vermindering van het potentieel voor de R&D, 
noodzakelijk voor het toekomstig beheer van 
het afval en van de kernenergie van de 4e 
generatie  

4. "geen terugkeer" oplossing (onmogelijkheid om 
op zijn stappen terug te komen en de eenheden 
naderhand opnieuw te openen wanneer de 
ontmanteling zal begonnen zijn (of zal 
geprogrammeerd zijn) 

5. gevaar van een grotere afhankelijkheid ten 
aanzien van de invoer van elektriciteit (het 
verschijnsel van een dalende Franse uitvoer 
wordt in het vooruitzicht gesteld) 

6. een grotere afhankelijkheid ten aanzien van 
buiten de EU ingevoerd aardgas 

7. verminderde diversificatie van de energie mix  
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Optie B: verlenging van de levensduur van alle kerncentrales tot 60 jaar (vergezeld door 
voorwaarden sine qua non inzake controle en waakzaamheid omtrent de kernveiligheid en 
waarborg van een oplossing voor de opslag/de verwerking van het afval) 

VOORDELEN NADELEN 

1. behoud van een doeltreffend en economisch 
zeer rendabel productiemiddel, beschouwd als 
betrouwbaar in functie van de internationale 
veiligheidsvereisten (AEN criteria) 

2. vermindert tijdelijk het bedrag van de te 
verrichten investeringen om 
vervangingscentrales te bouwen 

3. behoud van elektriciteitsproductie-eenheden die 
geen CO2-uitstoten (minder aankopen van 
emissierechten) 

4. verlenging van de periode van spijzing van het 
ontmantelingfonds 

5. belangrijke nucleaire rente die 20 jaar langer 
wordt geïnd 

6. behoud van de knowhow, van de 
technologiebeheersing en voortzetting van de 
R&D inspanningen betreffende het toekomstig 
beheer van het afval en van de kernenergie van 
de 4e generatie  

7. grotere bevoorradingszekerheid op korte termijn 
(autonomie voor minstens twee jaar brandstof) 

8. voor zover de marktprijzen de productiekosten 
goed weerspiegelen, moet de prijs voor 
elektriciteit in basislast lager zijn, wat de 
concurrentie bevordert 
 

1. operationeel risico van kernenergie 20 jaar 
langer aanwezig 

2. geen ervaringskennis beschikbaar wat betreft de 
betrouwbaarheid van de centrales van die 
generatie na 50 jaar, of zelfs na 60 jaar 
(meerdere landen hebben nochtans reeds de 
optie genomen) 

3. gevaar van het ontmoedigen van de komst van 
nieuwe operatoren zonder herconfiguratie van 
de groothandelsmarkt (rente)  

4. samengaande verhoging van de massa van (te 
verwerken en op te slaan) kernafval tussen 8 en 
9% 

5. voor zover de prijzen de gemiddelde 
productiekosten weerspiegelen, tonen de 
studies een lagere aansporing tot een rationeler 
gebruik van de elektriciteit( zie grafieken 12 en 
14). De eventuele verlenging van de levensduur 
van de kerncentrales zou in ieder geval moeten 
gepaard gaan met een zeer ambitieuze politiek 
gericht op een rationeel energiegebruik en op de 
verbetering van de energie efficiëntie. 
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Optie C: sluiting van Doel I en II en van Tihange I (oude eenheden) vertraagd door een tienjarige 
en éénmaal verlengbare herziening – opnieuw te evalueren binnen tien jaar om te zien of 
een tweede verlenging een toegevoegde waarde heeft. Doel III en IV en Tihange II en III 
verlengd (vanaf nu) tot 60 jaar  

  (vergezeld door voorwaarden sine qua non inzake controle en waakzaamheid omtrent de 
kernveiligheid en waarborg van een oplossing voor de opslag/de verwerking van het afval) 

VOORDELEN NADELEN 

1. behoud van een doeltreffend en economisch 
zeer rendabel productiemiddel, beschouwd als 
betrouwbaar in functie van de internationale 
veiligheidsvereisten (AEN criteria) 

2. verlenging met economische herwaardering 
(voor de prototype-eenheden) in stappen van 
tien jaar en met bijgaande controle, aanpassing 
van de beslissing in functie van de controle in 
situ, hetgeen samenvalt met de gebruikelijke 
tienjarige herzieningsprogramma's 

3. behoud van elektriciteitsproductie-eenheden 
die geen CO2-uitstoten (minder aankopen van 
emissierechten) 

4. onderscheiden beslissing per reactor in functie 
van de datum van hun indienststelling, 
rekening houdend met de technologische 
ontwikkeling die zich heeft voorgedaan tussen 
de indienststelling van de eerste drie reactoren 
en die van de volgende vier reactoren tien 
jaren later 

5. belangrijke nucleaire rente die 10/20 jaar 
langer wordt geïnd 

6. verlenging van de periode van spijzing van het 
ontmantelingfonds 

7. behoud van de knowhow, van de technologie 
beheersing en voortzetting van de R&D 
inspanningen betreffende het toekomstig 
beheer van het afval en van de kernenergie 
van de 4e generatie 

8. grotere bevoorradingszekerheid op korte 
termijn (autonomie voor minstens twee jaar 
brandstof) 

9. voor zover de marktprijzen de productiekosten 
goed weerspiegelen, moet de prijs voor 
elektriciteit in basislast lager zijn, wat de 
concurrentie bevordert 

 

1. operationeel risico van kernenergie 10/20 jaar 
langer aanwezig 

2. noodzaakt een nieuwe analyse van de 
meerwaarde voor een eventuele verlenging met 
10 jaar voor de oudste centrales  

3. geen ervaringskennis wat betreft de 
betrouwbaarheid van de centrales van die 
generatie na 50 jaar, of zelfs na 60 jaar 
(meerdere landen hebben nochtans reeds de 
optie genomen) 

4. gevaar van het ontmoedigen van de komst van 
nieuwe operatoren zonder herconfiguratie van 
de groothandelsmarkt (rente)  

5. samengaande verhoging van de massa van (te 
verwerken en op te slaan) kernafval tussen 8 en 
9% in geval van maximale verlenging 

6. voor zover de prijzen de gemiddelde 
productiekosten weerspiegelen, vertonen de 
studies een lagere aansporing tot een rationeler 
gebruik van de elektriciteit (zie grafieken 12 en 
14). De eventuele verlenging van de levensduur 
van de kerncen)trales zou in ieder geval moeten 
gepaard gaan met een zeer ambitieuze politiek 
gericht op een rationeel energiegebruik en op de 
verbetering van de energie efficiëntie. 

 
 
3.7.5.5 Tijdshorizon voor een beslissing 
 Om het even welke de door de politieke overheden genomen beslissing zal zijn, moet onverwijld 

een beslissing worden genomen om redenen van planning en logistiek in de uitvoering zelf van de 
beslissing:  
o in het geval van de bevestiging van de stopzetting van de kernenergieproductie zouden de 

eerste drie stop te zetten reactoren (Doel 1 en 2, Tihange 1) het voorwerp uitmaken van een 
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laatste lading brandstof in 2013 met een geleidelijke vermindering van hun productie tot aan de 
uitputting van de energetische inhoud van de brandstof. Dit houdt de indienststelling in vanaf 
2014 van niet nucleaire vervangingseenheden a rato van 50% van het nominaal vermogen van 
die drie reactoren (van 700 tot 800 MW), rekening houdend met een minimale 
indienststellingstermijn voor nieuwe eenheden die schommelt van 4 jaar voor een gascentrale 
tot 6 jaar voor een steenkoolcentrale; 

o in het geval dat een beroep wordt gedaan op artikel 9 van de wet en van een verlenging van de 
levensduur van de centrales boven de 40 jaar, zou het handhaven van de huidige 
productieveiligheidsvoorwaarden de bestelling van vervangingsdelen bij de fabrikanten vereisen. 
Nu stijgt de vraag naar die stukken voortdurend en verplicht de producenten hun 
investeringsbeslissingen steeds vroeger te nemen. Anderzijds zou de verlenging van de 
kernenergieproductie de aankoop van bijkomende brandstof vereisen. Niettemin, vermits de 
huidige exploitant beschikt over uraniumbevoorradingscontracten op lange termijn (2025), lijkt de 
brandstofbevoorrading minder problematisch te zijn dan de bevoorrading in uitrustingsstukken 
waarvoor de vraag niet zou moeten verzwakken, rekening houdend met de wereldwijd 
aangekondigde projecten onder meer in Italië, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk.27  

3.7.6 De invoer van elektriciteit 

In het kader van zijn opdracht streeft de transmissienetbeheerder (TNB) naar een peil van 
« gewaarborgde jaarlijks minimum » dat maximale waarborgen biedt voor de 
bevoorradingszekerheid en dat de producenten er tezelfdertijd toe aanspoort om het nodige 
productievermogenspeil in het land te handhaven. Het « gewaarborgde minimum » bedroeg in 
België in 2008 ongeveer 24% van de gemiddelde belasting. Het is het vermogen dat op elk uur 
van het jaar 2008 beschikbaar was om te worden ingevoerd door de marktdeelnemers; het werd 
verdeeld tussen de Franse grens (16%) en de Nederlandse grens (8%). 
Het invoervermogen is eveneens een belangrijke pijler om te beantwoorden aan de 
bevoorradingszekerheid, vooral in een toestand die fel evolueert: 
 met een steeds hoger peil van uitwisselingen en invoer; 
 die gepaard gaat met steeds grotere lusstromen (loop flows – niet geprogrammeerde fysische 

stromen); 
 met een verschuiving van de gecentraliseerde productie naar de gedecentraliseerde productie. 

Men moet hoe dan ook onthouden dat, in tegenstelling tot de afhankelijkheid van petroleum of van 
gas die door de feiten wordt opgedrongen, een te grote en trouwens gekozen structurele 
afhankelijkheid van de invoer van elektriciteit (het alternatief zijnde de ontwikkeling van 
binnenlandse productievermogens) een vorm van kwetsbaarheid in het systeem inbrengt. 
Inderdaad, door de aard zelf van de elektriciteit (niet stockeerbaar) is het van wezenlijk belang om 
op elk tijdstip het evenwicht in het net te handhaven. Door de ontwikkeling van de RES in België 
en in de buurlanden komen onvoorzienbare loop flows, geïnduceerd door de elektrische stromen 
afkomstig van de hernieuwbare energiebronnen, veel vaker voor en kunnen ze zich door een 
kettingreactie veel sneller verspreiden en de onderling verbonden netwerken beïnvloeden. Er kan 
redelijkerwijze worden aangenomen dat een hogere dan 10% structurele afhankelijkheid van 
invoer het elektrisch systeem kwetsbaar maakt wanneer zich een storing voordoet. 

                                                   
27 Laat ons het Frans-Italiaans samenwerkingsakkoord citeren betreffende het civiele gebruik van kernergie, dat 

voorziet in de bouw van tenminste vier kerncentrales in Italië; de twee in aan aanbouw zijnde kerncentrales in 
Frankrijk en de aankondiging van de levensduurverlenging van de bestaande reactoren tot 60 jaar; en in het 
Verenigd Koninkrijk, de goedkeuring begin 2008 van het plan voor de bouw van nieuwe kerncentrales met 
indienststelling voor 2020. 
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De onderliggende studies tonen aan dat de nucleaire phase-out in België de tendens vertoont om 
gedeeltelijk voor de basisbelasting te worden gecompenseerd door een verhoging van de invoer 
(van nucleaire oorsprong) vanuit Frankrijk. 

In het merendeel van de studies wordt het verschijnsel van de terugkerende tijdelijke 
onevenwichten, ontstaan door een "boom and bust » werking die de investeringen in 
productievermogen in de vrijgemaakte elektriciteitssector kenmerkt, niet in aanmerking genomen 
om de behoeften aan productiemiddelen op elk ogenblik te schetsen. 28 De interconnecties met 
het buitenland zijn van wezenlijk belang om dergelijke tijdelijke onevenwichten te compenseren, 
maar ze doen tezelfdertijd een risico ontstaan in de mate dat gelijkaardige « boom » en « bust " 
cycli eveneens in de buurlanden kunnen voorkomen. 

In verband met de uitwisselingszone Frankrijk – Benelux – Duitsland moet eraan worden 
herinnerd dat een Franse studie van de DGEMP van april 2008 een wezenlijke daling voorziet van 
de Franse uitvoer van elektriciteit van 63,3 TWh in 2006 tot 53 TWh in 2020 en tot 22,8 TWh in 
2030. Anderzijds behoort een groeiende vraag naar structurele invoer tot de mogelijkheid in 
Duitsland in het geval van de verwezenlijking van de nucleaire phase-out en van onvoldoende 
resultaten inzake de vermindering van het elektriciteitsverbruik. De evaluatie van het voor België 
aanvaardbaar peil van structurele invoer moet krachtens het voorzorgsbeginsel rekening houden 
met die externe context. 

 

Beschikbaarheid en gebruik van interconnectiecapaciteit – periode januari 2007 tot augustus 
2009. 

De Grafiek 8 hieronder geeft het maandelijkse profiel weer van de maximale en gemiddelde 
capaciteit voor invoer en uitvoer van België, evenals het netto gebruik van deze capaciteit, dit wil 
zeggen de nominaties van de vorige dag (D-1). De beschikbaarheid wordt berekend door de 
interconnectiecapaciteit aan de Franse en Nederlandse grens op te tellen. De 
interconnectiecapaciteit met Nederland blijft constant, op ongeveer 1300 MW, zowel voor de 
invoer als voor de uitvoer. De interconnectiecapaciteit met Frankrijk varieert sterk, met een hogere 
interconnectiecapaciteit tijdens de winter dan tijdens de zomer; de invoercapaciteit bijvoorbeeld 
kan variëren van een maandelijks gemiddelde van 3400 MW in de winter tot juist 2000 MW in de 
zomer (garantie van 1800 MW over het jaar). 

Wanneer de maximale uitvoernominatie positief is, betekent dit dat er de hele maand geen 
energie werd uitgevoerd. Dit was het geval voor de periode van december 2007 tot juni 2008: 
gedurende deze 7 maanden was België netto-invoerder voor elk uur. Sinds april 2009 is België 
netto-uitvoerder. 

De maximale energie per uur die gedurende deze periode werd ingevoerd, bedroeg 3788 MW (in 
april 2008). De maximale energie per uur die gedurende deze periode werd uitgevoerd, bedroeg 
2401 MW (in augustus 2009 - grijze lijnen). 

We stellen vast dat het chronische tekort aan productiecapaciteit in België (voor de economische 
crisis) reeds op de grenzen van de invoercapaciteit stuit, die tegen 2020 niet zullen stijgen. De 
realiteit van de uitvoer, rekening houdend met onvoorziene omstandigheden, toont vandaag zijn 
grenzen, reeds beter gegarandeerd door het gebruik van faseverschuivings transformatoren die 
sinds begin 2009 operationeel zijn. 

                                                   
28 Inderdaad baseren het merendeel van de studies zich op het gebruik van het Primes-model dat een model is van 

partieel evenwicht voor langetermijnanalyses, die als uitgangspunt het evenwicht tussen energievraag en -aanbod 
neemt. 



41. 
 

 

Grafiek 8: Interconnectiecapaciteit elektriciteit voor België - 01/2007 tot 08/2009 

 
De blauwe lijnen geven de evolutie weer van de gemiddelde waarden (gemeten op elk uur) van de 
beschikbare maandelijkse interconnectiecapaciteit (de invoer is positief, de export is negatief). 
De rode lijnen geven de evolutie weer van de maximale waarde van de beschikbare 
interconnectiecapaciteit per maand. 
De zwarte lijn geeft de evolutie weer van het maandelijkse gebruik van de interconnectiecapaciteit, dit 
wil zeggen de netto nominaties voor de interconnectie op D-1. 
De grijze lijnen geven de evolutie weer van de maximumnominatie voor zowel invoer als uitvoer. 

Bron: CREG. 

 

Op Europese schaal wordt sinds meerdere jaren in het kader van UCTE en ETSO (de Europese 
verenigingen van netwerkbeheerders) een System Adequacy Forecast georganiseerd. Die 
activiteit wordt vanaf 2009 overgenomen door de nieuwe vereniging van netwerkbeheerders 
ENTSO-E. De meest recente analyse van de System Adequacy Forecast 2009-2020 voorspelt 
een onvoldoende productie in België gedurende de gehele periode 2009-2020, indien men zich 
houdt aan de voor het ogenblik besliste productie-eenheden. De resultaten van die studie hebben 
aangetoond dat het in België ontbrekende productievermogen kan worden gecompenseerd door 
uitvoer van de buurlanden tot in 2015. Vervolgens is er voor de noordoostelijke groep landen 
(Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg) ook een 
onvoldoende productievermogen (22 GW) indien men dezelfde zekerheidsmarge als vandaag wil 
behouden en indien men zich enkel steunt op de productieëenheden waarvan men zeker is. 

3.8 Bevoorradingszekerheid (Aanhef van het KB) 

De aangelegenheid van de bevoorradingszekerheid wordt als fundamenteel beschouwd voor de 
energiepolitiek. Hoe dan ook, zonder het belang van dit aspect te willen onderschatten, is het 
betrachten van een volstrekte energieonafhankelijkheid niet realistisch omdat België over betrekkelijk 
weinig binnenlandse bronnen beschikt. Het komt er veeleer op aan de afhankelijkheid in normale 
omstandigheden te beheren en middelen te hebben om het hoofd te bieden aan crisisperiodes. Een 
trade-off moet worden gemaakt tussen risicobeheer en de kosten die dit beheer veroorzaakt. 



42. 

De afhankelijkheid, in normale omstandigheden beheren, betekent vooral een evenwichtige mix tot 
stand brengen tussen de drie fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool. Het lijkt logisch 
dat aan de studiehorizon de aardolie de vervoersbrandstof blijft, terwijl het aardgas en de steenkool 
zich onder elkaar de warmtemarkt betwisten (daaronder begrepen in de elektriciteitssector wanneer 
het niet gaat om hernieuwbare of kernenergie). De keuze zou zich dus bevinden tussen het aardgas, 
dat het voordeel biedt een beduidend minder "koolstofhoudende" calorie te hebben, en de steenkool 
die het voordeel biedt van een grotere keuze van de oorsprongslanden, de aanwezigheid van 
beduidend omvangrijkere wereldvoorraden en vooral van een lagere "caloriekost".  

De ingevoerde biomassavolumes dragen weinig bij tot de zekerheid op korte termijn. In geval van 
bevoorrading op lange termijn door de invoer van grote hoeveelheden biomassa is een diversificatie 
van de energiebronnen vereist (geografische oorsprong en type biomassa). 

De vindplaatsen van uranium zijn geografisch dan weer goed verspreid, en maken het mogelijk om, 
gezien de brandstofcyclus, ongeveer twee jaar nationale autonomie te garanderen. 

België heeft sinds dertig jaar zijn steenkoolverbruik fel verminderd, maar er moet worden vastgesteld 
dat de technologie van de steenkoolcentrales aanzienlijk is geëvolueerd en het mogelijk maakt om 
beduidend hogere rendementen te bereiken. De verwezenlijking van pilootprojecten met opvang en 
sekwestratie van CO2, onder andere aangemoedigd door de EC in haar richtlijn 2009/31/EC, is 
wenselijk om de waaier aan mogelijkheden open te houden. De "alles gas" keuze in de warmtesector 
(en nog meer indien men dit zou moeten uitstrekken tot de elektriciteitssector) doet het gevaar 
ontstaan niet alleen van de afhankelijkheidsconcentratie (waarnaar men zich kan schikken, behalve 
in crisisomstandigheden, zie hierboven), maar vooral van de economische broosheid tegenover de 
evolutie van de internationale prijzen. 

De afhankelijkheid beheren, betekent ook nadenken over de evolutie van de absolute en relatieve 
prijzen. Men kan er van uitgaan dat het verband tussen de prijs van de aardolie en die van het gas 
zou moeten blijven bestaan zolang de krachtverhoudingen die de internationale gasmarkten 
beheersen, worden gehandhaafd, terwijl de steenkoolprijs een meer zelfstandige weg zal blijven 
vervolgen. 

De afhankelijkheid beheren in crisisomstandigheden betekent over de middelen te beschikken om 
ertegen te strijden, hoewel de crisissen zich nooit op dezelfde wijze vertonen en er dus geen absolute 
regels tegen beschikbaar zijn. Voorbeelden ervan zijn de piekeenheden of de opslagcapaciteiten.  

De diversificatie van de energiemix blijft een « voorzorgs » strategie. 

Voor de elektriciteitsbevoorradingszekerheid is het evenwel van wezenlijk belang dat het in het land 
beschikbare productiepark (rekening houdend met de nodige reservecapaciteit) ten minste 
overeenkomt met het nationaal verbruik, mits aftrek van het « gewaarborgde jaarlijkse minimum » in 
invoervermogen. In het tegenovergestelde geval zou het risico worden gelopen dat het op sommige 
ogenblikken onmogelijk zou zijn om de nodige invoer te realiseren. 
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3.9 Aanvullende beschouwingen 

3.9.1 Belang van de netwerken (Artikel 2 – punt 3 van het KB) 

   Uit verscheidene terzake gespecialiseerde studies blijkt het volgende: 29 

 De ontwikkeling van de RES vereist het beschikken over een aangepast en geinterconnecteerd 
netwerk met hoogspanningslijnen om de massieve elektriciteitsstromen te beheren die kunnen 
ontstaan door de intermitterende aard van de grote windmolenparken zowel aan land als ter zee.  

 De ontwikkeling van een offshore onderzees netwerk wordt als strategisch beschouwd bij de 
ontwikkeling van de offshore windmolenparken in de Noordzee. Dit project gaat gepaard met de 
versteviging van de hoogspanningsinfrastructuur in het binnenland. 

 De investeringen voor de aanpassing van de elektriciteitsdistributienetwerken aan bidirectionele 
stromen veroorzaakt door de integratie van hernieuwbare en gedecentraliseerde 
energieproductiemiddelen gaan gepaard met de ontwikkeling van deze laatste. 

Elke beslissing inzake de elektriciteitsproductie heeft ook een invloed op haar transport, een 
kapitaal intensieve activiteit en waarvan de verwezenlijking zich moet schikken naar soms lange 
termijnen omwille van vergunnings- en regelingsaanvragen (interferentie van meerdere 
bevoegdheden). Die beslissingen betreffen eveneens de distributienetwerken in het geval van de 
gedecentraliseerde productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en het uitbalanceren van 
de netwerken op alle vlakken. 

De netwerken moeten zich versterken of, ten minste, zich aanpassen: 
 aan de aansluiting van nieuwe "klassieke" productieëenheden ("traditionele" activiteit); 
 aan de wijzigingen in de lokalisatie van de productiemiddelen, inzonderheid met de ontwikkeling 
van de hernieuwbare energieën: inplanting op passende plaatsen, eveneens rekening houdend 
met de publieke opinie, en niet noodzakelijk in de nabijheid van de verbruiksplaatsen. Het betreft 
vaak zones met lagere bevolkingsdichtheid waar de netwerkinfrastructuur minder ontwikkeld is; 
 aan de ontwikkeling van de onderlinge verbindingen tussen de verschillende Europese landen 
(elektrische energiebevoorradingszekerheid). 

 

3.9.2 Invloed van de huidige economische crisis 

De laatste jaren en dit tot het 3e kwartaal 2008 is het land meer en meer afhankelijk geworden van 
structurele invoer van elektriciteit. Onder andere dit probleem heeft aan de basis gelegen van de 
studie van de CREG omtrent het ontoereikend vermogen van elektrische productie. De huidige 
daling van de vraag wegens de crisis heeft voor het ogenblik die problematiek uit de weg geruimd. 

Tezelfdertijd wordt op wereldvlak een daling van de investeringen vastgesteld in het geheel van 
de energiesector. Volgens de IEA 30, zal dit gebrek aan investeringen de groei van de 
productiecapaciteit beperken/afremmen, hetgeen zich zou kunnen laten voelen bij het 

                                                   
29 EWEA/TradeWind - Integrating wind - Developing Europe's power market for the large-scale integration of wind 

power. 
 ETSO (2007), European Wind Integration Study (EWIS) - Phase 1: "Towards a Successful Integration of Wind 

Power into European Electricity Grids", Final study. 
 ETSO (2008), European Wind Integration Study (EWIS) - Interim report: "Towards a Successful Integration of 

Wind Power into European Electricity Grids". 
 Pentalateral Energy Forum (2009), "Working plan proposal on offshore electricity infrastructure". 
 Greenpeace - 3E (2008), "a north sea electricity grid [r]evolution". http://www.3e.be/library/51ZBI1TK.pdf 
30 IEA governing board (mars 2009), "Impact of the financial and economic crisis on global energy investment". 

http://www.3e.be/library/51ZBI1TK.pdf
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economische herstel. Men zou dus binnen enkele jaren een vermogensschaarste en een andere 
explosie van de energieprijzen kunnen beleven. 

De financiële crisis heeft voor gevolg gehad dat projecten met een groter financieel risico (zoals 
de "far offshore" installatie van windmolens) financieringsproblemen kennen en dus een vertraging 
van de verwezenlijking. De mogelijke duur van de huidige crisis is een grote uitdaging voor de 
verwezenlijking vóór 2020 van de nodige windmolenvermogens ter zee en voor de verwezenlijking 
van de netwerkinfrastructuur, nodig voor hun integratie in de Europese transmissienetwerken. De 
Europese Commissie heeft die problematiek erkend en heeft beslist om in het kader van haar 
economisch herstelplan sommige projecten te financieren. 

3.9.3 CCS 

Het proces van de opvang en de sekwestratie van CO2 (CCS), hoewel in België weinig 
tussenkomend op de horizonten van 2020 en 2030, zal zich doorheen de 
onderzoekswerkzaamheden en de lopende pilootprojecten, aangemoedigd in het kader van het 
Energie-Klimaatpakket, aanzienlijk ontwikkelen en is van wezenlijk belang voor het gebruik op 
lange termijn van energie van fossiele koolstofhoudende oorsprong. 

De problematiek van CCS beperkt zich niet tot de steenkoolcentrales, maar betreft ook de 
aardgascentrales en de industriële processen met hoge CO2-uitstoot (cementindustrie, 
oxystaalindustrie, enz.). Het verwerven van ervaring ter zake is en blijft belangrijk. 

De operaties voor het afscheiden & de opvang van CO2 zijn energie-intensieve technieken die 
rendementsverliezen van 8 tot 10 procentpunten veroorzaken volgens de huidige kennis en 
technische normen van de installaties. 

Het vervoer en de opslag vereisen nieuwe infrastructuren, de uitwerking van een specifiek voor de 
opslag passende wetgeving met onder meer de problemen van de verantwoordelijkheid van de 
operatoren na 50 jaar en het internationaal beheer van de invoer/uitvoer van CO2. 

Deze werkwijze induceert een niet te verwaarlozen meerkost, maar toch is de technologie 
onontbeerlijk om de duurzame ontwikkeling van het gebruik van productie op basis van steenkool 
mogelijk te maken (vooral belangrijk voor de beheersing van de uitstoot in de opkomende landen 
die over steenkoolvoorraden beschikken, zoals China). 

3.9.4 Werking van de elektriciteitsmarkt 

De elektriciteitsproductie evolueert in een geliberaliseerde markt. Er kan een ontkoppeling zijn 
tussen de door private operatoren genomen investeringsbeslissingen, een door de openbare 
overheden gewenste mix, en de daadwerkelijke verwezenlijking van de investeringen – de 
benadering wordt (normaal) beheerst door de prijsmechanismen. Sommige specificiteiten maken 
dat de werkelijkheid ervan afwijkt. 

 Een eerste belangrijke bijzonderheid is de verwezenlijking van de investeringen in 
piekproductievermogen. Die investeringen zijn over het algemeen duur, want ze worden slechts 
enkele uren per jaar gebruikt (200 tot 400 op 8760 uren) en bovendien wekken ze veel BKG op 
(meer bepaald CO2), want het zijn meestal gasturbines (gas of stookolie). Vanuit 
milieustandpunt is het dus van belang om op dergelijke middelen zo weinig mogelijk beroep te 
doen. 
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In een geliberaliseerde economie stelt zich het groeiende probleem van de stimulans van 
investeringen in piekvermogens, dat zich niet stelde zolang de operatoren publieke monopolies 
waren. In feite hebben de investeerders geen enkele garantie dat op hun capaciteit beroep zal 
worden gedaan, wat een onzekerheid creëert met betrekking tot de rentabiliteit. Bepaalde 
operatoren kunnen er bovendien belang bij hebben het vermogen terug te schroeven om zo de 
elektriciteitsprijs tijdens de piekuren te doen stijgen op de groothandelsmarkt. Zo worden ze ook 
nog eens beloond voor minder fraaie praktijken. In het beste geval bestaat een zogezegd "free 
riding" probleem waarbij ieder vindt dat hij niet verantwoordelijk is voor het vermogensevenwicht 
tijdens de piekuren en een beroep doet op zijn concurrenten om het netwerkevenwicht te 
verzekeren, dat aldus wordt beschouwd als een "collectief goed". Vandaar de behoefte om een 
"leverancier van laatste toevlucht" te voorzien (doorgaans de historische operator) of om een 
systeem op te zetten dat het piekvermogen correct vergoedt, zelfs indien het niet wordt 
opgevraagd, een vergoeding onafhankelijk van de evenwichtsprijs op de markt (systeem 
waargenomen op de Engelse pool in het begin van de liberalisering), in de vorm van LOLP, Loss 
of Load Probability). 

Sommige auteurs beweren dat het beheer van het piekvermogen in feite een "openbare dienst" 
is en dat het bijgevolg de TNB is die hiervoor in deze piekmiddelen zou moeten investeren. Er 
zouden ook boetes kunnen worden opgelegd aan de operatoren die niet voldoende hebben 
geïnvesteerd. Zo stellen Joskow en Tirole (2007) dat gezien het belang van de faalkost voor de 
collectiviteit, de "vermogensreserves" de kenmerken bezitten van een publiek goed (zie 
B. Péluchon, 2008). 

 Er wordt eveneens een vermindering vastgesteld van de beschikbare productie-eenheden voor 
de leveringen van reserves. Men kan veronderstellen dat dit te wijten is aan een groeiend 
verschil tussen, enerzijds, de kost van deze eenheden en, anderzijds, hun waarde op een vrije 
markt. Het is bijgevolg zeer moeilijk voor de TNB, onder aanvaardbare voorwaarden, de 
hulpdiensten op te zetten die deze reserve-eenheden vereisen.  

De behoefte om te beschikken over een reservevermogen wordt alsmaar groter, terwijl, in een 
land, de reservemarge kleiner wordt. Op basis van een reglementair tariefbeleid zou de 
aanvaardbare prijs op korte en op lange termijn rekening moeten houden met de importniveaus 
en het al dan niet bestaan van een vrij belangrijk concurrerend aanbod voor de primaire, 
secundaire en tertiaire reserves, evenals voor de reactieve energie en voor de productie-
eenheden waarop men beroep doet voor het heropstarten na een black-out. 

Een afwijking tussen de aanvaardbare prijs voor een reservevermogen volgens een reglementair 
tariefbeleid en de marktprijs zorgt ervoor dat de producenten onvoldoende gemotiveerd zijn om 
nieuwe productie-eenheden te bouwen voor de levering van bijkomende diensten.  

Een oplossing zou zijn dat de TNB de mogelijkheid heeft om het gebrek aan piekvermogen, 
aangeboden als tertiaire reserve, te compenseren door productiecapaciteit ter beschikking te 
stellen van de producenten zonder een actieve positie in te nemen als producent. Deze 
productiecapaciteit zou eveneens kunnen bijdragen tot het risicobeheer voor de nieuwe 
producenten die niet over een backup-installatie beschikken in België.  

Ook moet worden opgemerkt dat de invoer van hulpdiensten ofwel niet toegelaten is in de 
context van de UCTE (secundaire regeling), ofwel zal leiden tot een inefficiënt gebruik van het 
invoervermogen (wat het geval is indien men tertiaire reserves invoert), met als resultaat een 
vermindering van het toekenbaar vermogen voor de marktdeelnemers).  
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 Een derde element is het optreden van de "boom"-en-"bust" cycli die de investeringen in 
productiecapaciteit kenmerken in de geliberaliseerde elektriciteitssector, wat op korte termijn een 
onevenwicht dreigt te veroorzaken tussen de vraag en het aanbod van de elektriciteit.  
Investeringen in de bijkomende productiecapaciteit worden gestimuleerd door prijspieken (een 
"boom"-cyclus die het gevolg is van een voorafgaande periode van onderinvesteringen). Er is 
dus een periode van enkele jaren tussen het marktsignaal (dat aangeeft dat bijkomende 
investeringen nodig zijn in de productiecapaciteit), de reactie van de marktdeelnemers en het in 
dienst stellen van nieuwe eenheden. Dit marktsignaal lokt vaak een reactie uit van de 
marktdeelnemers die leidt tot overinvesteringen (een "bust"-cyclus met lage prijzen die 
investeringsinitiatieven ontmoedigen), omdat ze allen proberen hun marktsegment te behouden.  

3.9.5 Belang van de elektrificatie van het wagenpark 

De elektrische wagen (hybride of niet) is gebaseerd op een technologie die, zonder bewezen te 
zijn, reeds 'in staat' is om de markten te penetreren, in tegenstelling tot de wagen op waterstof. 
Toch rijst de vraag: hoe wordt de elektriciteit stroomopwaarts geproduceerd en hoe zal de 
overschakeling van de traditionele voertuigen op basis van de verbranding van 
petroleumproducten naar de nieuwe elektrische voertuigen gebeuren? Dit zal geschieden in 
functie van de evolutie van de relatieve prijzen van de gebruikte "brandstoffen" (aardolie versus 
elektriciteit), een evolutie die deels wordt beïnvloed door de problematiek van de toekomstige 
prijsevolutie van aardolie en de daaraan verbonden factoren (peak oil, prijs van de aardolie 
geopolitiek, het rentebeheer door de producenten, enz.). 

In termen van elektromobiliteit zou de evolutie moeten leiden naar goede prestaties van de 
elektrische wagens met een goede marktpenetratie en een zekere diversiteit in de uitrustingen 
("traditionele", elektrische en hybride voertuigen). De plug-in hybride wagen domineert hierbij ten 
opzichte van de elektrische wagen die volledig op batterijen rijdt. In het scenario 20/20 van 
WP 21-08 wordt de bijkomende elektrische consumptie in België in 2030 geschat op 1 TWh. 
Indien men de studie bekijkt van het Fraunhofer Institut (in uitwerking) over de situatie in de EU27 
geëxtrapoleerd naar het Belgisch niveau, zou (a rato van het verbruik in het transport in België) de 
impact van de elektrische voertuigen beperkt zijn en zou het meest optimistische scenario van 
deze studie een elektrische consumptie vertonen van 3,5 TWh in het jaar 2035. Niettemin zou een 
iets belangrijker effect tot uiting kunnen komen tijdens de piek naargelang het ogenblik van het plug-
in tijdstip overdag (in Duitsland wordt dit geraamd op +2 tot 6% tijdens de piek). Deze plug-in zou 
bijgevolg ook moeten worden beheerd. 
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3.9.6 Samenvatting van de impact van verschillende mogelijkheden voor de energiemix 

Grafiek 9: Impact van de verschillende mogelijke opties voor de energie 
en elektriciteitsmix tegen 2020 
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Bronnen: FPB (2008), "Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and 

economy", WP 21-08 (scenario baseline & scenario 20/20) en eigen berekeningen. 
 
 De invoering van bijkomende belangrijke maatregelen inzake energie-efficiëntie heeft als resultaat 

dat de eindvraag naar elektriciteit in 2020 wordt geraamd op 93 TWh en dit in de drie opties. De 
verdelingen van de verschillende componenten van de elektriciteitsmix die overeenstemt met de 
drie opties, zijn voorgesteld in onderstaande grafiek. 

Grafiek 10: Elektriciteitsmix met de drie voorgestelde opties 
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Bronnen: FPB (2008), "Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy 
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4 BIJLAGE 1: VERGELIJKING VAN DE VERSCHILLENDE STUDIES 

4.1 Context van de verschillende studies 

De groep GEMIX heeft zijn verslag opgesteld op basis van de volgende studies: 

 Het klimaatbeleid na 2012 (Federaal Planbureau - juli 2006, Tobback genoemd). 

 Eindverslag van de Commissie Energie 2030 (Belgium's Energy Challenges towards 2030 - final report 

- juni 2007, CE2030 genoemd). 

 Studie over de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit in België - CREG - 27/09/2007 

(ref. (F)070927-CDC-715, CREG genoemd). 

 Ontwerp van studie over de perspectieven inzake elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 - Algemene 

Directie Energie en Federaal Planbureau - 11/09/2008 (EPE genoemd). 
 
De groep GEMIX heeft meteen al een vijfde studie 31, WP 21-08 genoemd, toegevoegd die uitgevoerd 
werd door het Federaal Planbureau. Deze studie is immers recenter en houdt rekening met het Energie-
Klimaatpakket dat goedgekeurd werd op 17 december 2008 door het Europees Parlement en op 6 april 
2009 door de Raad van de Europese Unie.  
In onderstaande tabel staat een kort overzicht van de context van de verschillende studies waarnaar de 
deskundigen uitdrukkelijk moesten refereren. 

Tabel 2: Kort overzicht van de context van de verschillende studies 

 Tobback CE2030 CREG EPE WP 21-08 

Aanmaakdatum 2006 2006 september 2007 2007  2008 
Tijdskader 2020 & 2050 2030 2017 2020 2020 
Beleidslijnen 
opgenomen tot* 31/12/2004 31/12/2004 juni 2007 31/12/2006 31/12/2006 32 

Doelstelling 

Studie over het 
klimaatbeleid na 

2012 
(consequenties 

inzake BKG) 

strategische 
keuzen voor het 
energiebeleid 
tegen 2020 en 

2030 

beoordeling van 
de productie-
capaciteit van 

elektriciteit 

perspectieven 
inzake 

elektriciteits-
bevoorrading 

 Analyse van de 
impact van het 

Energie-
Klimaatpakket (met 
ETS en niet-ETS) 

Betrokken 
energie/sectoren 

Alle 
energievormen, 

alle sectoren 

Alle 
energievormen, 

alle sectoren 

Elektriciteits-
sector 

Elektriciteits-
sector in een 

algemene 
energiecontext 

Alle energievormen, 
alle sectoren 

Benadering/model 

 partieel-evenwicht; 
technisch-

economisch en 
gedragsmodel  

 backcasting 
(2050) 

partieel-evenwicht; 
technisch-

economisch en 
gedragsmodel 

(2030) 

 bottom-up 
 techniek 

partieel-
evenwicht; 
technisch-

economisch en 
gedragsmodel 

(2020) 

partieel-evenwicht; 
technisch-

economisch en 
gedragsmodel 

(2020) 

* Rekening houdend met het wettelijke kader en de maatregelen inzake energiebeleid die op deze datum goedgekeurd werden. 

Tabel 2 bevat een overzichtelijke vergelijking van de hypothesen en de belangrijkste resultaten van de 
verschillende studies. Ze wordt aangevuld met een meer specifieke analyse van de sector van de 
elektriciteitsproductie.  

                                                   
31  Federaal Planbureau (2008), "Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and 

economy". De studie WP 21-08 is door het Federaal Planbureau gepubliceerd op 19.12.2008. 
32 Behalve de maatregelen van het Energie-Klimaatpakket, die dateren van januari 2008. 
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Tabel 3: Vergelijking van de weerhouden becijferde hypothesen in het referentiescenario 
van de verschillende studies 

  Tobback  CE2030  CREG EPE WP 21-08 
Baseline              
Perspectief  2020 2020 2030  2020 2020 

Groei BBP 2005//2020 ou 
2030 2,2 2,2 1,9  2,1 2,1 

Aardolieprijs $2005/bep 48,1 48,1 57,6 CE2030 2006 61,1 61,1 

  $2005/GJ 8,4 8,4 10,1 CE2030 2006 10,7 10,7 

Aardgasprijs $2005/bep 37 37 44,7 CE2030 2006 46 46 

  $2005/GJ 6,5 6,5 7,8 CE2030 2006 8,1 8,1 

Steenkoolprijs $2005/bep 14,1 14,1 14,9 CE2030 2006 14,7 14,7 

  $2005/GJ 2,5 2,5 2,6 CE2030 2006 2,6 2,6 

Koolstofprijs "ETS" €/t CO2 5 5 5 ± 33 €2003/tCO2 22 22 
Maatregelen 
goedgekeurd op  eind 2004 eind 2004  eind 2006 eind 2006 

Energiesysteem alle/alleen elektr. alle alle alleen elektr. alleen elektr. alle 
Vraag naar 
elektriciteit exogeen/endo. endogeen endogeen exogeen endogeen endogeen 

Jaarlijkse toename 
van de vraag naar 
elektriciteit 

2005//2020 of 
2030 1,1% 1,1% 0,9% 0,96% 1,7% 2005//2020 of 

2030 

Grensoverschrijdende 
handel in elektriciteit 

exogeen/endo. exogeen exogeen exogeen endogeen exogeen 

Betrouwbaarheidscrit
erium in de 
elektriciteitssector 

   LOLE SRM SRM 

Ontwikkeling van de 
RES 

% van de FED 5,2% 5,2% 6,3%   7,9% % van de FED 
% bruto elektr.prod. 8,9% 8,9% 11,8%  13% % bruto elektr.prod.

Dekking BKG alle BKG/alleen 
CO2 

alle BKG alleen CO2 alleen CO2 alleen CO2 alle BKG 

Varianten       

Energieprijzen hoog/laag hoog hoog - - - 

Economische groei hoog|laag laag - - hoog & laag - 
Alternatieve scenario’s      

Energiebeleid 
kernenergie, 

energie-
efficiëntie, RES, 

CCS 

Offshore, 
energie-
efficiëntie 

(buildings & 
transport) 

Geen 
doelstelling 

RES 

kernenergie, 
CCS 
Geen 

doelstelling RES 

Offshore, … 
Geen 

doelstelling 
RES 

kernenergie, 
energie-
efficiëntie 

Geen 
doelstelling 

RES 

Doelstelling 
RES + 

Flexibiliteit 

Klimaatbeleid beperkingen 
Alle BKG op 
EU niveau 

Geen 
flexibiliteit 

 
Alleen CO2 op 

BE niveau 
 

- 
Hogere CV 

Alleen CO2 op 
BE niveau 

Alle BKG op  
EU niveau 

Onderscheid 
tussen ETS op 

EU niveau & niet-
ETS op BE 

niveau 
Flexibiliteit 

Betrouwbaarheidscriteria SRM = System Reserve Margin: deze reserve stemt overeen met de verhouding tussen de 
geïnstalleerde totale nettocapaciteit (waarvan men 90% van de capaciteit van de intermitterende HEB aftrekt) en de brutovraag 
op piekmomenten, en wordt gebruikt als betrouwbaarheidscriterium in het PRIMES-model. Zo is in de studie EPE 2008 de 
verhouding voor België (en de buurlanden) vastgelegd op 21%. Dit betekent dat, om de betrouwbaarheid van het systeem te 
garanderen, de geïnstalleerde capaciteit 21% groter moet zijn dan de piekvraag. 
Betrouwbaarheidscriterium LOLE = de voor de LOLE gekozen waarde bepaalt het aanvaarde niveau van risico op tekortkoming 
met betrekking tot het dekken van de elektriciteitsvraag en, bijgevolg, het gewenste niveau van bevoorradingszekerheid. 
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De resultaten verkregen in de verschillende studies zijn, indien mogelijk, ook vergeleken met de resultaten 
van de DLR-studie, "Energy Revolution: a sustainable pathway to a clean energy future for Belgium", die 
in 2006 uitgevoerd werd op verzoek van Greenpeace 33, evenals de studie futures-e "20% RES by 2020 - 
a balanced scenario to meet Europe's RES target" 34, die in 2008 gepubliceerd werd door een groep 
Europese instellingen, gecoördineerd door de Vienna University of Technology en het Fraunhofer Institut 
in Karlsruhe. Laatstgenoemde studie ligt mede aan de basis van het ambitieuze plan 20/20/20 van de 
Europese Unie (EU). 

Binnen de verschillende studies is, om de hoeveelheid resultaten niet te overbelasten, een selectie 
gemaakt van scenario's die als de meest relevante beschouwd kunnen worden: 

4.1.1 Studie Tobback 

Naast het referentiescenario van 2020 (identiek aan het referentiescenario CE2030, 
CE2030/Tobback/baseline genoemd) zijn vier scenario’s gekozen. Ze zijn het resultaat van een 
kostenefficiënte toewijzing van reducties van respectievelijk 15% en 30% van de BKG-uitstoten op 
Europees niveau in 2020, ten opzichte van 1990, en van het feit of al dan niet rekening wordt gehouden 
met "bijkomende maatregelen", zijnde: (1) de capaciteit offshore windenergie wordt vastgelegd op 2000 
MW in 2020; (2) het energieverbruik voor verwarming daalt met 40% in 2020 ten opzichte van het 
referentiescenario in 50% van de woningen en met 35% in de kantoorgebouwen; (3) in 2020 daalt de 
vraag naar personen- en goederenvervoer met respectievelijk 8% en 14% ten opzichte van het 
referentiescenario, met bovendien een modal shift naar het vervoer per trein en per binnenschip. 
Samenvattend worden de volgende labels gebruikt: 
 

Tobback/eupk15 -15% BKG-EU in 2020, geen bijkomende maatregelen 
Tobback/eupk15am -15% BKG-EU in 2020, bijkomende maatregelen  
Tobback/eupk30 -30% BKG-EU in 2020, geen bijkomende maatregelen 
Tobback/eupk30am -30% BKG-EU in 2020, bijkomende maatregelen 
 

4.1.2 CE2030 

Naast het referentiescenario van 2020 (CE2030/Tobback/baseline genoemd) zijn vier scenario’s 
gekozen. Ze passen in het kader van een reductie van respectievelijk 15% en 30% van de CO2-uitstoot in 
België in 2030, ten opzichte van 1990, en houden al dan niet rekening met de sluiting van de 
kerncentrales. In dit verband moet verduidelijkt worden dat de scenario’s waarbij de kerncentrales open 
blijven, tevens opteren voor een bijkomende kerncentrale. Samenvattend worden de volgende labels 
gebruikt: 
 

CE2030/bpk15s -15% CO2-BE in 2030, geen kernenergie, geen CCS 
CE 2030/bpk15ns -15% CO2BE in 2030, behoud van de kernenergie, geen CCS 
CE 2030/bpk30s -30% CO2-BE in 2030, geen kernenergie, geen CCS 
CE 2030/bpk30ns -30% CO2-BE in 2030, behoud van de kernenergie, geen CCS  

 
Tussentijdse resultaten voor 2020 zijn beschikbaar en opgenomen in de vergelijkende tabellen. 

                                                   
33 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institute of Technical Thermodynamics, Department of 

Systems Analysis and Technology Assessment. Studie aangevraagd door Greenpeace. 
34 Project aangevraagd door Intelligent Energy Europe in het kader van het ALTENER-programma, gecoördineerd 

door de Energy Economics Group (Vienna University of Technology), in samenwerking met, onder andere, het 
Fraunhofer Institute. 
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4.1.3 EPE 

Naast het referentiescenario van 2020 (EPE/baseline genoemd) zijn drie scenario’s gekozen: 
 EPE/nuc: behoud van de kernenergie 35 

EPE/HiCV: intensivering van het klimaatbeleid 
 (via hogere koolstofprijzen) 
EPE/LoGro: kleinere groei van de vraag naar energie 

De gepubliceerde resultaten beperken zich tot elektriciteit. 
 

4.1.4 WP 21-08 

De gekozen scenario’s zijn enerzijds het referentiescenario WP21/baseline en anderzijds het scenario 
WP21/20/20 en 30/20. Het scenario 20/20 past in het kader van een reductie van 20% van de BKG-
uitstoot in de Europese Unie in 2020, ten opzichte van 1990, en van 20% hernieuwbare energiebronnen in 
het bruto eindenergieverbruik van de Europese Unie in 2020. Gezien het minimale veschil tussen de 
resultaten 20/20 en 30/20, wordt slechts een label WP21/EC package gebruikt om de resultaten 20/20 en 
30/20 weer te geven 
 

4.1.5 futures-e 

Het futures-e rapport concentreert zich op de hernieuwbare energiebronnen waarvan de resultaten alleen 
voor 2020 weergegeven worden onder het label futures-e. Deze studie gaat uit van een niveau van de 
eindvraag naar energie in 2020 dat rekening houdt met een toegenomen beheersing van de vraag naar 
energie. In dit verband levert ze enerzijds een verdeling tussen de Lidstaten van de Europese doelstelling 
van 20% hernieuwbare energiebronnen in 2020, en anderzijds een beoordeling van de potentiëlen (RES) 
die tegen 2020 maximaal gerealiseerd kunnen worden in elk Europees land. De realiseerbare potentiëlen 
zijn opgenomen in de grafieken. 
 

4.1.6 DLR 

In het DLR-verslag zijn twee scenario’s gekozen: een referentiescenario, DLR/baseline genoemd, en een 
scenario "Energy Revolution" dat DLR/energy rev genoemd zal worden. De studie loopt tot 2050, maar 
tussentijdse resultaten voor 2020 en 2030 zijn beschikbaar. Het DLR-traject is een normatief scenario van 
het type backcasting en maakt gebruik van het PlaNet-model. Het legt een reductie van 80% van de BKG 
tegen 2050 op. De kerncentrales zouden gesloten worden na 30 jaar.  
 
 
 
De grafieken 11 tot 18 geven een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de verschillende 
studies. De eenheden zijn geharmoniseerd; ze worden uitgedrukt in miljarden EUR 2000 en in TWh 
(elektrisch en thermisch) om de vergelijking gemakkelijker en coherent te maken. In elke grafiek staan de 
resultaten van de scenario’s als volgt gegroepeerd, van links naar rechts: gegevens voor de 
referentiejaren 2000 en 2005, referentiescenario’s in 2020, per studie gegroepeerde alternatieve 
scenario’s voor 2020, per studie gegroepeerde alternatieve scenario’s voor 2030 (indien beschikbaar). 

De retrospectieve statistieken 2000 en 2005 in de grafieken zijn de statistieken die door Eurostat 
gepubliceerd werden voor de zomer van 2008. Ze verschillen van de statistieken die door Eurostat 

                                                   
35 Alleen verlenging van de levensduur van de bestaande kerncentrales. 
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gepubliceerd werden sinds 2008. Bijgevolg kunnen de meest recente gegevens van het jaar 2007 niet 
rechtstreeks vergeleken worden. Ze zijn dus ook niet opgenomen. 

4.2 Hypothesen inzake het BBP 

De hypothesen inzake BBP staan in Grafiek 11. De jaren 2000, 2020 en 2030 kenmerken zich door de 
coherentie van de veronderstelde waarden van het BBP: DLR raamt een ietwat hoger BBP, terwijl in 
EPE sprake is van een ietwat lager BBP (meer bepaald in het alternatieve scenario met lagere groei 
EPE/LoGro). In het algemeen bevatten de studies gelijkaardige hypothesen inzake BBP. 

Grafiek 11: Vergelijking van de scenario’s - economische groei 
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4.3 Evolutie van de vraag 

De evoluties van het bruto binnenlands verbruik (GIC) en de eindvraag naar energie (FED) staan 
samengevat in grafiek 12. Ze volgen dezelfde trend, behalve voor DLR 2030, waar de eindvraag 
beduidend kleiner is dan het bruto binnenlands verbruik (zonder verklaring). Rekening houdend met de 
groei van het BBP wijzen de dalende trends van het GIC en de FED op een substantiële vermindering 
van de energie-intensiteit en, bijgevolg, een verbetering van het rationele gebruik van de energie. 

De alternatieve scenario’s tonen een tendens naar een lager bruto binnenlands verbruik en een 
veeleer constante eindvraag, maar met opmerkelijke verschillen. Dit is evenwel geen verrassing, 
gezien het zeer moeilijk is om een correcte raming te maken van een rationeler energieverbruik. Om 
deze discrepanties te begrijpen, is een grondiger onderzoek noodzakelijk. 
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Grafiek 12: Vergelijking van de scenario’s - bruto binnenlands verbruik (volume en opsplitsing 
per energievorm) - eindverbruik (volume en opsplitsing per sector) 
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De scenario’s Tobback, CE2030 en WP 21-08 zijn coherent; DLR is ietwat optimistischer. Het verschil 
is moeilijk toe te lichten zonder een gedetailleerde analyse die het kader van deze studie te buiten 
gaat. 

Uit de alternatieve scenario’s voor 2020 blijkt duidelijk dat de noodzaak van drastischere beperkingen 
van de BKG/CO2-uitstoten leidt tot een vermindering van het binnenlands verbruik GIC en het 
eindverbruik FED met om en bij 40 TWh (gemiddeld). De "bijkomende maatregelen" leiden tot een 
gelijkaardige vermindering. Over het algemeen zijn het binnenlands en het eindverbruik van CE2030 
kleiner dan vermeld wordt in de studies Tobback, WP 21-08 en futures-e. Dit kan toegeschreven 
worden aan het feit dat het Belgische energiesysteem in CE2030 in een gesloten systeem evolueert. In 
de andere studies evolueert het daarentegen op geïntegreerde manier binnen een Europees kader. De 
duidelijk lagere waarden van het scenario CE2030/bpk30s zijn een logisch gevolg, aangezien het 
scenario aan meer beperkingen onderhevig is: geen kernenergie, geen CCS, constante 
electriciteitsinvoer en een beperking van de CO2-uitstoot binnen de grenzen. Globaal genomen is het 
DLR-scenario coherent met CE2030. 
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Niet verwaarloosbare verschillen werden waargenomen in de schattingen van het bruto binnenlands 
verbruik van hernieuwbare energiebronnen. Er weze op gelet dat tussen het referentiejaar 2000 en 
2005, dit verbruik steeg van 10 TWh in 2000 tot 24 TWh in 2005. De baseline CE2030, Tobback en 
DLR (gerealiseerd in 2006) stellen respectievelijk slechts 27 en 20 TWh in 2020, terwijl deze cijfers in 
de praktijk reeds bijna voorbijgestreefd worden in 2009. In 2020 schat Tobback/eupk dit verbruik 
tussen 31 en 47 TWh, 2030/bpk tussen 36 en 41 TWh en de meest recente schattingen van futures-e 
en deze die het 20/20 objectief incorporeren rond 62 TWh, wat DLR benadert in 2020 met 68 TWh. De 
aangenomen hypothesen inzake kernenergie of de beschikbaarheid van de CCS-technieken hebben 
weinig invloed op deze resultaten. De verschillen tussen de studies liggen hoofdzakelijk in een 
belangrijk aanbod aan biomassa, zonder dat uitdrukkelijk onderscheid gemaakt wordt tussen 
binnenlandse productie en import, en, in mindere mate, in het niveau van groei van de andere 
hernieuwbare energiebronnen buiten elektriciteit, zoals zonnewarmte en transport (10% 
biobrandstoffen - zie grafiek 13). Voor de niet-elektrische toepassingen op basis van hernieuwbare 
energiebronnen zijn de conclusies minder vanzelfsprekend, wat niet echt een verrassing is. De 
omvang van de import voor een klein land als België is immers moeilijk in te schatten. Een marge van 
40 tot 45 TWh RES binnen het bruto binnenlands verbruik tegen 2020 lijkt redelijk, terwijl waarden 
tussen 62 à 68 een belangrijke inspanning vergen op het gebied van import (van biomassa). Er dient te 
worden opgemerkt dat in de studie WP 21-08, de electriciteit geproduceerd op basis van biomassa 
voornamelijk wordt geproduceerd via warmtekrachtkoppeling (meer dan 2000 MWe geinstalleerd). 

Grafiek 13: Vergelijking van de scenario’s – biobrandstoffen in het transport 
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De structuur van de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt behandeld in het volgende 
hoofdstuk. 

Tot besluit kan men stellen dat grotere energiebesparingen mogelijk zijn wanneer de beperkingen van 
de BKG/CO2-uitstoot opgedreven worden en bijkomende maatregelen inzake RES opgelegd worden 
(cf. DLR en CE2030 in het bijzonder). Wanneer België evolueert in een open systeem, zouden het 
bruto binnenlands verbruik GIC en het eindverbruik FED respectievelijk 600 TWh en 430 TWh 
bedragen. 
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In Grafiek 14 wordt de eindvraag naar elektriciteit per sector voorgesteld. De vooruitzichten op het 
gebied van het eindverbruik van elektriciteit zijn stabieler dan die van de eindvraag naar energie. Zo 
verschillen meer bepaald de referentiescenario’s niet erg van de alternatieve scenario’s; de resultaten 
schommelen tussen 100 en 105 TWh, futures-e inbegrepen. Voor de scenario’s EPE/LoGro (per 
definitie) en DLR liggen de geschatte waarden lager, waarbij die van DLR nog lager liggen dan die van 
EPE/LoGro. De elektrische energie in de transportsector blijft marginaal, met enkele TWh die 
hoofdzakelijk verbruikt worden in het vervoer per spoor. 

Grafiek 14: Vergelijking van de scenario’s - eindverbruik van elektriciteit - 
volume en opsplitsing per sector 
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4.4 Structuur van de elektriciteitsbevoorrading (productie en import van elektriciteit) 

Grafiek 15 bevat een gedetailleerd overzicht van de structuur van de elektriciteitsbevoorrading in de 
betreffende scenario’s, met een nadruk op de hernieuwbare energiebronnen. 

Naast kernenergie is aardgas de meest gevraagde energiebron in alle scenario’s. In het 
referentiescenario neemt aardgas in 2020 31% van de elektriciteitsproductie voor zijn rekening; in het 
scenario EPE/HiCV zal dit aandeel 40% bedragen. Alle studies besteden veel aandacht aan de 
uitdagingen die verbonden zijn met de toenemende import van aardgas op lange termijn. 

Het niveau van de hernieuwbare energie in de energiemix hangt hoofdzakelijk af van de stimulering van 
de RES, van de koolstofprijs en van de prijs van de andere fossiele brandstoffen. Daarentegen staat het 
min of meer los van het feit of de kernenergie al dan niet behouden blijft. 

De elektriciteitsproductie op basis van RES (RES-E) wordt duidelijk aangezwengeld tussen het 
referentiejaar 2000 en 2020, meer zelfs tegen het jaar 2030. We vermelden wel dat het referentiescenario 
reeds een groot aandeel RES omvat, in het bijzonder in de recentere studies. Het scenario DLR baseline 
is meer behoudend, wellicht omdat het geen rekening gehouden heeft met de bestaande maatregelen en 
stimulansen in het referentiescenario. De schattingen voor 2020 schommelen tussen 12 en 22 TWh, 
waarbij FPB/eupk zonder bijkomende maatregelen zich onderaan in het interval bevindt; het scenario met 
de meeste beperkingen 2030/bpk30s bevindt zich bovenaan. Deze hoge waarden zijn het gevolg van het 
feit dat rekening gehouden werd met de maximale bijdrage van fotovoltaïsche zonnecellen, die afwezig is 
in alle andere scenario’s. Behalve deze raming is een spreiding van 15 tot 17 TWh coherent en zelfs 
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ietwat hoger dan de raming van DLR (14,5 TWh). We merken tevens op dat het behoud van de 
kernenergie geen spectaculaire invloed heeft op het aandeel van de hernieuwbare elektriciteit. 

Tegen 2030 wordt een bijkomende toename tot 23-24 TWh waargenomen. De ramingen voor 2030 zijn 
zeer ambitieus en zijn hoofdzakelijk het gevolg van een groei op grote schaal van offshore windenergie. 
Het scenario 2030/bpk is zelfs nog ambitieuzer dan DLR. We moeten evenwel benadrukken dat het 
geproduceerde niveau van 17 TWh slechts bereikt kan worden door de verregaande ondersteuning van 
alle offshore projecten en een geslaagde voltooiing van de offshore projecten die op dit ogenblik 
geïnstalleerd worden. 

Grafiek 15: Vergelijking van de scenario’s - elektriciteitsbevoorrading en 
binnenlandse productie per energievorm 
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De vooruitzichten inzake windenergie tegen 2020 kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: 
FPB/eupk (zonder bijkomende maatregelen) en EPE berekenen 5 TWh, terwijl alle andere studies (met 
inbegrip van DLR) uitgaan van 8 tot 9 TWh. De nucleaire phase-out of de hypothesen met betrekking tot 
CCS hebben hierop virtueel geen invloed. Het verschil schuilt immers in de bijkomende beperkingen, 
zoals de bijkomende maatregelen (FPB/eupk), de vermindering van de CO2-uitstoot in België (2030/bpk) 
of zonder meer de quota van hernieuwbare energiebronnen (futures-e, target 20/20).  
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Kortom, de doelstelling van 8 tot 9 TWh windenergie kan bereikt worden tegen 2020, maar vereist een 
verregaande voluntaristische aanpak en de ondersteuning van de overheid. 

Op het gebied van elektriciteit die uit biomassa wordt gemaakt, kunnen drie trends onderscheiden worden. 
DLR levert de laagste geschatte waarde met 5 TWh. Er moet wel bij verteld worden dat DLR meer gebruik 
maakt van biomassa voor niet-elektrische toepassingen. FPB/eupk, 2030/bpk en EPE gaan uit van 6 à 
7 TWh, terwijl de recentere studies futures-e en target 20/20 8 en zelfs 11 TWh voorspellen. Deze laatste 
raming lijkt ambitieus, maar ze kan wel bereikt worden via de import van biomassa op grote schaal. We 
kunnen besluiten dat 8 à maximaal 9 TWh als zeer ambitieus beschouwd kan worden. Tegen 2030 wordt 
geen enkele bijkomende toename verwacht: er wordt verregaand gebruik gemaakt van de binnenlandse 
biomassa en elke bijkomende groei is afhankelijk van de kosten voor invoer, logistiek en feedstock, die 
plotseling enorm kunnen stijgen. 

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de fotovoltaïsche zonne-energie (PV). Met de schaal van de 
gegevens inzake deze energiebron in het achterhoofd, komt duidelijk tot uiting dat het merendeel van de 
voorspellingen niet uitgaan van een grote impact van de fotovoltaïsche zonne-energie, ook niet tegen het 
jaar 2030. Zelfs DLR blijft veeleer terughoudend met 0,25 TWh in 2020 en 1,2 TWh in 2030. De zeer hoge 
bedragen van de scenario’s 2030/bpk15s en 2030/bpk30s zijn een gevolg van de zeer strenge beperkingen 
die aan deze scenario’s opgelegd worden: geen kernenergie, geen CCS en lokale vermindering van de CO2-
uitstoot. Deze scenario’s komen uit bij irrealistische “carbon values” van EUR 500 tot zelfs EUR 2000 per ton 
CO2 en zijn daarom zeer onwaarschijnlijk. Tot besluit kunnen we stellen dat de doelstelling van 0,25 TWh in 
2020 (DLR) beschouwd moet worden als een ambitieus maximum. Hoewel de impact van de zonne-energie 
op de energiebalans van België van ondergeschikt belang is, moet deze energievorm, rekening houdend 
met de mogelijkheden op lange termijn, verder ondersteund worden, waarbij een productie in de orde van 
grootte van de TWh als doel gesteld moet worden. 

Grafiek 16 vergelijkt het aandeel van WKK in de elektriciteits- en stoomproductie. In FPB/eupk, 
CE2030/bpk, EPE en WP 21-08 is de productie van alle WKK-eenheden opgenomen, zelfs indien ze geen 
kwaliteits WKK zijn. Er dient opgemerkt te worden dat de elektriciteit die geproduceerd wordt in de WKK-
centrales verdeeld wordt over de categorieën RES (voor WKK op basis van biomassa) en fossiel (voor 
WKK op basis van aardgas). De electrische TWh worden in eerste instantie bepaald door de vraag naar 
stoom. 

Grafiek 16: Vergelijking van de scenario’s - WKK 
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Grafiek 17 toont tenslotte de resultaten van de elektriciteitsinvoer (lage netto-invoer van 5 TWh). De 
resultaten van EPE kunnen niet met de andere vergeleken worden omdat ze in EPE endogeen zijn en in 
de andere studies exogeen. 

Grafiek 17: Vergelijking van de scenario’s - netto elektriciteitsinvoer 
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4.5 Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen 

Grafiek 18 vergelijkt de evoluties van de CO2-uitstoot van energetische oorsprong. De referentiescenario’s 
tonen een stijgende tendens van de uitstoot tegen 2020, terwijl de andere scenario’s een zekere daling 
vertonen. 

De Tobback-scenario’s leggen voor de BKG op Europees niveau een vermindering van 15% of 30% op; 
op Belgisch niveau noteren we een vermindering die sterk varieert na invoering van de bijkomende 
maatregelen. De scenario’s CE2030 die een vermindering van 30% van de CO2-uitstoot opleggen tegen 
2030, tonen een onverwachte trend in hun parcours tegen 2020: in het scenario zonder kernenergie wordt 
de vermindering van 30% al bereikt in 2020. De sterke vermindering vanaf 2020 is het gevolg van een 
afgenomen energievraag en van het niet vervangen van de steenkoolcentrales. De uitstoot in de 
elektriciteitssector is echter vrijwel dezelfde als die in het scenario met kernenergie. De impact van de 
sluiting van de kerncentrales voor de elektriciteitsproductie is pas te merken in 2030. Het scenario 
target20/20 WP 21-08 is het enige scenario dat de invoering van het Europese ETS-systeem in 
aanmerking neemt, evenals de mogelijke toevlucht tot de flexibiliteitsmechanismen. Het geeft duidelijk 
aanleiding tot hogere CO2-uitstoot in de Belgische ETS-sectoren, d.w.z. de elektriciteitsproductie en de 
industrie. Het DLR-scenario leidt vooral tot een vermindering van de uitstoot in de residentiële en tertiaire 
sector en, in mindere mate, in de transportsector. De waarden van de uitstoot die afkomstig zijn van de 
elektriciteitsproductie en van de industrie zijn vrijwel identiek aan de waarden geraamd in de andere 
studies. 
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Grafiek 18: Vergelijking van de scenario’s - de energetische CO2-uitstoot per verbruikssector 
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5 BIJLAGE 2: NOTA VAN W. EICHHAMMER 

From:  Eichhammer, Wolfgang 
Sent:  lundi 14 septembre 2009 10:38  
To:  Dufresne Luc; Jacques De Ruyck; Jacques Percebois; Luigi DePaoli; Marie-Pierre Fauconnier; 

Dominique.Woitrin; Danielle Devogelaer; Dominique Gusbin; Marc Deprez; Swartenbroekx Carine 
Cc: GEMIX@economie.fgov.be 
Subject: AW: GEMIX - Recommandations - version du 2009 09 11 après séance 

« Autant que membre du groupe d'expert GEMIX je ne partage pas entièrement toute l'urgence d'une 
prise de décision en ce qui concerne la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires 
existantes, au moins pas sans avoir pointé vers la possibilité de prendre des mesures ambitieuses 
d'efficacité énergétique et notamment, des mesures pour réduire la demande d'électricité, pour enrayer 
l'accroissement de la demande. Je concède qu'une bonne partie des recommandations aborde dans ce 
sens mais toute la question qui se pose est si ces recommandations seront traduites en mesures 
concrètes. 

Il y a sept ans l'auteur de ces lignes a souligné, avec d'autres partenaires, dans une étude sur un 
programme d'efficacité énergétique de la Belgique les possibilités de la réduction de la demande pour 
satisfaire aux besoins d'une lutte efficace contre le changement climatique, et également, pour assurer la 
sécurité d'approvisionnement. Durant ces sept ans, un certains nombre d'occasions ont été ratées pour 
mettre en œuvre des plans ambitieux d'économies de l'énergie. Pour cette raison, l'urgence s'est accrue, 
et qui se manifeste dans le rapport GEMIX, qu'il y aurait un gouffre grandissant entre la demande et l'offre 
dans le secteur électrique. De par la même raison, la lutte contre le changement climatique a également 
été moins efficace que cela aurait été possible. 

Malgré les recommandations très fortes de ce rapport sur l'efficacité énergétique il y néanmoins un risque 
réel que la décision sur un prolongation du nucléaire gomme la prise d'actions au moins aussi importante 
sur une utilisation efficace de l'énergie, et notamment de l'électricité. Même si beaucoup de temps a été 
perdu, je suis toujours convaincu qu'il soit possible, dans un espace de 5 à 7 ans, de mettre une politique 
ambitieuse en place pour réduire la consommation en électricité suffisamment pour ouvrir d'autres 
perspectives d'approvisionnement tel que le gaz. Ceci nécessite un calendrier tout aussi étroit qu'indiqué 
pour la décision sur le nucléaire. Notamment le cadre du 2ième plan d'efficacité énergétique de la Belgique, 
qui est à élaborer en 2010 (avec une échéance mi-2011), est crucial dans cet aspect. Le 1er plan 
d'efficacité énergétique de la Belgique a été épinglé par la Commission Européenne pour son manque de 
coordination entre les régions, le manque d'un objectif commun et pour le manque d'un calendrier clair de 
réalisation des mesures. Il est impératif que le gouvernement et les régions améliorent leurs efforts 
concernant le deuxième plan, que des mesures concrètes soit présentées au public, suivies d'une mise en 
œuvre des mesures dans un espace de un à trois ans après publication du plan. Notamment les mesures 
d'efficacité de l'électricité doivent avoir un poids considérable dans ce deuxième plan. Ces mesures 
concrètes doivent s'accompagner des moyen concrètes pour les mettre en œuvre, et utiliser notamment 
aussi les mécanismes de financement par le secteur de l'énergie qui sont prévus dans l'article 6 de la 
Directive sur l'Efficacité Énergétique et les Services de l'Énergie. 

Sans un calendrier concret et serré sur l'efficacité de l'énergie, la prolongation éventuelle de la vie des 
centrales nucléaires risque de repousser l'échéance pour un tel programme d'une ou deux décennies, 
risquant de reproduire dans quelques années le même contexte d'urgence de décision en ce qui concerne 
la prolongation continue de la vie des centrales nucléaires qu'actuellement. La publication des premiers 
plans d'efficacité de l'énergie de la Belgique et des régions semble confirmer que ce risque est réel et que 
les recommandations de ce rapport sur l'efficacité de l'énergie pourront rester sans suivi. » 

*         * 
* 
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6 BIJLAGE 3: GEMIX - VRAAG IN VERBAND MET BIOMASSA - JACQUES DE RUYCK 
 
 

 
 
Faculteit Ingenieurswetenschappen 
Vakgroep Toegepaste Mechanica 
Prof. J. De Ruyck 
 
 

GEMIX : vragen ivm invoer en emissies van biomassa 
 
 
Bedoeling van deze nota 

Bij de hearings over het voorlopige rapport van de commissie Gemix is de vraag gerezen om het aspect 
biomassa beter toe te lichten. Meer bepaald rijst de vraag in welke mate men op grote schaal biomassa 
kan importeren teneinde aan de 13% hernieuwbare energie bij eindgebruik in 2020 te kunnen voldoen, en 
in welke mate dit problemen stelt ivm schadelijke emissies. 

In deze nota worden elementen aangevoerd die tot een oordeel over biomassa import kunnen leiden, 
zonder evenwel een expliciet antwoord te geven aan de vraag. Een dergelijk antwoord is immers functie 
van een nader te bepalen standpunt omtrent billijke verdeling van biomassa over de wereldbevolking, en 
de mate waarin Belgische bevolking aanspraak kan maken op dit wereldwijd potentieel. 
 
 
Benadering 

Deze nota bevestigt enerzijds het beperkte potentieel van biomassa welke in België voor energetische 
doeleinden kan gekweekt worden (dus exclusief directe en indirecte import). Deze oefening is gebaseerd 
enerzijds op een elementaire benadering via beschikbaar landbouw- en bosareaal, en anderzijds via meer 
gedetailleerde inventarissen bij regionale statistieken, IEA rapporten en gegevens van Eurostat. 

Vervolgens wordt het wereldwijd potentieel ingeschat, op basis van representatieve literatuur. De 
informatiebronnen zijn in hoofdzaak het internationaal energieagentschap IEA, de wereldwijde Food and 
Agriculture Organisation FAO en de World Energy Council WEC. Een plafond wordt gegeven door een 
studie door Hoogwijk e.a. [1].  

Dit potentieel wordt vervolgens op gelijkwaardige basis gealloceerd aan de wereldbevolking. Dit definieert 
een soort 'trekkingsrecht' voor o.m. de Belgische bevolking. Het trekkingsrecht kan op twee manieren 
worden vastgesteld : men kan de verdeling doen per capita, zonder rekening te houden met het lokaal 
specifiek verbruik, of men kan het trekkingsrecht evenredig beschouwen met dit lokaal gebruik. Aangezien 
het specifiek verbruik van primaire energie in België drie maal hoger is dan het wereldwijd gemiddelde (zie 
Tabel 1), wordt dit laatste trekkingsrecht dan ook drie maal groter. Uiteraard is dit gebonden aan een 
ethische discussie over de mate waarin wij een dergelijk trekkingsrecht kunnen/moeten laten gelden. 
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Dit 'trekkingsrecht' wordt uiteindelijk vergeleken met onze energievraag. Dit geeft aan in welke mate wij 
aan deze vraag kunnen voldoen door massaal biomassa te importeren, binnen aanvaardbare grenzen van 
wereldwijde verdeling van biomassa. 

Overzicht van gegevens 
Tabel 1 geeft een overzicht van enkele kenmerkende cijfers. Deze gegevens worden op verscheidene 
manieren uitgebrukt teneinde de nodige voeling te geven over de betekenis van dit verbruik. Van links 
naar rechts zijn dit : 

- het gemiddeld primair enegieverbruik per persoon per jaar, uitgedrukt in MWh 
- het equivalent bruto volume aan brandhout, in kubieke meter 
- de benodigde oppervlakte om dit brandhout te produceren, in ha 
- de fractie van gemiddeld primair energieverbuik in België. 

De omzetting voor deze kolommen is gebaseerd op de waarden in Tabel 2. Deze waarden zijn 
gemiddelde representatieve waarden. Densiteiten van hout en wijze van stockage kunnen immers sterk 
verschillen, en de opbrengst in ton/ha varieert van minder dan 2 tot boven 30 ton/ha. De gehanteerde 
waarde van 8 ton/ha is heden aan de hoge kant voor België, maar eerder laag op wereldvlak omdat 
tropische streken veel hogere opbrengsten kunnen vertonen. 

Bespreking van de gegevens 

Primaire verbruik per capita 

De eerste lijnen in Tabel 1 tonen het huidige verbruik per inwoner in België en in de wereld, waarbij het 
globale verbruik evenredig wordt verdeeld over de inwoners. Deze cijfers omvatten dus alle verbruik, 
inclusief industrie, transport e.a. Men stelt vast dat het gemiddeld verbruik in België drie maal hoger ligt 
dan het wereldgemiddelde, hetgeen uiteraard gelijkaardig is voor andere OECD landen. Indien al het 
verbruik in België voor 100% zou gebaseerd zijn op biomassa (hout), dan zou men per inwoner ca 40 
kubieke meter hout per jaar en per persoon nodig hebben, en overeenkomstig 1.8 ha per persoon om dit 
hout te kweken. De derde lijn geeft weer hoeveel biomassa per persoon is vereist in het WP 21-08 
scenario om 13% hernieuwbare energie te bereiken in het eindgebruik. Dit komt overeen met 8% 
biomassa in ons primaire verbruik, of 3.2 kubieke meter hout per jaar en per persoon. 

Globaal potentieel 

De tweede groep lijnen in Tabel 1 geeft enkele plafond waarden voor potentieel aan biomassa.  

De lijn 'Hoogwijk' [1] illustreert de meest ambitieuze prognose van wereldwijd potentieel voor het jaar 
2050. Er dient opgemerkt dat in deze prognose het wereldwijd potentieel een vork is van minimum 30 tot 
maximum meer dan 1000 EJ per jaar. M.a.w. er heerst nog bijzonder grote onzekerheid over de mate 
waarin men het natuurlijk aanbod effectief kan aanwenden voor praktisch gebruik. In Tabel 1 werd de 
maximumwaarde van 1000 EJ gehanteerd.  
Dit gelijkwaardig verdelen over de wereldbevolking zou voor België leiden tot een dekking van 69% van 
onze noden (of 207% bij hoger 'trekkingsrecht'), met als kanttekeningen dat dit 2 à 3 miljard extra hectares 
vereist voor kweken van biomassa (hout), die momenteel niet voorhanden zijn, met opbrengsten die tegen 
2050 30 ton/ha overschrijden. Ter vergelijking : het totaal wereldwijd biomassa areaal is in de orde van 10 
miljard hectares, met gemiddelde opbrengsten onder 10 ton/ha. Dit moet dus als een theoretisch plafond 
worden beschouwd. 
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MWh/p.y blk m3/p.y ha/p % (B) % (W) source
Primary energy consumption per capita:
Belgium total consumption 60.00 40.32 1.800 100.0 300.0 GEMIX
World total consumption 20.00 13.44 0.600 33.3 100.0 WEC
Belgium biomass 13% REN target 4.80 3.23 0.144 8.0 n.a. WP 21-08
Overall potentials:
Max. potential world 2050 41.46 27.86 1.244 69.1 207.3 Hoogwijk
All forest world exploited 19.90 13.37 0.597 33.2 99.5 FAO
All biomass grown in belgium 7.00 4.70 0.210 11.7 n.a. AMPERE
Overall wood consumption:
All wood consumption world 0.90 0.61 0.027 1.5 4.5 FAO
All wood fuel consumption world 0.36 0.24 0.011 0.6 1.8 FAO
All wood fuel, including rural use 0.75 0.50 0.022 1.2 3.7 WEC
Overall food consumption:
human food 0.93 0.63 0.028 1.6 4.7 Hoogwijk
Belgian potential/consumption:
Belgian biomass potential 1.65 1.11 0.050 2.8 n.a. IEA
Belgian biomass supply 1.74 1.17 0.052 2.9 n.a. Eurostat
Belgian biomass consumption 1.67 1.12 0.050 2.8 n.a. EMIS/ICEDD
Belgian biomass consumption 0.81 0.55 0.024 1.4 n.a. IEA  

Tabel 1 : Representatieve cijfers per persoon in België of wereldwijd 
Gegevens zijn gebaseerd op de onderlijnde waarden. 

 
average wood density 0.5 ton/m3
average bulk voidage 1.4 m3/m3

average wood heating value 15 MJ/kg
average wood yield 8 ton/ha

1 ktoe = 41.87 TJ
1 TJ = 0.28 GWh

1 ktoe = 11.63 GWh
1 MWh = 240 kg
1 MWh = 0.48 net m3
1 MWh = 0.67 bulk m3
1 MWh = 0.030 ha

World population 6.7 biljon
Belgium population 10 miljon  
Tabel 2 : Cijfergegevens voor omzetting in Tabel 1 

 
De tweede lijn (all forest world) volgt een gelijkaardige redenering. Deze cijfers zijn gebaseerd op het 
wereldwijd bos- en woudareaal van ca 4 miljard hectares, waarbij men de totaliteit van dit areaal in 
exploitatie zou nemen voor energetische toepassing. Dit even theoretisch cijfer zou leiden tot 33% (99%) 
dekking van ons energieverbruik. 
 
De derde lijn (all biomass Belgium) werd gehanteerd in de commissie Ampere om de beschikbaarheid van 
biomassa in België in te schatten. Het is gebaseerd op de totaliteit van landbouw- en bosareaal in België 
(zijnde 21000 km²), waarbij de totaliteit van de biomassa voor energiedoeleinden zou worden aangewend. 
Men stelt vast dat dit tot een theoretisch plafond van 11 % dekking leidt. De beschikbare oppervlakte is 
uiteindelijk relatief hoog (2/3 van de oppervlakte), maar dit wordt sterk getemperd door de hoge 
concentratie van bevolking en industrie over ditzelfde oppervlak (slechts 0.21 ha en 4.7 m3 per inwoner 
per jaar). 
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Wereldwijd verbruik van hout: 

Deze gegevens geven een idee hoe het wereld houtverbruik zich situeert tegenover onze energienoden. 
Het wereldwijd geregistreerd verbruik van hout bedraagt ca 0.61 m3 per persoon per jaar, hetgeen 
overeenkomt met 1.5% van ons energetisch verbruik. Daarvan wordt ca 0.24 m3 aangewend als 
brandhout. De derde lijn geeft een hoger cijfer weer voor het verbruik van brandhout, omdat rekening 
wordt gehouden met niet geregistreerd ruraal gebruik. 

Men stelt vast dat deze cijfers een dekking geven in de orde van slechts 1% (3-4%) van ons specifiek 
verbruik, hetgeen illustreert hoe ver wij verwijderd zijn van meer grootschalige toepassing van biomassa 
op wereldwijd vlak. 

Verbruik voor voeding 

Ter vergelijking wordt in Tabel 1 ons energetisch verbruik via voeding weergegeven, gebaseerd op een 
2200 kcal/dag dieet. Dit laatste illustreert de enorme spanning tussen areaal bestemd voor voeding (1.6% 
van ons verbruik), tegenover die voor energie (100%). 

Potentieel/verbruik in België 

De laatste groep toont de cijfers voor België. Het is niet steeds duidelijk of de cijfers een 'potentieel' 
voorstellen, dan wel de huidige verbruikcijfers. De discrepantie tussen de cijfers toont aan dat de 
statistieken redelijk sterk kunnen verschillen, en dat het 'potentieel' vermoedelijk niet zo ver boven het 
huidig verbruik ligt. Hoe dan ook, de eigen biomassa kan moeilijk leiden tot meer dan 3% van ons eigen 
verbruik, waarbij men nu reeds om en bij de 2% realiseert. 9% realiseren vergt dus invoer van 6% van ons 
primair energieverbruik. 
 
 
Andere beperkingen voor biomassa 
 
Bij grootschalige toepassing van biomassa dient men de nodige aandacht te besteden aan de bijhorende 
emissies, vooral van fijn stof en NOx. Indien biomassa steenkool vervangt in grote centrales dan kan men 
stellen dat deze emissies globaal genomen op een positieve wijze worden beïnvloed. Bij kleinschalige 
toepassingen is dit een ander verhaal, aangezien kleine installaties normaal gesproken niet voorzien zijn 
van ontstoffing of deNOx installaties, terwijl zij gas en/of olie vervangen. Niettemin is in de recente jaren 
grote vooruitgang geboekt op dit domein, en emissies onder 20 mg/MJ fijn stof worden bereikt, zij het in 
de beste gevallen en onder goed gecontroleerde omgeving. Een pelletketel met kwaliteitslabel emitteert 
typisch tussen 10 en 50 mg/MJ. Uit meetcampagnes blijken de reële emissies van stof evenwel te 
variëren tussen 20 en 5000 mg/MJ [2]. De normen terzake variëren al evenveel, met waarden van 
100 mg/MJ tot 2000 mg/MJ. 
 
Bij dergelijke scenarios dient dus de nodige aandacht te worden besteed aan de emissies van vooral 
kleinschalige installaties. Men kiest best de strengste kwaliteitslabel en controle is noodzakelijk. 
Anderzijds komen tegenwoordig elektrostatisch filters ter beschikking die vooralsnog redelijk geprijsd zijn 
(1000-1500 euro), maar die het stofgehalte tot onder 10 mg/MJ verdringen [3].  
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Conclusies 
- Een sterke toename van biomassa vergt noodzakelijkerwijze een omvangrijke import, vooral hout of 

houtachtige biomassa. 

- Een ethische vraag stelt zich betreffende de mate waarin wij beroep kunnen doen op wereldwijd 
potentieel, waarbij men zich moet afvragen op welke wijze deze biomassa op billijke wijze wordt 
verdeeld over de wereldbevolking. 

- Wereldwijde dekking van energievraag via biomassa is momenteel in de orde van enkele procenten. 

- Significante toename, op ethisch verantwoorde basis, vergt extra verbouwing van enkele miljard ha, 
tegenover ca 10 miljard hectare beschikbaar wereldareaal. 

- De doelstelling van 13% hernieuwbare energie bij eindverbruik vergt dat ca 9% van primaire energie 
afkomstig is van biomassa, waarvan minstens 6% via import. Uit Tabel 1 blijkt dat dit mogelijk is, maar 
nog meer ethisch verantwoorde import vereist wereldwijd een sterke toename van exploitatie van 
biomassa areaal. 

- Significante toename van decentraal gebruik van biomassa vergt bijzondere aandacht voor wat betreft 
emissies van stof en NOx. Bijzondere eisen dienen gesteld te worden naar kwaliteit van de installaties 
en controle bij het gebruik. 
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7 BIJLAGE 4: EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRODUCTIECAPACITEIT - CREG 
 
1. Inleiding 
Deze nota geeft de evolutie van de productiecapaciteit van de eenheden die aangesloten zijn op het ELIA-
net in de periode 2008 – 2020. 

De resultaten die worden weergegeven zijn gebaseerd op een eenvoudige berekening en kunnen niet alle 
onzekerheden omvatten (dit in tegenstelling tot de modellen Procreas, Primes, …). Deze eenvoudige 
berekening heeft evenmin de bedoeling om een simulatie te zijn van het elektrisch systeem.  

Er worden vier hypotheses uitgewerkt en voor elke hypothese wordt een mogelijke evolutie gegeven van 
de nominale productiecapaciteit, de beschikbare productiecapaciteit, het capaciteitskrediet en de 
energieproductie. De notie van capaciteitskrediet voor wat betreft de windmolens wordt in bijlage verder 
besproken36.  

De evolutie gebeurt enkel voor de op het ELIA-net aangesloten eenheden op 31-12-2008. 

 

 
2. Hypotheses 
De hypotheses werden gedefinieerd in functie van de waarschijnlijkheid dat de evolutie zich voordoet. 
 
2.1 Hypothese 1 
Hypothese 1 baseert zich aldus enkel op informatie die zeker is:  

 Bijkomende productiecapaciteit waarvoor de investeringsbeslissing al genomen is en die gerealiseerd 
zal worden vóór 2015.  
o Vermogensverhoging van Doel 1, Doel 4 et Tihange 3 
o STEG-eenheden in Amercoeur (in dienst sedert april 2009), Marchienne, Tessenderlo 
o Thermische eenheid Sidmar 
o Open cyclus gasturbines te Angleur 
o Enkele WKK’s die weldra in dienst zullen worden genomen (Exxon, Lanxess Degussa) 
o Bijkomende windenergie onshore tussen nu en 2015 (274 MW in Wallonië, de windmolenpark van 

Estinnes inbegrepen, en 80 MW in Vlaanderen) 
o De realisatie van de eerste 3 offshore windmolenparken (C-Power, Belwind en Eldepasco) doordat 

de capaciteit bestaat; een reserve: alle beslissingen over investeringen zijn niet genomen, maar 
normaal gezien gewaarborgd. 

 Uitdienstnames tussen 2009 en 2010 die reeds beslist zijn (Mol 12, Amercoeur, Rodenhuize, CS 
Charleroi Carsid en de WKK van Esso). 

 Uitdienstname van de kerneenheden Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 volgens de wet van 31 januari 2003. 
 
2.2 Hypothese 2 
Hypothese 2 = Hypothese 1 + waarschijnlijke indienstnames – waarschijnlijke uitdienstnames 

 Gebaseerd op hypothese 1 
 Waarschijnlijke indienstname waarvoor de investeringsbeslissing evenwel nog niet werd genomen: 

STEGs van Visé en Seneffe 
 Waarschijnlijke uitdienstnames tussen nu 2011 en 2015 (Ruien 3, Kallo 1, Kallo 2, Awirs 5 en Ruien 6) 

                                                   
36 Zie ook doctoraat “The Backup of wind power” door Dr. P. Luickx aan de KULeuven; 28-8-2009. 
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2.3 Hypothese 3 
Hypothese 3 = Hypothese 2 + realisatie van Stevin-project en offshore windmolens (1656 MW of de 
gemiddelde waarde van projecten waarvoor een domeinconcessie werd aangevraagd voor de 4 ‘vrije’ 
zones). 
 
2.4 Hypothese 4 
Hypothese 4 = Hypothese 3 + mogelijke uitdienstnames (Awirs 4, Ruien 4, Ruien 5, Ruien 5 Repowering, 
Langerlo 1+3 en 2+4) tussen 2011 en 2014. 
 
2.5 Overzicht van de hypotheses (detail in bijlage) 
De evolutie van de productiecapaciteit (in MW) voor de 4 hypotheses : 
 

 Hypothese 1 Hypothese 2 Hypothese 3 Hypothese 4 

Waarschijnlijkheid Zeker 
Waarschijnlijke 

evolutie 

Waarschijnlijke 
evolutie + Stevin 

project 
Mogelijke evolutie 

Bijkomende 
capaciteit 

 + 2 378  +3 793  + 3 793  + 3 793 

Uitdienstnames  - 874  - 2 113  - 2 113  - 3 207 

Uitdienstname 
kerneenheden 

 - 1 830  - 1 830  - 1 830  - 1 830 

Offshore wind  + 846  + 846  + 2 502  + 2 502 

  + 520  + 696  + 2 352  +1 258 

 
3. Berekeningen 
 
3.1 Nominale capaciteit 

Voor de berekening van de evolutie van de nominale capaciteiten werd uitgegaan van de eenheden in het 
Elia-park. Voor elke hypothese werden de nominale capaciteiten van de betrokken eenheden toegevoegd 
of afgetrokken. 

Deze nominale capaciteit geeft is echter niet steeds beschikbaar tengevolge van geplande uitdienstnames 
(onderhoudswerkzaamheden , refueling) en niet geplande uitdienstnames (forcesd outages : incidenten, 
storingen). Daarom wordt hierna de evolutie van de beschikbare capaciteit berekend. 
 
3.2 Beschikbare capaciteit 
De beschikbare capaciteit van een eenheid is de nominale capaciteit x zijn beschikbaarheidsgraad. 
De beschikbaarheidsgraad is een factor die rekening houdt met de gemiddelde beschikbaarheid van de 
eenheid op basis van historische cijfers.  

Voor de bestaande eenheden is de beschikbaarheidsgraad gebaseerd op deze die werd gebruikt bij de 
simulaties in het model Procreas voor de prospectieve studie elektriciteit. 
Voor de nieuwe eenheden werden volgende beschikbaarheidsfactoren gebruikt: 

 Wind onshore: 25% 
 Wind offshore: 40% 
 CCGT: 93% 
 OCGT: 90% 
 Overige: 80% 
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3.3 Capaciteitskrediet 

Voor wat windenergie betreft wordt hier rekening gehouden met de factor voor het capaciteitskrediet.  

Voor onshore wind wordt deze factor op 20% geraamd. 

Voor offshore wind wordt in de hypotheses 1 en 2 geen rekening gehouden met deze factor. Vanaf 
hypothese 3, waarbij het Stevin-project gerealiseerd wordt en er 1 376 MW extra offshore windenergie 
wordt geïnstalleerd, ramen we deze factor op 30% geraamd. 

 
3.4 Energieproductie 
Voor de berekening van de energieproductie werd rekening gehouden met een schatting van het 
gemiddeld aantal vollasturen dat iedere eenheid zal draaien.  

Voor de nucleaire eenheden (als basiseenheden) komt dit neer op +/- 90% * 8760 uren * nominaal 
vermogen van de eenheid. 

Voor de eenheden die hoger in de merit-order staan, zal hun aantal draaiuren vooral ingegeven worden 
door de prijssignalen ( en dus door de vraag). In deze oefening werd voor de bestaande eenheden 
uitgegaan van het gemiddeld aantal draaiuren in de periode 2007-2008. 

Voor de eenheden waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn qua energieproductie in de periode 2007-
2008 en voor de nieuwe eenheden werd een schatting gemaakt van het aantal draaiuren op vollast per 
jaar. Het is evident dat bepaalde (duurdere, dus soms marginale) centrales (zoals STEG-eenheden) met 
een grote beschikbaarheid meer uren kunnen draaien indien de elektriciteitsvraag dit zou vereisen.  

De volgende schattingen werden gebruikt (bij afwezigheid van productie in 2007-2008) : 
 CCGT: 5500 uren 
 CHP: 4400 uren 
 Bepaalde CHP zoals Degussa, Lanxess en Exxon (op basis van het vergunningsdossier) : 8000 à 

8410 uren 
 Windenergie: factor voor capaciteitskrediet * 8760 uren 
 Overige: 2000 uren 

 
 
4. Evolutie van de nominale capaciteit, beschikbare capaciteit en het 

capaciteitskrediet en de energieproductie 
Zie bijlage 2 (grafieken). 

 
 
5. De elektriciteitsvraag 
De bruto elektriciteitsvraag (eindvraag + verliezen + pompage) bedraagt in 2007 volgens de statistieken 
van de FOD Economie 95.599 TWh. 

De elektriciteitsvraag voor de eindverbruikers volgens het voorlopige verslag van Gemix (30 juni 2009) 
bedraagt in 2020 +/- 105 TWh (pagina 35).  

Uit deze eindvraag van elektriciteit kunnen we ongeveer een inschatting maken van de bruto-
elektriciteitsvraag in 2020:  

105 TWh + 2 TWh (pompage) + 5.25 TWh (5% verliezen) = 112.25 TWh. 



72. 

Wanneer we de huidige recessie en daling van de elektriciteitsvraag buiten beschouwing laten, en een 
constante groei van de elektriciteitsvraag veronderstellen (1.21% per jaar) komen we tot de volgende 
evolutie van de bruto-elektriciteitsvraag.  

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vraag TWh 96 97 98 100 101 102 103 104 106 107 108 110 111 112 

 
Vervolgens wordt de piekvraag die met deze totale vraag overeenkomt bepaald, op basis van een 
referentiejaarprofiel van de elektriciteitsvraag per uur (zoals dit ook gebeurde in het kader van de runs 
Procreas voor de Prospectieve studie). 

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Piek-
vraag 
MW 

15.258 15.424 15.593 15.763 15.935 16.109 16.285 16.463 16.643 16.825 17.009 17.196 

 
 
6. Vergelijking van de vraag met de geprojecteerde evoluties 
Zie bijlage 3. 
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Bijlage 1: Wind in België nu en in de toekomst 
 
België is volop aan het investeren in windenergie. Deze vermogens aan windenergie toevoegen aan het 
geïnstalleerd vermogen van het gehele elektriciteitspark dient te gebeuren met twee belangrijke 
bemerkingen. 
 
 
Capaciteitsfactor 
 
Ten eerste speelt in een relatief klein land zoals België de oppervlakteschaarste een belangrijke rol. 
Verwacht kan worden dat de beste locaties als eersten worden benut, waarbij steeds minder 
aantrekkelijke locaties overblijven. Indien de locaties worden beoordeeld volgens hun gemiddeld 
potentieel aan productie van windenergie, kan concreet gesteld worden dat deze gemiddelde producties 
zullen dalen naargelang de locaties minder interessant worden. Indien er van uit wordt gegaan dat de 
gemiddelde capaciteitsfactoren 37 zich rond de 25% bevinden (consistent met gegevens van Apere en 
productiedata van Ecopower), dan zal bij een minder aantrekkelijk aanbod aan locaties met een dalende 
gemiddelde capaciteitsfactor moeten rekening gehouden worden. Dit kan enkel tegengewerkt worden 
door verdere technische verbeteringen in de windturbine technologie en het gebruik van steeds grotere 
turbines. 
 
 
Capaciteitskrediet 
 
Een tweede aspect is het verschil tussen een bijdrage van windturbines, uitgedrukt in vermogen of in 
energie. Onder normale omstandigheden zal elke geleverde kWh uit windturbines door het netwerk 
opgenomen en nuttig aangewend kunnen worden. Dit zegt echter niets over de bijdrage van de 
windturbines op het vlak van capaciteit binnen het systeem, of hoe een kW aan geïnstalleerd 
windvermogen aan het systeem bijdraagt. Om andere centrales in het centralepark te kunnen vervangen 
is immers de vervangwaarde, uitgedrukt in vermogen, van belang. Hierbij wordt de term 
capaciteitskrediet gebruikt. Deze term drukt de vermogensbijdrage van een bepaalde investering in het 
centralepark uit. Het bepaalt hoeveel vermogen aan conventionele capaciteit uit het systeem kan 
vervangen worden door een bepaald vermogen aan windturbines of hoeveel de piekvraag, uitgedrukt in 
[MW], mag stijgen bij een toevoeging aan windvermogen aan windturbines. 
Tot zekere mate is het capaciteitskrediet verbonden aan de capaciteitsfactor. Voor lage volumes aan 
geïnstalleerd vermogen (aangenomen in verschillende studies wordt tot ongeveer 5% van de geleverde 
energie), zullen beide gelijklopend blijven [3]. Wanneer over relatief grote vermogens aan windenergie 
wordt gesproken, zal de waarde voor het capaciteitskrediet, verminderen met toenemende 
windvermogens, zoals ook weergegeven in Figuur 1: Waarde voor capaciteitskrediet met toenemende 
penetratieniveaus van windenergie [3]. Voor grotere volumes aan windenergie, ligt deze capaciteitskrediet 
aanzienlijk lager, met mogelijke halveringen in de waarde van het capaciteitskrediet. 

                                                   
37 Een capaciteitsfactor geeft de verhouding weer tussen de gegenereerde elektriciteit tijdens een jaar, uitgedrukt in 

equivalente vollasturen en het geïnstalleerd vermogen van een windturbine of windpark. 
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Figuur 1: Waarde voor capaciteitskrediet met toenemende penetratieniveaus van windenergie [3]  

 
Referenties 
 
[1] Situation de l'éolien en Région wallonne au 4/05/2009. 
[2] www.ecopower.be, geconsulteerd op 09/09/2009. 
[3] Gross, R., Heptonstall, P., Anderson, D., Green, T., Leach, M., Skea, J. (2006). The Costs and Impacts 

of Intermittency: An assessment of the evidence of the costs and impacts of intermittent generation on 
the British electricity network. UKERC. 
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Bijlage 2 : Resultaten van simulaties 
Hypothese 1 
- uitdienstname kerncentrales D1, D2, Ti1 
- besliste investeringen 
- besliste uitdienstname's 
 

Nominale capaciteit (MW) 2008 2015 2016 2020 
D1+D2+Ti1 1788 1830 0 0 

Bestaande eenheden 13665 12791 12791 12791 
Nieuwe eenheden 0 2336 2336 2336 

Offshore wind 0 846 846 846 
Total 15453 17802 15973 15973 

     
Capaciteitskrediet (MW) 2008 2015 2016 2020 

D1+D2+Ti1 1609 1647 0 0 
Bestaande eenheden 12121 11344 11344 11344 

Nieuwe eenheden 0 1910 1910 1910 
Offshore wind 0 338 338 338 

Total 13730 15239 13593 13593 
     

Elektriciteitsproductie (TWh) 2008 2015 2016 2020 
D1+D2+Ti1 14 14 0 0 

Bestaande eenheden 71 67 67 67 
Nieuwe eenheden 0 12 12 12 

Offshore wind 0 3 3 3 
Total 86 97 82 82 

     
 2008 2015 2016 2020 
Piekvraag (MW) 15094 16285 16463 17196 
Tekort in equivalente STEG-MW 1467 1124 3086 3874 
Elektriciteitsvraag (TWh) 97 106 107 112 
Tekort in TWh 12 9 25 30 
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Hypothese 2 
- uitdienstname kerncentrales D1, D2, Ti1 
- besliste en waarschijnlijke investeringen 
- besliste en waarschijnlijke uitdienstname's 
 

Nominale capaciteit (MW) 2008 2015 2016 2020 
D1+D2+Ti1 1788 1830 0 0 

Bestaande eenheden 13665 11552 11552 11552 
Nieuwe eenheden 0 2336 2336 2336 

Offshore wind 0 846 846 846 
Visé, Seneffe en CS 0 1415 1415 1415 

Total 15453 17978 16149 16149 
     
Capaciteitskrediet (MW) 2008 2015 2016 2020 

D1+D2+Ti1 1609 1647 0 0 
Bestaande eenheden 12121 10184 10184 10184 

Nieuwe eenheden 0 1910 1910 1910 
Offshore wind 0 338 338 338 

Visé, Seneffe en CS 0 1316 1316 1316 
Total 13730 15395 13748 13748 

     
Elektriciteitsproductie (TWh) 2008 2015 2016 2020 

D1+D2+Ti1 14 14 0 0 
Bestaande eenheden 71 65 65 65 

Nieuwe eenheden 0 12 12 12 
Offshore wind 0 3 3 3 

Visé, Seneffe en CS 0 8 8 8 
Total 86 102 88 88 

     
 2008 2015 2016 2020 
Piekvraag (MW) 15094 16285 16463 17196 
Tekort in equivalente STEG-MW 1467 957 2919 3707 
Elektriciteitsvraag (TWh) 97 106 107 112 
Tekort in TWh 12 3 19 24 
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Hypothese 3 
- uitdienstname kerncentrales D1, D2, Ti1 
- besliste en waarschijnlijke investeringen 
- besliste en waarschijnlijke uitdienstname's 
- uitvoering van het Stevin-project en bouw van de gekende offshore windmolenparken 
 

Nominale capaciteit (MW) 2008 2015 2016 2020 
D1+D2+Ti1 1788 1830 0 0 

Bestaande eenheden 13665 11552 11552 11552 
Nieuwe eenheden 0 2336 2336 2336 

Offshore wind 0 846 1286 2502 
Visé, Seneffe en CS 0 1415 1415 1415 

Total 15453 17978 16589 17805 
     
Capaciteitskrediet (MW) 2008 2015 2016 2020 

D1+D2+Ti1 1609 1647 0 0 
Bestaande eenheden 12121 10184 10184 10184 

Nieuwe eenheden 0 1910 1910 1910 
Offshore wind 0 338 480 751 

Visé, Seneffe en CS 0 1316 1316 1316 
Total 13730 15395 13890 14161 

     
Elektriciteitsproductie (TWh) 2008 2015 2016 2020 

D1+D2+Ti1 14 14 0 0 
Bestaande eenheden 71 65 65 65 

Nieuwe eenheden 0 12 12 12 
Offshore wind 0 3 4 7 

Visé, Seneffe en CS 0 8 8 8 
Total 86 102 89 92 

     
 2008 2015 2016 2020 
Piekvraag (MW) 15094 16285 16463 17196 
Tekort in equivalente STEG-MW 1467 957 2767 3264 
Elektriciteitsvraag (TWh) 97 106 107 112 
Tekort in TWh 12 3 18 21 

 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
W

Hypothese 3 : Evolutie van de nominale capaciteit

D1+D2+Ti1 Bestaande eenheden Nieuwe eenheden Offshore wind Visé, Seneffe en CS
 



80. 

 
 
 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
W

Hypothese 3 : Capaciteitskrediet en piekvraag

D1+D2+Ti1 Bestaande eenheden Nieuwe eenheden

Offshore wind Visé, Seneffe en CS Piekvraag
 

 
 
 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

G
W

h

Hypothese 3 : Elektriciteitsproductie en vraag

D1+D2+Ti1 Bestaande eenheden Nieuwe eenheden

Offshore wind Visé, Seneffe en CS Elektriciteitsvraag
 

 



81. 
 

 

Hypohese 4 
- uitdienstname kerncentrales D1, D2, Ti1 
- besliste en waarschijnlijke investeringen 
- besliste, waarschijnlijke en mogelijke uitdienstname's 
- uitvoering van het Stevin-project en bouw van de gekende offshore windmolenparken 
 

Nominale capaciteit (MW) 2008 2015 2016 2020 
D1+D2+Ti1 1788 1830 0 0 

Bestaande eenheden 13665 10458 10458 10458 
Nieuwe eenheden 0 2336 2336 2336 

Offshore wind 0 846 1286 2502 
Visé, Seneffe en CS 0 1415 1415 1415 

Total 15453 16884 15495 16711 
     
Capaciteitskrediet (MW) 2008 2015 2016 2020 

D1+D2+Ti1 1609 1647 0 0 
Bestaande eenheden 12121 9215 9215 9215 

Nieuwe eenheden 0 1910 1910 1910 
Offshore wind 0 338 480 751 

Visé, Seneffe en CS 0 1316 1316 1316 
Total 13730 14426 12920 13191 

     
Elektriciteitsproductie (TWh) 2008 2015 2016 2020 

D1+D2+Ti1 14 14 0 0 
Bestaande eenheden 71 60 60 60 

Nieuwe eenheden 0 12 12 12 
Offshore wind 0 3 4 7 

Visé, Seneffe en CS 0 8 8 8 
Total 86 98 84 87 

     
 2008 2015 2016 2020 
Piekvraag (MW) 15094 16285 16463 17196 
Tekort in equivalente STEG-MW 1467 1999 3809 4306 
Elektriciteitsvraag (TWh) 97 106 107 112 
Tekort in TWh 12 8 23 25 
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8 BIJLAGE 5: STATUS AND PERSPECTIVES OF NUCLEAR REACTOR PRESSURE VESSEL LIFE 
EXTENSION UP TO 60 YEARS OPERATION IN BELGIUM 
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9 BIJLAGE 6: 2008 PERFORMANCE INDICATORS - WORLD ASSOCIATION OF NUCLEAR 
OPERATORS 
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10 BIJLAGE 7: NIRAS - ACTUALISATIE VAN DE VOORZIENINGEN BETREFFENDE DE VOLUMES VAN 
GECONDITIONEERD AFVAL IN GEVAL VAN VERLENGING VAN DE LEVENSDUUR VAN DE CENTRALES 



130. 

 



131. 
 

 
 



132. 



133. 
 

 

 



134. 



135. 
 

 

11 BIJLAGE 8: TARIFICATION DE L'ELECTRICITE ET AFFECTATION DE LA RENTE NUCLEAIRE: 
DEUX QUESTIONS LIEES - JACQUES PERCEBOIS 

 
Tarification de l'électricité et affectation 

de la rente nucléaire : deux questions liées 
 

Jacques PERCEBOIS 
 

L'ouverture à la concurrence des marchés électriques et l'interconnexion croissante des 
réseaux en Europe ont favorisé l'émergence d'un prix unique de l'électricité sur le marché de gros, du 
moins durant une grande partie de l'année et au niveau de certains pays (France, Allemagne, 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). Comme les parcs de production sont très différenciés, certains 
opérateurs bénéficient d'une rente à certaines heures parce que leur coût de production est 
sensiblement inférieur au coût de la centrale marginale appelée sur le réseau et qui fait le prix du 
marché. C'est notamment le cas du nucléaire, en France comme en Belgique. Le fait de vendre le kWh 
nucléaire à un prix très supérieur à son coût marginal durant certaines heures (la pointe ou la semi-
base) procure certes une rente mais cette rente sert à financer les coûts fixes du nucléaire puisque 
ceux-ci ne sont pas couverts lorsque le nucléaire est marginal et que le prix du marché de gros est 
calé sur les seuls coûts variables de ce nucléaire. Il y aura véritablement rente ou « windfall profits » si, 
au total, le prix moyen récupéré par kWh nucléaire est supérieur au coût complet (coûts fixes et coûts 
variables) du kWh nucléaire, y compris un taux normal de rentabilité du capital investi (WACC). Le fait 
de vendre le kWh à un prix élevé aux heures de pointe est non seulement justifié pour récupérer les 
coûts fixes et les coûts variables de la centrale de pointe mais il doit inciter les consommateurs à 
limiter leur consommation à un moment où l'électricité est produite avec des centrales thermiques 
coûteuses et polluantes. Il est donc légitime d'inclure en plus dans ce prix de pointe le coût de la tonne 
de CO2, que cette tonne soit achetée sur un marché ou qu'elle soit taxée par l'Etat.  

Deux débats sont aujourd'hui menés en Europe et ils sont liés : 1) Comment mesurer la rente 
nucléaire et que doit-on en faire ? Faut-il la taxer, la redistribuer ? 2) Faut-il maintenir une tarification 
fondée sur le « merit order » (tarification au coût marginal) ou doit-on mettre en œuvre une tarification 
progressive avec la quantité d'électricité consommée ? La lutte contre le réchauffement climatique 
conduit certains experts à considérer qu'un système progressif par tranches de consommation 
permettrait de réduire la demande d'électricité et serait de plus favorable aux couches les plus 
modestes de la population.  

 
I Tarification de l'électricité fondée sur les coûts marginaux ou 

tarification progressive avec la quantité consommée ? 
 

I La logique d'une tarification fondée sur les coûts marginaux : gestion optimale de la 
courbe de charge ? 

 
L'électricité n'est pas un produit comme un autre ; elle ne stocke pas et de plus tous les kWh 

ne se valent pas : un kWh consommé aux heures creuses n'a pas la même valeur qu'un kWh 
consommé aux heures de pointe tout simplement parce que le coût de production de ces kWh n'est 
pas le même. Pour répondre à une demande aléatoire le producteur d'électricité va faire appel aux 
divers moyens de production dont il dispose en commençant, pour un parc donné de centrales, par les 
centrales dont le coût variable est le plus faible (en France ou en Belgique c'est l'hydraulique au fil de 
l'eau et le nucléaire, mais aussi l'éolien qui est prioritaire sur le réseau). Il appelle ensuite les centrales 
au charbon puis les centrales à gaz, voire au fuel, et fait éventuellement appel à de l'électricité 
importée pour l'extrême pointe, les réseaux européens étant fortement interconnectés. C'est la logique 
du « merit order ». De plus cette électricité est transportée et distribuée par un réseau coûteux à 
construire et à entretenir et la composante « réseau » du prix est fixée par le régulateur dans le cadre 
d'un marché libéralisé car elle correspond à l'activité d'un « monopole naturel ». Pour un 
consommateur domestique cette partie « péage » d'accès au réseau représente entre 40 et 50% du 
prix HT. La partie « production de kWh » est recouvrée par un tarif de type binomial : une partie fixe 
(l'abonnement qui dépend de la puissance souscrite) et une partie variable qui dépend de la quantité 
de kWh consommée. Tout consommateur souscrit une puissance en kW et utilise plus ou moins cette 
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puissance souscrite en consommant des kWh. Mais pour le producteur 6 kWh vendus à un 
consommateur qui a souscrit 1 kW de puissance qu'il utilise durant 6 heures n'a pas la même 
signification, en termes de contraintes et de coût, que 6 kWh vendus à un consommateur qui a souscrit 
une puissance de 2 kW qu'il utilise durant 3 heures… Il faut prévoir plus de puissance disponible dans 
le second cas. La logique économique requiert d'établir les tarifs en fonction du coût marginal de 
production c'est-à-dire du coût variable de l'équipement marginal (le dernier équipement appelé). Tous 
les kWh vendus à ce moment-là sont vendus à un prix qui couvre ce coût marginal. Lorsqu'aux heures 
les plus chargées de l'année, EDF vend le kWh nucléaire au prix, sensiblement plus élevé, du kWh de 
la turbine à gaz, l'entreprise récupère une rente mais cette rente n'est pas indue car elle sert à financer 
les coûts fixes du kWh nucléaire. Lorsque le nucléaire est la centrale qui fait le prix (c'est alors 
l'équipement marginal) le prix du kWh est aligné sur les seuls coûts variables de cette centrale 
nucléaire et il faut récupérer les coûts fixes au moment où le prix est élevé et aligné sur le coût 
marginal de la turbine à gaz. En réalité on démontre facilement qu'aux heures de pointe le prix du kWh 
doit couvrir plus que le coût marginal (coût variable) de la turbine à gaz ; il doit également couvrir les 
coûts fixes de cette turbine à gaz. C'est la logique de l'optimum économique et les tarifs doivent donc 
être différenciés en fonction des périodes et des heures (différenciation horo-saisonnière, cf. 
W. Varoquaux 1996). En d'autres termes on doit faire payer les seuls coûts variables de l'équipement 
marginal aux heures creuses (ceux de la centrale nucléaire en base, ceux de la centrale au charbon en 
semi base) et faire payer les coûts variables et les coûts fixes de la centrale marginale (une turbine à 
gaz ou une centrale au fuel) aux heures de pointe, du moins si le parc est optimal. 

 
Prenons un exemple et raisonnons hors coûts de transport-distribution (et hors taxes). 

Supposons que le parc de production soit composé de deux types de centrales exclusivement : des 
centrales nucléaires pour la base et des turbines à gaz (TAG) pour la pointe. Soit (0,H) la période de 
pointe et (H,T) la période de base (T vaut 8760 heures). Soit a le coût fixe unitaire du kW nucléaire, b 
le coût fixe unitaire du kW « TAG » ; soit f le coût variable par heure de fonctionnement du kW 
nucléaire et g le coût variable par heure de fonctionnement du kW TAG. Le prix de revient du kWh 
nucléaire est de la forme y = a + fh et celui du kWh TAG de la forme z = b + gh, où h est le nombre 
d'heures d'utilisation. On démontre que y = z pour h = H = (a – b) / (g – f) (différence des coûts fixes 
sur différence des coûts variables). Le nucléaire est l'équipement marginal aux heures creuses (H,T) et 
la TAG l'équipement qui fait le prix aux heures de pointe (0,H) puisqu'elle est alors l'équipement 
marginal. Le système optimal de tarification consiste à récupérer une recette égale à f(T –H) par kW 
appelé aux heures creuses et à b + gH par kW appelé aux heures de pointe. On voit facilement dans 
ce cas que la recette totale récupérée pour 1 kW nucléaire appelé toute l'année (0,T) est égale à : 
f(T - H) + b + gH soit, en remplaçant H par sa valeur donnée ci-dessus, a + fT ce qui couvre tout à la 
fois les coûts fixes et les coûts variables de la centrale nucléaire. Si, aux heures de pointe, le prix était 
fixé de telle sorte que la recette ne couvre que le coût variable de la TAG soit gH on ne récupèrerait 
pas l'intégralité des coûts fixes. Le fait de vendre le kWh nucléaire à un prix qui permet de récupérer 
b+ gH par kW nucléaire appelé sur la période (0,H) ne constitue pas une rente indue, c'est le moyen 
de couvrir les coûts fixes du nucléaire. En revanche si, pour une raison quelconque, le prix du marché 
conduit à une recette supérieure à b + gH aux heures de pointe, il y a rente qui peut être soit une rente 
de rareté si la capacité disponible est insuffisante pour satisfaire toute la demande soit une rente de 
monopole ou d'oligopole si le prix est manipulé et résulte d'un « pouvoir de marché » des opérateurs 
présents sur le marché. C'est au régulateur de vérifier qu'un tel pouvoir de marché n'existe pas et au 
Conseil de la concurrence de prendre les sanctions nécessaires. 

 La libéralisation du marché de l'électricité et l'interconnexion croissante des réseaux en 
Europe font que le prix de l'électricité est maintenant fixé sur un marché commun à plusieurs pays 
(France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas…). Si le marché français de l'électricité fonctionnait en 
autarcie, le nucléaire français serait marginal 50% du temps. Du fait des interconnexions il n'est 
marginal donc « price maker » que 20 à 25% du temps ; c'est souvent une centrale au charbon ou une 
centrale à gaz qui est l'équipement marginal et qui du coup qui fait le prix en Europe. Cette centrale est 
souvent allemande, en particulier aux heures de pointe quand la France est importatrice nette 
d'électricité, en provenance d'Allemagne principalement. Rappelons qu'en 2008 la France a importé 
près de trois fois plus d'électricité d'Allemagne qu'elle n'en a exporté en Allemagne. C'est parce que 
les autres pays européens n'ont pas investi assez dans le nucléaire que le nucléaire n'est pas marginal 
une plus grande partie du temps en Europe. Du coup le prix aux heures chargées de l'année est trop 
souvent calé sur le coût d'une centrale thermique, plus élevé que celui d'une centrale nucléaire, surtout 
si l'on tient compte du prix de la tonne de CO2, et cela conduit à faire bénéficier le nucléaire français 
d'une rente de rareté. Cette rente de rareté correspond à la différence entre le prix du kWh observé sur 
le marché et le coût complet du kWh nucléaire. D'où le débat actuel concernant l'affectation de cette 
rente : faut-il la récupérer via une taxe qui pourrait être redistribuée aux consommateurs ou affectée à 
la modernisation des réseaux ? Faut-il la partager entre tous les fournisseurs d'électricité ? Le rapport 
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Champsaur (2009) préconise plutôt la seconde solution, avec toutefois des conditions assez 
restrictives. 

 
En France la pointe (1000 heures) c'est environ 100 TWh sur plus de 500 consommés et 

l'hyper-pointe (les 400 heures les plus chargées de l'année) de l'ordre de 40à 50 TWh. Les émissions 
de CO2 des 400 heures de base produisent environ 15 millions de tonnes de CO2 tandis que les 
100 TWh de la pointe génèrent à eux seuls plus de 15 millions de tonnes de CO2 .La gestion de la 
pointe électrique soulève donc plusieurs problèmes : 

 - la pointe est coûteuse pour le consommateur puisque le prix est aligné sur le coût d'une centrale 
thermique (souvent allemande), coût du CO2 compris 

 - la pointe est particulièrement génératrice d'émissions de CO2 puisque le combustible utilisé pour 
produire l'électricité est soit du gaz soit du fuel soit du charbon 

 - la pointe est potentiellement porteuse de risques puisqu'on est au seuil de la défaillance ; pour un 
électricien un kWh non desservi a un coût social très nettement supérieur au coût du dernier kWh 
produit. Il est donc nécessaire d'investir dans des équipements qui ne seront peut-être jamais 
sollicités mais qui permettent de réduire la probabilité de défaillance des producteurs d'électricité. 
Pour éviter la défaillance un producteur sera d'ailleurs disposé à payer très cher un kWh importé 

Réduire la demande de pointe c'est donc réduire les émissions de CO2 et économiser des 
investissements de précaution. Inciter les consommateurs à s'effacer aux heures de pointe est en 
général une bonne chose à condition que ces consommateurs ne fassent pas appel à des groupes 
électrogènes qui consomment du diesel polluant. Réduire la pointe c'est aussi réduire la rente de 
rareté du nucléaire puisque le prix d'équilibre aura tendance à baisser sur le marché si la demande 
diminue. 

 
II Les solutions pour faire face à la pointe 

 
Pour faire face à la pointe électrique quatre solutions sont généralement utilisées 

simultanément mais à des degrés divers selon les systèmes électriques et il faut sans doute utiliser 
tous ces leviers simultanément : 

 
1) L'accroissement des moyens de pointe ; ces investissements sont généralement 

coûteux car ils ne sont utilisés que quelques heures par an et de plus rappelons-le, ils 
génèrent beaucoup de gaz à effet de serre (du CO2 en particulier) car ce sont le plus 
souvent des turbines à combustion (gaz ou fuel oil). Du point de vue environnemental on 
a donc intérêt à recourir le moins possible à de tels moyens. En économie libéralisée un 
problème se pose avec plus d'acuité qu'il ne se posait auparavant lorsque les opérateurs 
étaient des monopoles publics : c'est le problème de l'incitation à investir dans des 
capacités de pointe. Les investisseurs n'ont pas la garantie que leur équipement sera 
appelé ce qui crée une incertitude sur la rentabilité du capital investi. Certains opérateurs 
peuvent avoir en outre intérêt à faire de la rétention de capacité pour faire monter le prix 
de l'électricité sur le marché de gros aux heures de pointe lorsqu'on est en concurrence et 
ils sont alors récompensés de leur comportement non vertueux. Dans le meilleur des cas 
il existe un problème de « free riding » chacun considérant qu'il n'est pas responsable de 
l'équilibre aux heures de pointe et s'en remettant à ses concurrents pour assurer 
l'équilibre du réseau qui est alors considéré comme un « bien collectif ». D'où la nécessité 
de prévoir un « fournisseur en dernier ressort » (c'est généralement l'opérateur historique) 
ou de mettre en place un système qui rémunère correctement la capacité de pointe même 
si elle n'est pas appelée sur le réseau, rémunération indépendante du prix d'équilibre 
observé sur le marché (système observé sur le pool anglais au début de la libéralisation, 
sous forme de LOLP, Loss of Load Probability). Certains auteurs considèrent que la 
gestion de la pointe est de fait un « service public » et qu'en conséquence c'est le GRT 
(Gestionnaire du Réseau de Transport) qui devrait investir dans ces moyens de pointe. 
On peut aussi mettre en place des pénalités à l'égard des opérateurs qui n'ont pas investi 
suffisamment. 

 
2) Une différenciation horo-saisonnière et incitative des tarifs d'électricité qui permette 

tout à la fois de rémunérer correctement les investisseurs dans les moyens de pointe et 
qui incite les consommateurs à réduire leur demande durant ces heures les plus chargées 
de l'année. Le problème tient au fait que l'élasticité-prix de la demande d'électricité est 
souvent faible en valeur absolue car, aux heures de pointe, ce sont souvent des usages 
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captifs de l'électricité qui sont en cause (éclairage et appareils électroménagers). La 
tarification au coût marginal telle que rappelée ci-dessus est de nature à envoyer un bon 
signal au consommateur final en lui indiquant qu'aux heures de pointe l'électricité est 
coûteuse et qu'en conséquence il doit tout faire pour reporter sa consommation aux 
heures creuses. C'est d'autant plus vrai que le prix de l'électricité incorpore en pointe le 
prix de la tonne de CO2 puisque l'électricité produite est en général une électricité 
thermique. Que la tonne de CO2 soit attribuée gratuitement ou pas le prix de l'électricité 
doit comptabiliser le prix du CO2 observé sur le marché puisque si cette électricité n'avait 
pas été produite l'opérateur aurait pu vendre ce CO2 sur le marché du carbone, ce qui est 
une aubaine pour lui et un avantage pour la collectivité. Ce qui s'échange sur le marché 
du CO2 ce ne sont pas des droits à polluer mais de la pollution évitée, puisque le quota 
total de CO2 est donné. Une bonne tarification suppose tout à la fois que le niveau des 
prix de l'électricité soit correct et que la structure des tarifs soit elle aussi représentative 
des coûts marginaux.  

 
3) La constitution d'un portefeuille de clients effaçables ; chaque opérateur (producteur 

ou fournisseur d'électricité) a intérêt à disposer d'un portefeuille de clients qui acceptent, 
moyennant finance, de ne pas venir sur le réseau aux heures de pointe. C'est le cas avec 
le tarif EJP dit « effacement jours de pointe » ou avec le tarif « tempo » d'EDF. En 
contrepartie d'un avantage le reste de l'année (tarifs plus bas) le client acceptera de ne 
pas consommer d'électricité durant les 400 heures les plus chargées de l'année (18h par 
jour durant 22 jours sélectionnés par le producteur en fonction de la météo le plus 
souvent ; c'est le système de la « pointe mobile ») et ce système permet d'économiser du 
capital puisque l'opérateur n'est pas obligé d'investir durant ces heures de pointe ou 
d'extrême pointe. C'est un système « win-win », sous réserve que le tarif de pointe soit 
aligné sur le vrai coût de l'électricité de pointe. En cas de non respect de cet engagement 
une pénalité, très coûteuse, est infligée au consommateur. Le système a fait ses preuves 
et il est efficace au moins pour les industriels et les ménages qui disposent de solutions 
alternatives aux heures de pointe (équipements bi-énergies, chauffage au bois). 
L'interruptibilité volontaire des clients peut aussi leur permettre comme en Angleterre de 
vendre sur le marché l'électricité qu'ils n'ont pas consommée.  

 
4) Le recours à des « compteurs communicants » (smart meters) qui devrait permettre 

d'indiquer en temps réel au consommateur le nombre de kWh consommé par chaque 
équipement et l'inciter à en rationaliser l'usage ; ces compteurs envoient de l'information à 
l'utilisateur et l'incitent à programmer ses équipements en fonction des périodes tarifaires, 
à couper son chauffage voire son lave-linge ou son réfrigérateur aux heures où l'électricité 
est chère par exemple. Le consommateur saura quelle a été sa consommation 
d'électricité les jours précédents. Ces compteurs envoient également de l'information au 
gestionnaire du réseau et celui-ci peut le cas échéant déconnecter momentanément 
(quelques minutes) certains appareils chez l'utilisateur au cas où il rencontrerait des 
difficultés pour satisfaire la demande. Cela devrait également permettre au fournisseur de 
mieux adapter son offre à chaque client en fonction de son profil de consommation .Un 
protocole précis doit toutefois être instauré pour éviter que certaines informations 
confidentielles soient utilisées à des fins commerciales ou que le GRT impose à 
l'utilisateur des choix que celui-ci ne ratifie pas. La compagnie électrique italienne ENEL a 
implanté de tels compteurs à grande échelle (28 millions) en Italie et ceux-ci se sont 
révélés efficaces surtout pour lutter contre la fraude. EDF doit remplacer d'ci 2020 les 35 
millions de compteurs de France et environ 300000 sont sur le point d'être implantés dans 
deux opérations-pilote, à Lyon et à Tours en 2010. Le coût de ces nouveaux compteurs a 
été estimé à 4 milliards d'euros sur 10 ans selon ERDF mais l'économie réalisée devrait 
être bien supérieure. On estime qu'un tel système serait de nature à faire faire 10% 
d'économies aux consommateurs… 

 
 Les difficultés pratiques 

 
 La mise en œuvre d'une politique cherchant tout à la fois à promouvoir la MDE, à taxer le 

CO2, à imposer des normes drastiques pour les bâtiments et les appareils utilisateurs d'énergie, à 
pratiquer la « vérité des prix » de l'électricité (donc des prix élevés aux heures de pointe), à inciter au 
développement de moyens de pointe efficaces pour éviter la défaillance et les stratégies de 
manipulation des prix, et à encourager l'effacement des consommateurs aux heures les plus chargées 
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de l'année, semble aujourd'hui admise par tous et seul le dosage entre ces divers instruments peut 
varier selon les pays et les époques. Il n'en reste pas moins vrai qu'un certain nombre d'obstacles 
existent, qu'il ne faut pas sous-estimer. 

1) La première difficulté est liée à l'élasticité-prix de la demande d'énergie, celle de 
l'électricité en particulier ; d'autres critères que le prix semblent jouer un rôle important 
dans le choix du chauffage domestique par exemple. Dans l'industrie l'élasticité-prix ne 
semble pas non plus très forte si l'on s'appuie sur des données françaises portant sur les 
dix dernières années (enquêtes du CEREN).  

2) La seconde difficulté tient au fait que pour de nombreux usages de l'électricité on 
est dans le domaine des consommations diffuses, qui sont celles de millions d'agents 
dont le comportement n'est pas toujours rationnel, faute d'information ou de sensibilisation 
à certains problèmes. C'est le cas dans le résidentiel-tertiaire en particulier. Le 
développement de nouvelles technologies, comme les « compteurs intelligents », devra 
s'accompagner de campagnes d'explication si l'on veut que ces technologies soient 
utilisées à bon escient. 

3) La troisième difficulté tient à l'existence d'effets pervers potentiels auxquels il 
convient de penser avant de choisir une stratégie. On peut citer « l'effet de rattrapage » 
qui met en évidence le fait que l'on observe une surconsommation d'électricité à la fin de 
la période de pointe. On peut aussi citer « l'effet de rebond » qui incite les particuliers, 
dont la facture d'électricité a baissé suite à des actions de maîtrise de l'énergie, à 
consommer davantage d'électricité pour d'autres usages. On peut citer enfin « l'effet 
d'aubaine » qui consiste par exemple à accorder des tarifs préférentiels à des 
consommateurs qui ne sont pas présents aux heures de pointe non par choix mais par 
nature… 

 
 

 III Une solution alternative : des tarifs progressifs ? 
 

Certains auteurs se demandent si une tarification progressive donc fondée sur un prix 
croissant avec la quantité d'électricité consommée ne serait pas plus efficace pour réduire la demande 
de pointe. La tarification au coût marginal favoriserait les gros consommateurs, ceux qui consomment 
beaucoup en base au moment où le prix de l'électricité est faible, et du coup elle conduirait à un certain 
gaspillage. Il faudrait inverser la tendance et pénaliser les gros consommateurs en instaurant des tarifs 
croissants avec la quantité consommée. Ce système existe déjà: c'est le cas au Japon et en Californie. 
La première tranche de consommation correspond à des usages captifs de base et de première 
nécessité (éclairage et cuisine) et son prix est faible ; la seconde tranche correspond à des usages 
plus nobles (équipements électroménagers) et son prix est plus élevé ; la troisième tranche correspond 
à un usage « chauffage » en hiver et « climatisation » en été, et son prix est très élevé ; les ménages 
qui acquièrent ces équipements sont en général des ménages à fort revenu donc susceptibles de 
payer un prix élevé. On peut maintenir un tarif binôme avec un forfait fixe qui dépende de la puissance 
souscrite (cela permet de couvrir des coûts fixes) et on y ajoute un prix unitaire qui varie selon les 
tranches de consommation, A titre d'exemple Tokyo Electric Power Corporation appliquait en 2008 un 
prix unitaire de 0,13 euro par kWh pour la première tranche (inférieure à 120 kWh par mois), de 0,17 
euro par kWh pour la tranche comprise entre 120 et 300 kWh par mois et un prix de 0,18 euro par kWh 
pour la tranche supérieure à 300 kWh. On peut en outre concevoir que les tranches ne soient pas les 
mêmes durant toute l'année et varient parfois suivant le jour de la semaine. Le système n'est pas 
optimal, parce qu'il n'y a aucune raison de penser que la tranche la plus élevée de consommation 
coïncide avec les heures de pointe, loin s'en faut. Une tarification à taux progressif par tranches n'est 
pas « cost reflective » car c'est souvent la première tranche qui coïncide avec la pointe et les dernières 
tranches peuvent très bien coïncider avec des heures creuses (cf. la climatisation peut dans certains 
cas « remplir » les creux de demande en été et de ce fait permettre un meilleur facteur de charge des 
centrales). 
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II  Evaluation et affectation de la « rente nucléaire »  
 

La Commission de Bruxelles a engagé deux procédures contre la France, l'une pour non 
transposition intégrale des directives, l'autre pour aide d'Etat. Les tarifs réglementés pour le secteur 
industriel (comme d'ailleurs pour le secteur domestique) sont considérés comme subventionnés par la 
Commission de Bruxelles et cela constitue une aide d'Etat puisqu' EDF est une entreprise publique. 
Ces tarifs ne reflètent pas les prix de marché et cela conduit selon elle à fausser la concurrence, 
notamment dans le domaine industriel. La Commission de Bruxelles demande donc l'abolition des 
tarifs réglementés et le remplacement par des prix de marché (prix librement négociés entre 
opérateurs). Le problème tient au fait qu'en France plus de 90% de l'électricité produite est d'origine 
nucléaire et hydraulique et que de ce fait son coût est largement indépendant du prix des combustibles 
fossiles (pétrole, gaz ou charbon). Comment dès lors faire bénéficier le consommateur français de cet 
avantage tout en respectant les directives européennes ? Deux solutions sont a priori exclues : le 
maintien en l'état du système actuel de tarifs réglementés « en aval », d'une part, la libéralisation totale 
de tous les prix qui reviendrait à aligner les prix français de l'électricité sur les prix du marché 
européen, y compris en base, pour tous les clients, d'autre part. 

 
I Les enjeux 

Les concurrents d'EDF ne peuvent pas rivaliser avec EDF, du moins en base et en semi-base, 
car ils ne peuvent pas aujourd'hui produire de l'électricité en France à un coût proche du nucléaire 
historique (qui est en grande partie amorti). Ils peuvent soit construire des centrales thermiques 
classiques soit se « sourcer » sur le marché libre. En période de pointe la concurrence existe (les prix 
sont d'ailleurs parfois insuffisamment incitatifs pour conduire les opérateurs à investir en moyens de 
pointe) mais elle très difficile en base du fait de l'avantage comparatif dont bénéficie EDF.  

Investir à grande échelle dans du nucléaire du type PWR ne se justifie pas en France 
aujourd'hui (seuls deux EPR sont programmés mais ils ne seront pas opérationnels avant plusieurs 
années et leur coût est estimé à 55 euros par MWh, un niveau nettement supérieur aux tarifs 
réglementés industriels et au TARTAM, de l'ordre de 30 ou 40 euros le MWh selon les cas ; il s'agit de 
prix hors coûts liés aux péages de transport et distribution et hors taxes). Le prix payé par le 
consommateur français n'a aucune raison d'être aujourd'hui aligné sur le coût de l'EPR car l'EPR ne 
constitue pas l'équipement marginal du parc français ; ce sera le cas lorsque le renouvellement du 
parc se fera à grande échelle en France. 

Si on veut éviter de voir demain une directive imposer un seuil à la part de marché de 
l'opérateur historique sur son marché national (ce qui a été fait en Italie et ce qui conduirait à 
démanteler EDF) il faut que la concurrence puisse s'exercer c'est à dire que les concurrents d'EDF 
puissent "jouer à armes égales"... EDF gagne des parts de marché en Europe mais ses concurrents 
sont bloqués en France... 

Du fait des interconnexions européennes et du refus de certains pays de construire plus 
de nucléaire (qui est le moyen de production le plus compétitif) le nucléaire français bénéficie d'une 
"rente de rareté" qui correspond à la différence entre le prix du marché européen et le coût complet de 
ce nucléaire historique. Du coup le prix du marché européen qui détermine le prix des contrats signés 
par les consommateurs qui ont fait jouer l'éligibilité est sensiblement supérieur au prix réglementé 
français qui reste aligné sur le coût de production du mix « nucléaire-hydraulique ». Les concurrents 
d'EDF qui s'approvisionnent sur le marché ne peuvent donc pas gagner de parts de marché en France 
(on parle d'un « effet de ciseaux ») 

En conséquence il faut permettre aux concurrents d'EDF d'accéder à ce nucléaire historique 
qui doit être considéré plus ou moins comme une « essential facility » (il a été construit dans un 
contexte où EDF avait le monopole). Le caractère « d'essential facility » implique que c'est un 
avantage qui tient à des décisions prises ou imposées dans un contexte réglementaire différent. 
Certaines entreprises dans les industries de réseaux (énergie, télécoms) se plaignent de devoir 
supporter des coûts liés à des décisions qui leur ont été imposées dans le passé par le régulateur ou 
l'Etat et elles demandent une compensation financière. On parle alors de « sunk costs » ou « stranded 
costs ». On peut faire le parallèle et considérer qu'il y a parfois des « sunk profits » ou « stranded 
profits » qui doivent donner lieu à compensation négative. Comme il n'est pas question d'obliger EDF à 
rétrocéder une partie de ses centrales nucléaires et que le mécanisme des VPP n'a pas donné de 
résultats probants (le prix des enchères a été aligné sur le prix du marché, voire au-dessus) la seule 
solution est de fixer un « tarif réglementé objectif » d'accès à ce nucléaire, de taxer cette rente ou de la 
transférer à un organisme neutre. 
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II Les solutions possibles 
 

Trois solutions sont en réalité possibles pour rétablir une saine compétition (la Commission 
CHAMPSAUR propose les deux premières et suggère néanmoins d'opter plutôt pour la seconde) : 

 
1) taxer le nucléaire historique (ce qui revient à élever le coût d'EDF en tant que 

fournisseur pour le situer au niveau de celui de ses concurrents les plus compétitifs) et 
utiliser la "rente nucléaire" ainsi récupérée 1) soit pour financer des infrastructures, par 
exemple la modernisation et l'enfouissement des réseaux de distribution d'électricité, 2) 
soit pour la redistribuer au consommateur final français par le biais d'une sorte de CSPE 
négative (on redonne au consommateur ce qu'il a payé dans le passé, en partie du 
moins); mais on se méfie un peu de l'Etat, qui risque de ne pas affecter cette rente à ces 
usages et de la verser dans le pot commun (dans un contexte de fort déficit budgétaire le 
risque est élevé) 

 
2) permettre aux concurrents d'EDF d'accéder au nucléaire historique (on abaisse cette fois 

leur coût moyen de « sourcing ») sur la base d'un prix régulé qui serait fixé par une 
commission indépendante (la CRE probablement). 38 Le prix régulé d'accès à ce 
nucléaire historique doit correspondre au coût économique du nucléaire (et non pas 
refléter les seuls coûts comptables) ce qui signifie qu'il doit tenir compte de l'inflation, des 
coûts de prolongement de la durée de vie des centrales (coûts dits de jouvence) et des 
frais actuels d'exploitation... A terme ce coût économique doit rejoindre en tendance le 
coût en développement du nucléaire c'est à dire le coût de production du nouveau 
nucléaire (l'EPR) 39. Mais attention: l'accès à ce nucléaire historique est limité dans le 
temps et dans l'espace: 
-  dans le temps dans la mesure où le coût en développement du nucléaire sera demain 

celui de l'EPR qui servira alors de référence au prix du marché si la parc est optimal ; il 
faut donc prévoir une période transitoire en attendant le redémarrage à grande échelle 
des investissements dans le nucléaire ; 

-  dans l'espace dans la mesure où les concurrents d'EDF n'auront accès à ce nucléaire 
historique que dans la limite de leur portefeuille de clients en France (portefeuille 
actuel et prévisible); pas question de donner un droit d'accès illimité et d'ouvrir cette 
possibilité aux concurrents sur les autres marchés européens. Ce système ne vaut que 
pour les clients français déjà détenus ou à venir des "entrants" sur le marché 
français... Dans la mesure où tous les opérateurs auront le même coût de départ 
(grâce au tarif réglementé de sourcing "en amont") la concurrence pourra jouer et alors 
"que le meilleur gagne !". La concurrence portera pour l'essentiel sur la marge du 
fournisseur (les coûts d'accès aux réseaux étant les mêmes pour tous).Il y a donc 
disparition des tarifs réglementés « en aval » pour les clients industriels (y compris le 
TARTAM) mais existence d'un tarif réglementé « amont » pour les concurrents d'EDF. 
Au final EDF ne devrait perdre que 10 à 15% de part de marché dans les prochaines 
années avec un tel système. Mais il faut regarder les parts de marché récupérées par 
EDF dans le reste de l'Europe. 

 
La Commission CHAMPSAUR propose en outre de maintenir des tarifs réglementés pour 
les clients domestiques et les petits industriels (à définir) sous réserve que ces tarifs 
reflètent bien les coûts. Ces clients n'ont en effet pas les mêmes possibilités de faire jouer 
la concurrence. Un tel système existe dans d'autres pays européens et on peut considérer 
que des tarifs réglementés pour le secteur domestique et les PME, au nom du service 
public, sont « euro-compatibles ». A noter que les concurrents d'EDF en France pourront 
dès lors proposer, eux aussi, des tarifs réglementés aux particuliers, à condition que ces 
tarifs réglementés « en aval » soient bien calés sur les coûts économiques. Elle propose 
aussi de généraliser la réversibilité au niveau de l'éligibilité de tous les consommateurs. 

                                                   
38 Dans le contexte belge, cette commission nommée par l'Etat pourrait comprendre des représentants de la CREG, 

du Ministère, de l'opérateur historique et de la profession plus généralement, ainsi que la Banque Nationale de 
Belgique et quelques personnalités qualifiées. L'objectif est d'obtenir un consensus sur les méthodes de calcul de 
cette rente et sur la mise en œuvre et le suivi du système. 

39 Dans le contexte belge, ce coût économique doit rejoindre en tendance le coût complet de la technologie de 
remplacement. 
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Les clients accepteront plus facilement d'opter pour des contrats en offre de marché s'ils 
ont la garantie qu'en cas de forte déconnexion entre le prix du marché et le tarif 
réglementé ils pourront revenir à ce tarif réglementé plus avantageux.... 

 
3) mettre en place un « acheteur unique » pour le kWh nucléaire ; c'est un système proche 

du système proposé par la Commission Champsaur mais au lieu de vendre directement le 
kWh nucléaire aux concurrents d'EDF on le vend à un intermédiaire qui le revend aux 
divers opérateurs ; la question est de savoir si une telle structure (qui pourrait devenir 
bureaucratique si on n'y prend pas garde, surtout si son statut est public) ne risque pas 
d'introduire des coûts de transaction supplémentaires… 40 

 
III Les difficultés de mise en œuvre dans le cas des solutions b) ou c) 

- La détermination de ces "tarifs réglementés en amont" ne sera pas simple... Il faut notamment définir 
les "coûts économiques" qui sont supérieurs aux seuls coûts comptables… 

- Dans la mesure où l'accès au nucléaire historique est limité aux concurrents d'EDF présents en France 
la Commission de Bruxelles peut y voir une « clause de destination » laquelle est contraire au droit 
européen (discrimination). 

- Il importe de tenir compte du portefeuille actuel mais aussi prévisible de clients que détiennent les 
concurrents d'EDF ; le système doit être dynamique mais il faut s'assurer que les entrants ne 
surestiment pas leur part de marché ; les coûts de contrôle risquent donc d'être élevés.  

-  Certains industriels voudraient pouvoir avoir accès directement au « prix réglementé amont » ; ce n'est 
pas possible car ce prix est réservé aux fournisseurs d'électricité et à eux seuls. 

- La période transitoire de ce système peut être longue (il faut attendre le redémarrage à grande échelle 
du nucléaire en France pour que le « prix réglementé amont » soit calé sur le coût de production du 
kWh issu de l'EPR et cela peut prendre 10 ans...); Bruxelles peut considérer cette période transitoire 
comme excessive… 

- Créer un « acheteur unique « pour le nucléaire peut donner l'impression que l'on procède à une 
nationalisation rampante du nucléaire, surtout si cet acheteur unique est de statut public. Ce système 
induira également un phénomène de « double marge » puisqu'en tant qu'intermédiaire l'acheteur 
unique se fera rémunérer et demandera une rentabilité normale de son capital investi, même si celui-ci 
reste modeste. Il y aura en outre des « coûts de transaction » supplémentaires. La difficulté sera 
contournée et ces inconvénients évités si on opte pour un « acheteur unique soft » de statut mixte 
(privé/public) tel que mentionné ci-dessus. 

 
 
 
  Jacques PERCEBOIS 
  Professeur à l'Université Montpellier I 
  Directeur du CREDEN 
 
 
 
 

                                                   
40  Dans le contexte belge, une solution serait de mettre en place un « acheteur unique soft » (public/privé) donc une 

structure souple qui serait composée de représentants du vendeur, des acheteurs et du régulateur CREG, du 
Ministère, et de la BNB. Il fixerait le prix tout en organisant les transactions. Une telle structure souple est en 
pratique un système assez proche du système précédent (solution b) prévoyant une commission indépendante 
chargée de proposer le prix régulé amont). 
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1. QUESTIONS DU CFDD-CCE 
 
Questions posées et remarques formulées par les personnes présentes lors de la présentation du rapport 
provisoire du groupe d'experts sur le mix énergétique idéal de la Belgique « GEMIX » par Monsieur Luc 
Dufresne (Banque Nationale de Belgique), président du GEMIX. Présentation commune au Conseil 
central de l'Economie et au Conseil fédéral de Développement durable le 8 juillet 2009. 
 
1.1. Monsieur Daniel Van Daele (FGTB et président actuel de la CREG) 

1) Pourquoi ne pas avoir développé une quatrième option qui consiste à fermer Doel 1, 2 et Tihange 1 
pour des rasions potentielles de sécurité, et à prendre des mesures de réduction d'énergie et à faire le 
point dans 5-10 ans. Cf. avis CCE (fourchette FGTB – fermeture Doel 1 et 2 et point sur la sécurité – 
plaidoyer en faveur d'une évaluation scientifique de la sécurité de centrales nucléaires 
susmentionnées). 

 Nous n'avons pas envisagé cette 4ème option pour les raisons suivantes: 
 - un élément incontournable dans l'évaluation scientifique sur les possibilités de prolongement de 

l'exploitation opérationnelle des réacteurs de n'importe quel type est le vieillissement de l'acier de la 
cuve. Le SCK-CEN de Mol a procédé et procède toujours à des évaluations sur les cuves des 
réacteurs belges et dès à présent, ils sont déjà en mesure de confirmer que l'acier des cuves des 
réacteurs Doel 1, 2 et Tihange 1 satisfait aux normes les plus sévères pour une durée d'exploitation 
certes d'au moins 60 ans, voire plus. Les données pour autres réacteurs seront complétées en 
2012 mais dès à présent les résultats intermédiaires confortent ce constat. En annexe au rapport 
définitif GEMIX se trouvera un document élaboré par le SCK-CEN qui indiquera aussi que des 
conclusions similaires ont été obtenues à l'étranger; 

 - le SCK-CEN a également signalé que la législation en matière de la sécurité de la cuve a toujours 
été conservatrice (avec des exigences très élevées) et que l'évolution des connaissances démontre 
que les matériaux peuvent résister à des contraintes nettement plus élevées qu'estimé initialement. 

 Il va de soi que d'autres éléments viennent en ligne de compte en matière de sécurité des centrales 
nucléaires tels que la résistance des enceintes, le câblage, la disponibilité de pièces de rechange, le 
maintien des compétences techniques et scientifiques, et la continuation des efforts de R&D en 
matière nucléaire. 

2) Selon les chiffres de la CREG, la compensation se fait à l'horizon 2015 avec +3000 MWh => il y a 
moyen de compenser facilement la fermeture des centrales nucléaires susmentionnées (1891 MWh 
sont déjà "dans les cartons"). 

 Dans le rapport final sera mise en annexe une liste exhaustive des projets officiels, ceux effectivement 
en construction ou décidés, ainsi que de toutes les centrales (non seulement nucléaires) qui seront 
mises à l'arrêt. De cette liste et des études existantes, il ressort que ces projets officiels ne 
compensent pas le remplacement de l'ensemble des capacités mises à l'arrêt d'ici 2016. Il ne faut pas 
perdre de vue que c'est la courbe de charge qui dicte la composition de l'éventail des investissements: 
un MW de pointe n'est pas égal à un MW de base. Il faut également noter qu'au jour d'aujourd'hui, le 
Belgique est déjà en manque de capacité par rapport aux pays avoisinants. 
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3) Know-how: créer une filière de formation sur le démantèlement nucléaire et exporter notre 
connaissance en la matière. 

 Cette filière existe déjà au centre de Mol qui forme également des spécialistes étrangers, et a une 
réputation mondiale. Au total, le SCK-CEN emploie 650 personnes. 

 Concernant l'opérateur belge et au vu de son intégration dans un groupe international, il n'y a aucune 
certitude que ces compétences dans le domaine nucléaire resteront en Belgique, compte tenu des 
besoins dans ce domaine à l'échelle mondiale. 

 L'expertise nucléaire est caractérisée par le fait qu'au quotidien, l'expérience opérationnelle ne fait 
qu'augmenter et permet de mieux préparer la phase ultérieure de démantèlement.  

4) Monsieur Van Daele regrette l'absence d'un représentant du gouvernement car celui-ci lie le budget de 
l'Etat et la sortie du nucléaire.  

 
 
1.2. Monsieur Olivier van der Maren (FEB) 

1) Au point 2.5.3, on dit qu'il faudra une approche plus volontariste et normative pour combler les 
imperfections des mécanismes de marché. Mais plus haut dans le rapport provisoire, on parle du 
mécanisme des prix qui a un impact sur la demande. Quid du rapport entre les deux ? 

 Le mécanisme des prix sera à lui seul sans doute insuffisant pour obtenir une maîtrise significative de 
la demande et son effet ne peut qu'être renforcé par une approche volontariste et normative. Il ne faut 
pas perdre de vue que le mécanisme des prix est un instrument disponible pour les secteurs ETS, ce 
qui n'est pas actuellement le cas pour les non-ETS. 

2) La biomasse: il convient d'indiquer dans le rapport des chiffres pour les importations de biomasse.  

 Dans la mesure du possible, des chiffres seront ajoutés au sein du rapport final. 
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3) Soutien aux renouvelables: effet des courbes d'apprentissage sur les coûts des renouvelables. De 
quels coûts s'agit-il? Coûts de subsides (addition certificats verts) ? Si oui, alors la courbe 
d'apprentissage a peu d'impact, mais s'il s'agit des coûts globaux, alors cela en a. Il faudrait préciser 
cela dans le rapport. 

 Aucun subside n'intervient dans l'élaboration des courbes d'apprentissage qui ne concernent que 
l'investissement. 

4) Redistribution uniquement pour les particuliers ou aussi pour l'industrie ? 

 Il est clairement prôné que cette redistribution doit bénéficier à tous les consommateurs, tant 
particuliers qu'industriels. Le groupe GEMIX a néanmoins tenu à attirer l'attention sur les effets 
différenciés selon le type de redistribution sans porter de jugement sur celle-ci. 

5) Analyse SWOT: inconvénients: si on maintient le nucléaire, il n'y a pas d'incitation aux renouvelables. 
C'est dû au prix, mais cela dépend aussi des aspects normatifs, des politiques. La carbon value41 a 
été traduite en termes non financiers. Il faudrait bien le préciser également. Dans la liste des 
avantages: Il convient de préciser également qu'il s'agit aussi d'une question de sécurité 
d'approvisionnement (à ajouter pour recadrer). 

 Le rapport provisoire ne tire pas cette conclusion (voir page 16 - alinéa 4). Au contraire, il indique 
clairement qu'il n'y a pas de lien entre nucléaire et RES pour la simple raison que le pourcentage de 
RES est imposé par le paquet Energie-Climat, hormis le constat que même sans cette imposition, 
l'option nucléaire n'influence que très faiblement la part des RES dans les résultats des études 
considérées. 

 Dans le rapport définitif, il sera ajouté l'avantage du nucléaire en termes de sécurité 
d'approvisionnement (voir supra). 

 
 
1.3. Monsieur Schoonacker - Luminus/SPE 

1) Préoccupation concernant l'importation de biomasse à grande échelle. Il faut peut-être valoriser la 
production locale près de la source. On met l'accent sur les émissions de CO2,  mais  il  y  a  des  
émissions polluantes autres que le CO2 (surtout NOX) qui sont produites lors de la combustion de la 
biomasse et qui peuvent augmenter fortement les prix de production, surtout pour les petites 
productions. Il faudrait intégrer dans le rapport l'impact de ces polluants sur le prix de production. 

 Dans la mesure du possible, des chiffres seront ajoutés au sein du rapport final. 

2) Capacités de Back up nécessaires car il y a des intermittences. Ces capacités produisent aussi des 
émissions et ont aussi un coût. 

 Les capacités de back up requises du fait de l'intermittence de certaines sources RES sont prises en 
compte dans le calcul des capacités requises. 

3) Obtention d'autorisation: il faut énormément de patience, de temps et d'énergie pour construire une 
centrale. Exemple. Il faut 6 ans pour construire une éolienne. Or, l'objectif 2020 devra être atteint en 
2020 !  

 
 

                                                   
41 La renewable value entre aussi en ligne de compte. 
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1.4. Madame Viviane Illegems - Elia 
En raison du fait que des investissements sérieux seront nécessaires pour les renouvelables, il se peut 
qu'il n'y aura pas une baisse du prix suivant la courbe d'apprentissage pour la connexion au réseau des 
renouvelables. 
 
 
1.5. Madame Els Brouwers - Essenscia 
Idem question Olivier Van Der Maren (FEB): Les options B et C ont comme inconvénients: prix plus bas = 
pas d'incitants pour les renouvelables et l'avantage de la rente nucléaire = moins d'incitant pour les 
nouveaux opérateurs. N'y a-t-il pas contradiction ?  
Le rapport ne stipule nullement que le prix plus bas signifierait un moindre stimulant. Le problème pour les 
nouveaux opérateurs se pose uniquement si on ne capte pas la rente. 
 
 
1.6. Monsieur Jan van de Putte – Greenpeace 
Cette étude est basée sur des études précédentes (dont des études datant de 2003).  

Question du niveau de connaissance qu'ont les autorités, en Belgique, sur le secteur énergétique, des 
statistiques réelles et actuelles de la consommation. 
 
 
1.7. Madame Detand – Electrabel 
Choix des scénarios: une nouvelle centrale nucléaire n'est pas envisagée car 1) loi de sortie du nucléaire 
et 2) coûts trop élevés ! Arguments non convaincants car l'offshore coûte très cher.  
 
 
1.8. Monsieur Decrop - CSC 

1) Il est dommage que les entités fédérées soient absentes de la Commission GEMIX car l'énergie est 
notamment une compétence régionale. 

 A-t-on pris en compte les plans régionaux ? 
 Luc Dufresne: Le rapport Econotec (de quel rapport s'agit-il ?) + le plan wallon pour la maîtrise durable 

de l'énergie ont été pris en compte. 
 Dans le rapport définitif on mentionnera l'évaluation faite par EUFORES sur la situation belge connue à 

fin 2008. 
 Le Président de GEMIX a mentionné le rapport PMDE commandité par la Région wallonne auprès 

d'Econotec - IBAM - ICEDD présenté en mai 2009. 

2) Il aurait été intéressant de faire un benchmarking avec les autres pays, qui sont confrontés aux mêmes 
défis que la Belgique, à savoir la sortie du nucléaire, parfois aussi remise en cause.  

 Comment les expériences étrangères (Ex. Allemagne, Angleterre) ont-elles été intégrées dans le 
rapport ? 

 Dans le rapport définitif, une synthèse de la situation à l'étranger sera présentée en annexe, synthèse 
élaborée par les spécialistes du SCK-CEN. 

3) Déception par rapport à ses attentes quant à une approche « Demand side management », il s'agit 
d'une compilation d'études existantes, il n'y a pas eu d'étude nouvelle sur les secteurs, sur les 
potentiels dans les différents secteurs et sur la manière de les réaliser.  

 Conformément à l'AR, la mission était de faire une synthèse des études citées dans l'AR, 
éventuellement étayées par d'autres documents jugés pertinents par les membres de GEMIX 
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1.9. Monsieur Bram Claeys – Bond Beter Leefmilieu 
1) Importation de la biomasse: est-ce une bonne chose? Il faut tenir en compte l'indépendance 

énergétique, mais également faire attention à la provenance durable ou non de la biomasse. La plupart 
de notre énergie est importée. Donc pourquoi le rapport est-il frileux quant à l'importation de la 
biomasse ? 

 Dans le rapport définitif des éléments de réponses seront apportés dans la mesure du possible. 
 Préoccupation quant à l'objectif de 10% de renouvelables dans le transport en 2020. Or le transport est 

une des façons les plus stupides d'utiliser la biomasse, en termes d'efficacité énergétique, de santé 
publique, de pollution de l'air etc. Le rapport pourrait-il mettre en lumière les avantages d'utiliser la 
biomasse pour d'autres usages que le transport ? 

 Dans le rapport définitif des éléments de réponses seront apportés dans la mesure du possible. 
 
2) Selon le rapport provisoire GEMIX, la prolongation des centrales nucléaires est possible, réalisable. 

Est-il possible de développer la méthodologie et l'argumentation scientifique à la base de cette 
allégation ? 

 Voir supra (étude de benchmarking). 
 
 
1.10. Monsieur Jan van de Putte - Greenpeace 
Le seul document rendu public pour la Commission 2030 est une note rédigée par Monsieur van Waele 
(??) et du professeur Streydio (??) sur l'impact des rayons neutrons sur de reactorvat (la cuve du 
réacteur) [note des Secrétariats: voir sans doute Note contributive pour la Commission Energie 2030. "Les 
solutions énergétiques d'origine nucléaire en Belgique. Elément-clé d'un mix énergétique." J.-M. Streydio, 
P. Tonon, P. Klees??]. 
Il s'agit du document "Vessel issues that contribute to nuclear power plant life management" élaboré par le 
Prof. E. van Walle du SCK-CEN (Annexe 3 à la note contributive préparée pour CE2030 par les auteurs 
cités ci-dessous). 
 
Il faut aussi voir la résistance de la cuve, du métal etc. Aucun document n'affirme qu'un réacteur nucléaire 
peut durer plus de 40 ans En France, en Suède et en Allemagne, on remarque qu'il y a toujours de plus 
en plus d'incidents.  
Si incident il y a, aucun ne concerne la cuve. Par ailleurs, les statistiques ne montrent pas une 
augmentation de la fréquence des incidents. (voir référence AEN-AIEA). 
 
 
1.11. Monsieur Van Nuffel - Electrabel 

1) Deux constats corrects du rapport GEMIX qui sont importants et qui concernent le fonctionnement du 
marché de l'électricité: 1) déconnexion possible entre investissements effectués par des opérateurs 
privés, le mix souhaité par les autorités publiques et leur réalisation effective ; 2) problématique des 
investissements en capacité de pointe. 

 Le « Pacte d'Investissement » proposé par la FEBEG pour que le climat propice aux investissements 
soit créé. Propose un benchmarking pour s'assurer que les investissements soient réalisés. Nous 
sommes dans un marché supranational. Il faut veiller à ce que les capacités soient assurées lors d'un 
pic.  
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1.12 Monsieur Decrop – CSC 
1) Le nucléaire est-il considéré, dans les options B et C, comme une technologie de transition ou bien 

une technologie à prolonger au-delà de 2030 ? 

 Aussi longtemps qu'on ne parle pas de nouvelle centrale, la prolongation peut effectivement être 
considérée comme une option de transition. 

 
 
1.13 Monsieur Van Ypersele – président du GIEC et membre du CFDD 
1) Au niveau européen, l'objectif de diminution est en fait 30% en 2020. Ne faudrait-il pas une étude qui 

prenne en en compte cette objectif ? 

 Le WP 21-08 considère également des scénarios où les émissions des GES doivent être réduites de 
30% au niveau européen en 2020. Dans ce cas, le marché des quotas d'émissions sera élargi à 
l'ensemble des pays qui souscriront à des objectifs de réduction, ce qui aura pour effet de diminuer le 
prix du carbone et dès lors d'augmenter le recours aux instruments de flexibilité (marché ETS, CDM, 
JI) dans la réalisation de l'objectif national. L'estimation de ce prix du carbone étant comparable à celle 
du scénario 20/20, l'impact sur le système énergétique belge est du même ordre de grandeur. 

 Les résultats dans les différents graphiques 20/20 et 30/20 étant quasiment nuls, le label 20/20 sera 
ôté dans les légendes, et ce constat sera repris dans le rapport final. 

 
 
2. QUESTIONS DE LA CSC 
Le rapport intermédiaire laisse une impression de trop peu. Alors que l'on pouvait s'attendre à un 
rapport équivalent en qualité à la Commission Energie 2030, tout en étant plus critique par rapport à la 
filière nucléaire, le rapport est une simple compilation d'études existantes qui se basent toutes sur le 
même modèle PRIMES. Ce résultat est sans doute lié au manque de moyens accordés par le Ministre au 
groupe GEMIX. 
Il convient de rappeler qu'il s'agit: 
- d'un rapport provisoire; 
- d'une synthèse qui conformément à l'AR, se base uniquement sur des études existantes (néanmoins le 

groupe GEMIX a parfois fait appel à des études supplémentaires); 
- et qu'on peut constater que la plupart de ces études se basent sur le même modèle PRIMES (aussi 

utilisé par la Commission européenne). Ce modèle apprécié ou non, sert de référence.  
 
Le rapport est particulièrement léger et décevant sur les points suivants: 

 une analyse fine de la maîtrise de la demande d'énergie et du potentiel d'utilisation rationnelle de 

l'énergie. 
L'analyse fine est hors mandat et sa réalisation est largement de la compétence des Régions. Pour ce 
qui concerne le niveau fédéral, le GEMIX ne peut que souligner l'importance d'une politique fiscale 
cohérente en ces domaines ainsi que la normalisation des produits (label). 
 

 Les stratégies à mettre en place pour les filières énergétiques hors électricité, principalement la 

chaleur, le transport et les utilisations process. Et ce alors que l'électricité ne représente qu'environ 

20% de notre consommation énergétique finale. 
Il ne faut pas oublier que ne représentant que 20% de notre consommation, la maîtrise des émissions 
de GES y est plus aisément gérable vu la concentration des équipements. 
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 Une analyse fine du potentiel des sources d'énergie renouvelables et de cogénération, notamment sur 

base des études existantes dans les 3 Régions ainsi que des expériences étrangères (réseaux de 

chaleur en Allemagne et dans les pays scandinaves, potentiel éolien dans des régions densément 

peuplées, potentiel bois-énergie à l'échelle globale, etc.). 
GEMIX estime que les potentiels ont été suffisamment étudiés et identifiés et que ce sont entre autres 
les résultats de ces études qui ont conduit à l'objectif de 13% de RES à l'horizon 2020 pour la 
Belgique. 
 

 L'absence d'argumentation développée pour la prolongation des centrales nucléaires de 20 ans pour 

Tihange 2 et 3 et Doel 3 et 4. Peut-on encore parler de technologie de transition si on prolonge les 

centrales actuelles jusqu'en 2045 ? 

Aussi longtemps qu'on ne parle pas de nouvelle centrale, la prolongation peut effectivement être 
considérée comme une option de transition. L'absence de recommandations concrètes sur les moyens 
de récupérer la rente nucléaire (taxe sur le combustible ? obligations d'investissement ?). 
Une annexe rappellera les différentes conceptions de la rente et des pistes d'utilisation possibles. Quant 
au choix de l'utilisation de cette rente, c'est de la compétence des pouvoirs publics. 
 

 L'absence d'analyse financière comparée entre les investissements de jouvence à réaliser dans les 

réacteurs existants et des investissements équivalents dans d'autres filières (renouvelables, smart 

grids, etc.). 
Les investissements nécessaires au déploiement des RES et des smart grids sont indépendants des 
investissements de jouvence dans le nucléaire. Il en a été tenu compte implicitement dans les études 
analysées. 
 

 Aucune analyse ni aucun chiffre sur l'emploi: nombre d'emplois générés par les différentes filières et 

intensités en emplois comparées, qualifications et formations requises pour un éventuel glissement 

des emplois d'une filière à une autre, qualité des emplois créés et dialogue social. 
Cette analyse sort du cadre de la mission GEMIX. Il serait toutefois intéressant d'y consacrer des 
travaux de recherche à l'avenir. 

 
Le rapport intermédiaire apporte des éclairages intéressants sur les points suivants: 

 Les investissements considérables nécessaires dans les réseaux pour les adapter aux nouveaux 

enjeux énergétiques.  

 Les problèmes liés à la libéralisation du marché, concernant le manque d'investissements en capacités 

de pointe et de réserve. 

 Les informations sur les déchets nucléaires supplémentaires générés en cas de prolongation des 

centrales existantes. 

 Les projections sur le développement potentiel de la filière automobile électrique et son implication sur 

la consommation d'électricité. 
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La CSC propose concrètement que le rapport final GEMIX contienne les points suivants: 

 Une étude sur le potentiel d'utilisation rationnelle de l'énergie, consistant au moins en une actualisation 

de l'étude de 2003 du Fraunhofer Institute et une analyse des plans régionaux sur le sujet. Il faut 

également des recommandations concrètes sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs découlant de l'étude (par exemple, système de certificats blancs à la française). 
 Cette analyse sort du cadre de la mission GEMIX. Il serait toutefois intéressant d'y consacrer des 

travaux de recherche à l'avenir. 
 L'établissement d'un plan national d'URE exigeant une collaboration étroite entre les différents niveaux 

de pouvoirs est une étape absolument indispensable (recommandation de l'AIE et constat de l'étude 
EUFORES). 

 http://www.energy-efficiency-watch.org/index.php?id=49 
 http://www.energy-efficiency-watch.org/fileadmin/eew_documents/Documents/Results/EEW_-

_Final_Report_July_2009.pdf 
 

 Une étude approfondie de l'impact de la sortie progressive du nucléaire telle que prévue par la loi, sur 

le coût moyen, marginal et le prix de l'électricité sur le marché de gros, ainsi que son éventuelle 

répercussion sur le prix final aux consommateurs industriels et résidentiels. Une étude doit également 

être menée sur les appels d'offre comme alternative au manque d'investissements pour compenser la 

sortie du nucléaire. Les impacts sur l'emploi (nombre, intensité au kWh, qualité) devraient être mesurés. 
Cette analyse sort du cadre de la mission GEMIX. Il serait toutefois intéressant d'y consacrer des 
analyses complémentaires à l'avenir. 
 

 Un scénario supplémentaire où l'on considère le nucléaire existant comme une technologie de 

transition: (i) fermeture des 3 premières centrales (2 GW cumulés) et prolongation des 4 autres 

centrales (4 GW cumulés) de respectivement 5 et 10 ans ; (ii) prolongation des 7 réacteurs de 5 ou 10 

ans. Même analyse approfondie qu'au point ci-dessus + une analyse de l'affectation de la rente à des 

projets d'investissement propre (étude de faisabilité, mécanismes, etc.). 

 Scénario (i) : nous n'avons pas envisagé cette 4ème option pour les raisons suivantes: 
 - un élément incontournable dans l'évaluation scientifique sur les possibilités de prolongement de 

l'exploitation opérationnelle des réacteurs de n'importe quel type est le vieillissement de l'acier de la 
cuve. Le SCK-CEN de Mol a procédé et procède toujours à des évaluations sur les cuves des 
réacteurs belges et dès à présent, ils sont déjà en mesure de confirmer que l'acier des cuves des 
réacteurs Doel 1, 2 et Tihange 1 satisfait aux normes les plus sévères pour une durée d'exploitation 
certes d'au moins 60 ans, voire plus. Les données pour autres réacteurs seront complétées en 
2012 mais dès à présent les résultats intermédiaires confortent ce constat. En annexe au rapport 
définitif GEMIX se trouvera un document élaboré par le SCK-CEN qui indiquera aussi que des 
conclusions similaires ont été obtenues à l'étranger; 

 - le SCK-CEN a également signalé que la législation en matière de la sécurité de la cuve a toujours 
été conservatrice (avec des exigences très élevées) et que l'évolution des connaissances démontre 
que les matériaux peuvent résister à des contraintes nettement plus élevées qu'estimé initialement. 

Il va de soi que d'autres éléments viennent en ligne de compte en matière de sécurité des centrales 
nucléaires tels que la résistance des enceintes, le câblage, la disponibilité de pièces de rechange, le 
maintien des compétences techniques et scientifiques, et la continuation des efforts de R&D en 
matière nucléaire. 

Scénario (ii) cette analyse sera effectuée pour le rapport final, à l'exclusion d'une prolongation de 5 ans 
qui n'est pas rentable du point de vue économique. 

http://www.energy-efficiency-watch.org/index.php?id=49
http://www.energy-efficiency-watch.org/fileadmin/eew_documents/Documents/Results/EEW_-_Final_Report_July_2009.pdf
http://www.energy-efficiency-watch.org/fileadmin/eew_documents/Documents/Results/EEW_-_Final_Report_July_2009.pdf


152. 

 État de la situation en matière de know-how dans le secteur nucléaire: évolution du nombre 

d'ingénieurs nucléaires formés, inventaire des rotations de main-d'œuvre dans le secteur nucléaire, 

nombre de techniciens de production/maintenance vs techniciens chargés du démantèlement, capacité 

d'exportation du know-how belge. 
Sauf pour ce qui concerne la filière de démantèlement qui resterait éventuellement "belge", les 
opérateurs ne raisonnent plus en terme de pays, mais en terme de marché "relevant"/pertinent - ces 
indicateurs ont-ils encore un sens à un niveau belge ? Les ingénieurs nucléaires formés en Belgique 
seront utilisés là où la société en a besoin. 
 

 Une étude comparative avec d'autres pays étrangers des systèmes de sécurisation des réacteurs des 

vieilles centrales nucléaires (celles construites avant 1980): types d'investissement de jouvence, 

rapports des autorités de contrôle et recommandations, know-how, etc. 
Dans le rapport définitif, une synthèse de la situation à l'étranger sera présentée en annexe, synthèse 
élaborée par les spécialistes du SCK-CEN. 
 

 Une étude comparative internationale (en se basant notamment sur les études de l'AIE, de l'IPCC et 

de la FAO) sur le potentiel de la biomasse durable pour l'approvisionnement en énergie. Une analyse 

coût-efficacité et SWOT des différentes filières d'utilisation de la biomasse (bois-énergie, 

biocarburants, etc.). Des recommandations pour garantir la durabilité et la fiabilité de la filière 

d'approvisionnement (certification, type de transport). 
Ces analyses sortent du cadre de la mission. Des références seront ajoutées au sein du rapport final. 
 

 Un état des lieux des différentes technologies actuelles et à venir, autant pour les économies d'énergie 

que pour la production d'énergie, assorti d'un échéancier montrant à quel stade on est (recherche 

fondamentale, appliquée, développement, prototypes, lancement, commercialisation) ainsi que les 

coûts y associés de même que la position des acteurs belges dans chacune de ces technologies. 
Ces analyses sortent du cadre de la mission. Des références seront ajoutées au sein du rapport final 
(p.ex. l'étude Mc Kinsey). 

 
 
3. QUESTIONS DE LA FGTB 
Comme convenu lors de la présentation du rapport provisoire le 8 juillet, veuillez trouver ci-dessous 
quelques questions (3) auxquelles la FGTB souhaiterait avoir une réponse.  
 
1. Il nous semblerait tout d'abord utile de disposer d'un tableau mis à jour reprenant les projets 

autorisés/en voie de l'être/probables/possibles de production d'énergie. Ce tableau devrait mentionner 
pour chacun de ces projets la puissance en MW, le taux d'utilisation en moyenne et la production en 
TWH sur laquelle on peut compter en conséquence. Il devrait également indiquer également quels 
outils de production fonctionneraient en pointe et/ou en base. Enfin, ce tableau devrait mettre en 
regard les besoins attendus en base et en pointe pour voir les gaps, dans l'hypothèse BAU et dans 
une hypothèse de maîtrise de la demande d'électricité.  

 Serait-il possible de nous fournir un tel tableau ? Il nous semble qu'un tel tableau est un préalable 
indispensable à toute prise de décision. 

 Données à fournir par la CREG. 
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2. En ce qui concerne le scénario A, nous souhaiterions avoir quelques éclaircissements: 
 Quelle serait la consommation d'électricité si des efforts importants de maîtrise de la demande étaient 

réalisés ? 
 Si des efforts importants de maîtrise de la demande finale d'énergie étaient réalisés (-15% en 2020 par 

rapport à la baseline) - hypothèse sur laquelle se basent les scénarios « option A, B et C » sur le 
graphique 3 p.26 – la demande finale d'électricité est évaluée à 93 TWh. 

  
 Quelle serait la part de renouvelable électricité dans la consommation d'énergie dans ce scénario A ? 

Dans le rapport provisoire, le graphique 3 (pg 26) démontre, pour ce scénario A, environ 32 TWH de 
nucléaire, 40 TWH de gaz, mais rien pour la part de renouvelable électricité. 

 Dans le scénario A, ces 93 TWh sont répartis de la manière suivante : 17 TWh de RES, 31 TWh de 
nucléaire, 39 TWh de fossile (charbon-gaz-pétrole) et 5 TWh d'importations. 

 Quelque 18% de la production d'électricité serait assuré à partir de RES. 
  
 Plus loin dans le rapport (page 34) il est écrit qu'une fourchette de 15 à 17 TWH est cohérente. En ce 

qui concerne la partie électricité de la cogénération, le graphique 9 (pg 36) semble dire que l'on 
pourrait compter sur 15 TWH. Les importations seraient elles de l'ordre de 5 TWH (graphique 10 
p. 37). Par conséquent on arriverait à une totale de 109 TWH (32 TWH nucléaire + 40 TWH gaz + 
17 TWH renouvelables + 15 TWH cogénération + 5 TWH importations) 

 Attention, l'électricité produite dans les unités de cogénération n'est pas à additionner aux chiffres ci-
dessus. Elle est répartie dans les catégories RES (pour la cogénération à partir de biomasse) et fossile 
(pour la cogénération à partir de gaz naturel). 

 
 Pour rappel, dans le scénario « Tobback », avec 30% de mesures additionnelles en 2020, la 

consommation d'électricité serait d'environ 104 TWH (dont 5 TWH importés). 
 15 TWH de cogénération de qualité est il un chiffre réaliste ? 
 En effet, dans le scénario « Tobback/ -30% GES en 2020 avec mesures additionnelles », la demande 

finale d'électricité est de 99 TWh. 
 Les 15 TWh électriques sont d'abord déterminés par la demande de vapeur. Il convient de noter qu'il 

s'agit de tout type de cogénération et pas seulement de la cogénération de qualité (cf. § au-dessus du 
graphique 9 - page 36). 

 
 Avec une telle structure du parc de production d'électricité, aurait-on assez en base et assez en pointe 

(= cette structure du parc serait-elle suffisante pour répondre aux besoins, en supposant que des 
mesures soient prises pour que la consommation d'électricité en 2020 n'excède pas 105 ou 
110 TWH) ? 

 La structure du parc de production d'électricité est déterminée sur la base de la courbe de charge i.e. 
profil de la demande. 

  
 Pouvez-vous donc nous apporter des précisions sur ces éléments et nous faire part de votre point de 

vue sur ces éléments en regard du scénario « Tobback » ? 
 Il n'est pas possible de comparer de manière précise les scénarios A et "Tobback" dans la mesure où 

ils reposent sur des hypothèses différentes (prix internationaux des combustibles, politiques et 
mesures prises en compte, objectifs de réduction des GES, contrainte sur le développement des RES, 
etc). Néanmoins, il nous semble logique que la demande finale d'électricité soit plus basse dans le 
scénario A que dans le scénario "Tobback" car ce dernier ne tient pas compte d'une contrainte sur le 
développement des RES qui a pour effet de modérer les substitutions électricité/énergies fossiles dans 
les secteurs de la demande finale (cf. rapport Tobback et WP 21-08). 
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3. Enfin, nous voudrions également avoir des précisions relatives aux déclarations de monsieur Dufresne 

(pg 7 du PV) sur le fait que « la différence entre -20% et -30% se joue en termes de mécanismes de 
flexibilité ». Pourquoi ne pas réaliser les 10% en plus en Belgique ? N'est-ce pas une question 
essentiellement de volonté politique ? 

 Le WP 21-08 considère également des scénarios où les émissions des GES doivent être réduites de 
30% au niveau européen en 2020. Dans ce cas, le marché des quotas d'émissions sera élargi à 
l'ensemble des pays qui souscriront à des objectifs de réduction, ce qui aura pour effet de diminuer le 
prix du carbone et dès lors d'augmenter le recours aux instruments de flexibilité (marché ETS, CDM, 
JI) dans la réalisation de l'objectif national. L'estimation de ce prix du carbone étant comparable à celle 
du scénario 20/20, l'impact sur le système énergétique belge est du même ordre de grandeur. 

 Les résultats dans les différents graphiques 20/20 et 30/20 étant quasiment nuls, le label 20/20 sera 
ôté dans les légendes, et ce constat sera repris dans le rapport final. 
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4. QUESTIONS / REMARQUES DE LA FEB SUR LE RAPPORT PROVISOIRE DU GROUPE GEMIX 
4.1. Remarques générales 
La FEB apprécie la mise en avant d'une série d'éléments dans le rapport provisoire, notamment ceux 
relatifs : 
- à la grille d'analyse autour des 3 objectifs : sécurité d'approvisionnement, compétitivité et protection de 

l'environnement/climat. Cependant, l'analyse du volet compétitivité n'est pas suffisamment développée. 
Le rapport "prospectif" devrait au moins tenter de définir des ordres de grandeur des coûts des kWh 
électriques produits selon les différentes filières ; 

- aux impacts d'une sortie du nucléaire sur l'infrastructure de Fluxys; 
- aux implications pour le réseau électrique d'une plus grande part de SER ; 
- à la "non-compétition" entre la prolongation du nucléaire et le développement des énergies 

renouvelables; 
- aux conditions à un prolongement éventuel de la durée d'exploitation des centrales nucléaires (sûreté, 

déchets, non-prolifération et provisions) ; 
- à la nécessité de prendre une décision sans tarder ; 
- à l'importance d'une politique et d'actions en faveur de l'efficacité énergétique / la gestion de la 

demande ; 
- à l'intérêt des accords de branche comme outil permettant de continuer l'amélioration de l'efficience 

énergétique des secteurs industriels ; 
- à la problématique des unités de pointe … et à l'incertitude quant à leur rentabilité ; 
- à la problématique des capacités de réserve ; 
- à la venue de la voiture électrique dans le paysage énergétique. 
 
4.1.1. Nouvelle centrale nucléaire pas envisagée (scénario D) : Pourquoi ? 
L'objectif de ce rapport est de présenter une analyse et évolution possible de la demande et du mixte 
énergétique. Dès lors, pourquoi ne pas avoir envisagé un scénario D intégrant la construction d'une 
nouvelle centrale nucléaire ? En effet, une analyse SWOT de ce scénario aurait permis de mettre en 
avant les avantages et inconvénients d'une telle option en termes de compétitivité, de sécurité 
d'approvisionnement et d'environnement/climat. Il est regrettable d'écarter cette piste ou même d'analyser 
cette option lorsqu'on parle de mix idéal. La raison invoquée pour ne pas envisager cette option, à savoir 
le fait que cela "remet en question la loi de sortie du nucléaire", n'est pas pertinente. Il en est en effet de 
même pour les options B et C présentées. 
La FEB suggère dès lors de prendre en considération un scénario D envisageant la construction d'une 
nouvelle centrale (au minimum en remplacement de Doel 1 & 2 et Tihange 1 au cas où celles-ci 
fermeraient après une prolongation de 10 ans). 
En effet, un tel scénario permettrait : 
- de maintenir en Belgique d'une part une véritable diversification de nos vecteurs et sources 

géographiques d'approvisionnement et d'autre part un degré limité de dépendance énergétique au 
niveau géopolitique et vis-à-vis des énergies fossiles (plus spécialement notre dépendance croissante 
par rapport au gaz). Ceci contribuerait donc à notre sécurité d'approvisionnement ; 

- de continuer à disposer d'unités de production d'électricité non émettrices de CO2 à moyen et long 
terme ; 

- d'assurer une capacité de production suffisante et de réduire notre dépendance vis-à-vis de 
l'importation d'électricité ; 

- de garder un know-how nucléaire et le potentiel de R&D nécessaire à la gestion future des déchets. 
Seul un scénario de prolongement est compatible avec la législation existante (loi de 2003). 
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En outre, il n'y a pas de retour d'expérience sur des réacteurs de 3ème génération pour lesquels il est de 
fait, impossible de faire une évaluation économique. 
 
4.1.2. Analyse SWOT 
Nucléaire et efficacité énergétique : pas de liens 
Dans l'analyse SWOT, la prolongation de l'option nucléaire est présentée comme négative quant à son 
impact sur le prix, car elle ne pousse pas ce dernier à la hausse et n'incite donc pas aux économies 
d'énergie. 
Dans les inconvénients (pages 19 et 20 du rapport provisoire), il est mentionné qu'il ressort de l'analyse 
que la prolongation mènerait à une moindre incitation à l'URE. Ceci n'est valable que si les prix du marché 
reflètent les coûts de production (hypothèse sous-jacente aux études sous rubrique); ce qui n'est pas 
toujours le cas. 
Sur base de cette vision, nous nous étonnons de ne pas retrouver dans les aspects positifs à la 
prolongation de l'option nucléaire des prix plus bas – en base du moins. A l'inverse, ceci devrait être 
mentionné comme un désavantage dans le cas d'un phasing-out. 
Nous allons mentionner ceci dans le rapport final en insistant sur le fait que ceci n'est vrai que lorsque le 
prix de marché reflète bien les coûts de production. 
 
L'incitation à plus d'efficacité énergétique des acteurs via les prix doit être abordée de manière 
indépendante du choix du mix énergétique.  
Ceci est aussi notre propos dans le rapport provisoire. 
Ce point devrait dès lors sortir de l'analyse SWOT. En effet, si un gouvernement souhaite mener une 
politique d'efficacité énergétique, il ne doit pas le faire au détriment du coût de production de l'électricité 
(en interdisant certaines options technologiques compétitives).  
Ceci n'a jamais été suggéré par la Commission GEMIX. 
Toutes les nouvelles contraintes écologiques, et notamment les nouveaux objectifs du Plan Climat, 
donneront lieu à des hausses de coûts significatives et inciteront ainsi à plus d'efficacité énergétique. 
Quant aux industries intensives en énergie, le poids du coût énergétique pèse tellement dans leur facture 
totale que l'efficience énergétique est recherchée en tant que telle, car constitue un moyen d'acquérir un 
avantage compétitif par rapport à ses concurrents. 
Dans le cas du scénario A : il faudrait lier la hausse du coût moyen du kWh à l'objectif de compétitivité de 
nos entreprises. Une hausse de coût par rapport aux autres pays (surtout aux pays qui gardent le 
nucléaire) engendre une perte de compétitivité, voire des délocalisations. Bref, nous estimons qu'il faut 
lier le coût du kWh au critère de compétitivité et non pas à l'efficacité énergétique. 
Le propos de la Commission GEMIX n'a jamais été de lier coût du kWh et efficacité énergétique. 
 
Dans le cas des options B et C, les avantages de diversification et d'une moins grande dépendance 
énergétique devraient être repris. Dans l'option C, l'avantage "rente nucléaire perçue 20 ans de plus" 
n'apparaît plus, alors qu'il est présent dans l'option B. 
Cet oubli sera corrigé dans la version finale du rapport. 
 
Finalement, le "risque de décourager l'arrivée de nouveaux entrants sans reconfiguration du marché de 
gros (rente)" dépend fortement de cette rente et de sa forme (financière ou autre). Peut-on présager à ce 
stade de ce qu'elle sera ? Aura-t-elle ou pas un impact sur le marché ? 
Ceci sort du cadre de la mission du GEMIX. 
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4.1.3. Biomasse 
Il serait intéressant que le rapport évalue les besoins en biomasse ainsi que la proportion de biomasse 
importée. 

Dans la mesure du possible, des chiffres seront ajoutés au sein du rapport final. 
 
Dans ce cadre, les experts pourraient appeler à la création d'un observatoire de la biomasse identifiant les 
flux de biomasse en Belgique. Les différents stakeholders du Printemps de l'Environnement l'ont d'ailleurs 
appelé de leurs vœux. 

Il serait en effet intéressant de mieux appréhender les flux de biomasse nécessaires pour couvrir les 
besoins du système énergétique. 
 
4.1.4. Vision sur les interconnexions 
Le rapport fait très peu (pas) référence à la nécessité d'intégrer le marché belge (électrique) aux marchés 
voisins (marché du Centre-Ouest). Sans nullement remettre en question l'absolue nécessité d'améliorer le 
climat d'investissement dans notre pays et d'attirer les investissements, une meilleure intégration 
permettrait : 
• d'élargir l'étendue du marché et de mieux faire jouer la concurrence entre les acteurs de ces marchés ; 
• d'apporter un plus haut niveau de sécurité d'approvisionnement, notamment lors des pics (sous 

certaines conditions telles que celles évoquées dans le rapport). 
• de mieux valoriser les avantages comparatifs et les économies d'échelle. 
Le rapport devrait mettre ce point en avant ainsi qu'attirer l'attention sur notre manque de capacité. 

Le GEMIX a clairement mis l'accent sur la nécessité d'investissement dans le réseau HT entre autres en 
vue de mieux incorporer les énergies intermittentes et de mieux intégrer les marchés européens (§2.9.1 
du rapport provisoire). 
 
4.1.5. Perspective 2050 
Le rapport devrait intégrer des tendances jusqu'en 2050 tant au niveau de la demande que de l'offre — 
notamment électrique —, offrant ainsi une perspective à plus long terme et identifiant les défis des 
moyens de production à cet horizon de temps. Ces tendances considéreraient les évolutions au niveau 
des transports (électrification) et des réseaux. 

La seule étude mentionnées dans l'AR et abordant cet horizon est l'étude "Tobback". Une autre étude est 
l'étude DLR. Toutes deux sont basées sur la méthode du backcasting qui ne contient pas d'analyse 
économique. Compte tenu des contraintes d'émissions de GES et les coûts associés, des incertitudes sur 
les développements technologiques à cet horizon de temps, le groupe GEMIX prône l'extrême prudence 
quant à l'identification d'un mix énergétique idéal à cet horizon.  
 
4.2. Aspects spécifiques 
 
4.2.1. Contexte mondial (p 1 et 2 + 10) 
Lorsque le contexte mondial est abordé, l'incertitude géopolitique de certaines sources d'énergie devrait 
être mise en avant. Ainsi, à la croissance des prix des énergies fossiles et à la lutte contre les 
changements climatiques viennent se rajouter les risques liés à la dépendance énergétique de certains 
pays moins "stables". Il serait intéressant de mettre en avant l'intérêt de la diversité du mix énergétique et 
les risques qui seraient liés au « tout au gaz ». 
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pp.12 (point 2.6.2.) : « L'évolution des besoins en gaz naturel est fortement influencée par le futur de la 
filière nucléaire, sans que toutefois une ruée vers ce combustible ne se produise, étant donné les objectifs 
à atteindre en matière d'énergies renouvelables ». Il s'agit de nuancer cette affirmation vu que les 
centrales nucléaires assurent actuellement 54% de la production d'électricité, alors que les énergies 
renouvelables ne représenteront en 2020 que 19% selon l'étude. 

Ce point sera plus élaboré dans la version finale du rapport. 
 
4.2.2. Prix, approche volontariste et norme (p 2 + 11) 
"Dans un fonctionnement de marché parfait, un prix du CO2 stable et pénalisant les énergies fossiles 
inciterait à une réduction de la demande par le mécanisme de prix. Dans la réalité, une approche 
volontariste et normative sera nécessaire afin de combler les imperfections des mécanismes de marché et 
…". 
Ces phrases devraient être clarifiées afin d'éviter une mauvaise compréhension sur la remise en question 
du système ETS et/ou la volonté d'actions additionnelles pour les entreprises soumises à l'ETS. 

L'approche normative préconisée s'adresse surtout aux secteurs non-ETS pouvant être interprétée alors 
comme une traduction de la CV. Cela sera précisé dans le rapport final. 
 
4.2.3. Scénario 20/20 : une optimisation sous contrainte (p 2) 
Il est fait référence à plusieurs endroits dans le document au scénario 20/20. Il serait utile de rappeler au 
lecteur que les résultats de ce scénario sont le fruit d'une contrainte imposée au scénario, à savoir la 
réduction des émissions des GES et une part de SER de 13% à l'horizon 2020, résultat du burden sharing 
européen. Trop souvent dans le rapport provisoire, il est donné l'impression que c'est une évolution 
naturelle du système, ce qui n'est pas le cas. 

Il est clair pour GEMIX que la réalisation de ces objectifs demandera des mesures énergiques et des 
efforts considérables pour toute la société. Le rapport tiendra compte de cette remarque. 
 
4.2.4. Nucléaire, sécurité d'approvisionnement et déchets supplémentaires (p 16) 
Dans le 5e § de la page 16, certains avantages du nucléaire sont mis en avant sans reprendre la 
diversification / la plus grande sécurité d'approvisionnement. Dans le § suivant, les pourcentages de 
déchets supplémentaires devraient être repris comme c'est le cas dans l'analyse SWOT (de 8 à 9%). 

Cette remarque sera prise en compte dans le rapport final. 

4.2.5. Définition de la rente de rareté (p 17) 
La "rente de rareté" est définie dans le rapport provisoire comme "la différence entre le prix du marché 
européen et le coût complet du nucléaire historique".  
Sans se prononcer sur la rente et sa forme dans le présent commentaire, le concept de "rente" fait 
référence au prix (« le » prix n'existe pas. Il y a plusieurs prix suivant le type de contrats et de produits : 
spot – forward – baseload – peak –…) du marché européen.  
Toutes les études en la matière font référence à un prix moyen sur le marché européen même si la réalité 
est plus complexe. 
Or, la plupart des consommateurs particuliers ont une facture dépendant d'une formule avec paramètres 
publiés (Nc et Ne) ou à prix fixe. Les consommateurs industriels ont des formules le plus souvent basées 
sur des prix forward, mais sans pour cela que la relation soit égalitaire. Plus de nuances lorsqu'il est fait 
référence aux prix payés seraient utiles. 
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4.2.6. Redistribution (p 17) 
Lorsque des aspects de redistribution (de la rente) sont évoqués, les mots "entreprises" ou 
"consommateurs industriels" devraient apparaître. En effet, vu l'impact des prix de l'électricité sur leur 
compétitivité, il faudrait qu'ils puissent également bénéficier des profits nets supplémentaires d'une 
prolongation éventuelle de la durée de vie des centrales nucléaires. 

Le groupe GEMIX a uniquement souligné un effet différencié selon le type de redistribution sans porter de 
jugement sur celle-ci. 
 
4.2.7. Sécurité d'approvisionnement (p 22) 
"En conditions normales, gérer la dépendance signifie avant tout de réaliser un mix énergétique entre les 
trois combustibles fossiles : pétrole, gaz naturel et charbon". 
Si l'on parle de la sécurité d'approvisionnement à court terme (réaction à une crise), il faudrait le préciser 
et y ajouter la biomasse importée majoritairement. Si l'on parle de la sécurité d'approvisionnement à long 
terme (dans le temps), il faudrait le préciser et y ajouter l'uranium et la biomasse. 

Le groupe GEMIX estime que le volume de biomasse importée n'intervient pas à court terme. Le rôle 
potentiel de l'uranium sera intégré.  
 
4.2.8. Unités de pointe et mise à disposition de capacité de réserve (p25) 
Le rapport met, à raison, en avant la problématique des unités de pointe et de la capacité de réserve.  
Ne doit-on pas insister sur le risque de sous-investissement dans les capacités de production et la 
nécessité d'un climat d'investissement plus favorable ? 
Insister sur les solutions à apporter en termes d'investissement dans les interconnexions et également du 
meilleur fonctionnement de ces dernières. 
Dans ce cadre, certaines solutions sont évoquées. Ne devraient-elles pas faire l'objet d'un débat plus 
large avant d'être mises en avant ?  

Cette problématique sort du cadre de la mission du GEMIX. 
 
4.2.9. Diesel / essence 
Le rapport devrait mettre plus l'accent sur le déséquilibre croissant "diesel / essence" au niveau européen 
et belge (il y a aujourd'hui insuffisance de capacités « raffinage diesel » au niveau européen, et donc 
dépendance accrue des pays ex-URSS). La Belgique connaît un des plus forts taux de "dieselisation". 
 
4.2.10. Transparence sur les coûts des SER 
Puisque les énergies renouvelables sont abordées dans le rapport, il serait nécessaire d'apporter plus de 
clarté quant aux coûts de leur développement et de leurs mécanismes de support. L'impact de la R&D et 
de leur "industrialisation" sur leur coût de production devrait également être abordé dans le rapport. 

Le rapport provisoire GEMIX en se basant sur les résultats de la CE2030, évoque le coût de soutien de 
ces RES et rappelle que ces coûts sont répercutés sur l'ensemble des consommateurs tant industriels 
que PME et particuliers. Le rapport final complètera ce point. 
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5. QUESTIONS D'INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE 
La Fédération Inter-Environnement Wallonie a plusieurs commentaires et questions relatifs au rapport 
intermédiaire: 
1) sur quelle base affirmez-vous que la prolongation du nucléaire n'influence en rien le développement 

des énergies renouvelables ? 
 Les 13% de RES sont imposées par le paquet Energie-Climat et sont exogène au reste de la 

composition du mix énergétique. 
 
2) pourquoi ne pas avoir imaginé un quatrième scénario sur la prolongation du nucléaire, en l'occurrence 

la prolongation des centrales les plus récentes ? 
 Cette analyse sera effectuée pour le rapport final, à l'exclusion d'une prolongation de 5 ans qui n'est 

pas rentable du point de vue économique. 
 
3) pourquoi ne pas avoir plus développé les liens entre économies d'énergie et prolongation du nucléaire 

? Il nous semble en effet que la prolongation du nucléaire n'incite pas à opérer des économies 
d'énergie et à améliorer l'efficacité énergétique; 

 Dans les inconvénients des scénarios avec prolongation de l'exploitation (pages 19 et 20 du rapport 
provisoire), il est mentionné qu'il ressort de l'analyse que la prolongation mènerait à une moindre 
incitation à l'URE. Ceci n'est valable que si les prix du marché reflètent les coûts de production 
(hypothèse sous-jacente aux études sous rubrique); ce qui n'est pas toujours le cas. Une politique 
indépendante est donc nécessaire. 

 
4) les importations de biomasse ne sont pas chiffrées dans le rapport; 
 Dans la mesure du possible, des chiffres seront ajoutés au sein du rapport final. 
 
5) l'évaluation des coûts de la prolongation du nucléaire ne figure pas dans le rapport 
 Un ordre de grandeur a été cité dans le rapport provisoire (page 15) sur base de chiffres communiqués 

par EDF Ces informations seront complétées dans le rapport final. 
 
6. QUESTIONS DE BOND BETER LEEFMILIEU 
GEMIX ontwerprapport: beetje studie, weinig basis 
Bram Claeys, bram.claeys@bblv.be, 8/7/2009 
 
6.1. Inhoud 
Het ontwerprapport van de commissie experts die in opdracht van minister Magnette de ideale energiemix 
van België bestuderen, is beschikbaar sinds 2/7/2009. De bedoeling van de federale regering is om het 
zogenaamde GEMIX-rapport te laten dienen als basis voor een beslissing over de eventuele verlenging 
van de levensduur van de Belgische kerncentrales.  

De belangrijkste conclusie en aanbeveling van het rapport is dat energiebesparing in België de eerste en 
allerbelangrijkste prioriteit is. Verder houdt GEMIX een uitgebreid pleidooi voor het recupereren van de 
"nucleaire rente", anders gekend als de nucleaire windfall profits. 

De groep experts legt zeer zwaar de nadruk op de gebrekkige functionering van de Belgische 
elektriciteitsmarkt, en de stijgende afhankelijkheid van import van elektriciteit uit het buitenland. Om 
hieraan te verhelpen moet onder andere meer piekproductie worden geïnstalleerd. GEMIX suggereert om 
deze piekproductie in handen van Elia, de netbeheerder te geven.  
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Opvallend is dat het rapport een nieuwe optie introduceert tussen (1) de kerncentrales sluiten als gepland, 
en (2) alle reactoren 20 jaar extra geven. Een derde optie is om de oudste reactoren 10 jaar langer open 
te houden, met een optie om ze na 10 jaar nog eens 10 jaar te geven. De minst oude reactoren zouden in 
deze optie meteen 20 jaar extra krijgen. De redenering achter deze derde optie is dat de oudste reactoren 
meer risico's opleveren, en dus niet zomaar 20 jaar langer extra mogen krijgen.  

Het rapport beschouwt alle opties met de kerncentrales als nog mogelijk. Alleen moet er wel heel dringend 
een beslissing komen, zeggen de experts. 

De GEMIX groep hakt geen knopen door, dat blijft het prerogatief van de politiek. 
 
6.2. Analyse 

6.2.1. Niet-nucleaire capaciteit 

Als het de bedoeling is om te onderzoeken hoe de energiemix in België in de toekomst zal en zou moeten 
evolueren, is de meest evidente oefening om mee te beginnen, analyseren wat de gevolgen zijn van de 
vandaag best voorspelbare evoluties.  

Daarbij moet rekening worden gehouden met de wettelijke context, en met al gekende 
investeringsprojecten. Dit scenario zou het basisscenario moeten zijn.  

In het geval van de elektriciteitproductie, betekent dit: de nucleaire productie afbouwen zoals voorzien, 
rekening houden met het stoppen van de oude steenkoolcentrales, en rekening houden met de gekende 
investeringsprojecten in productie met hernieuwbare energie, aardgas of steenkool.  

Het rapport bekijkt vreemd genoeg echter niet welke investeringen vandaag al gepland zijn, en hoe die 
zich verhouden tot de geplande sluiting van de kernreactoren. Ongeveer het meest relevante stuk werk, 
wordt keer op keer nagelaten door de opeenvolgende commissies. Blijkbaar is het niet de bedoeling om 
onzekerheid op te heffen.  

Gelukkig publiceren Elia en de Creg zelf regelmatig lijsten van investeringsprojecten. Uit de analyse van 
het directiecomité van de Creg blijkt alvast dat er geen capaciteitsprobleem hoeft te zijn in 2015. Zo 
voorziet de Creg tegen 2015 een netto bijkomende productiecapaciteit van 2167 MW, rekening houdend 
met ongeveer 3400 MW steenkool die sluit tussen nu en 2015.  

De nucleaire capaciteit die moet sluiten in 2015 bedraagt 1787 MW.  

De opsomming van de Creg houdt dan nog bovendien geen rekening met andere nog niet vergunde 
projecten.  
 

Dans le rapport final sera mise en annexe une liste exhaustive des projets officiels, ceux effectivement en 
construction ou décidés, ainsi que de toutes les centrales (non seulement nucléaires) qui seront mises à 
l'arrêt. De cette liste et des études existantes, il ressort que ces projets officiels ne compensent pas le 
remplacement de l'ensemble des capacités mises à l'arrêt d'ici 2016. Il ne faut pas perdre de vue que 
c'est la courbe de charge qui dicte la composition de l'éventail des investissements: un MW de pointe 
n'est pas égal à un MW de base. Il faut également noter qu'au jour d'aujourd'hui, le Belgique est déja en 
manque de capacité par rapport aux pays avoisinants. 
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6.2.2. Extra uitstoot CO2 door kernuitstap 

Nadeel van de sluiting volgens de wet is de extra CO2-uitstoot: 6 Mton CO2 per jaar in 2020. Dat komt 
overeen met ongeveer 5% van de Belgische uitstoot. Dit betekent dat het in België iets langer zal duren 
om de lange termijn reducties te realiseren, in vergelijking met landen die de nucleaire handicap niet 
hebben. In 2050 maakt dit al lang geen verschil meer. Zoals blijkt uit de studie Tobback van het Federaal 
Planbureau, kunnen de kerncentrales in België sluiten en tegelijk emissiereducties tot 80% gehaald 
worden. 
La seule étude mentionnées dans l'AR et abordant cet horizon est l'étude "Tobback". Une autre étude est 
l'étude DLR. Toutes deux sont basées sur la méthode du backcasting qui ne contient pas d'analyse 
économique. Compte tenu des contraintes d'émissions de GES et les coûts associés, des incertitudes sur 
les développements technologiques à cet horizon de temps, le groupe GEMIX prône l'extrême prudence 
quant à l'identification d'un mix énergétique idéal à cet horizon. 
 

6.2.3. Verlies expertise 

De experts tillen duidelijk veel zwaarder aan het verlies aan expertise, de hogere kostprijs en de minder 
gediversifieerde energiemix.  

Nochtans bouwen we in het sluitingscenario net zeer interessante expertise op in het ontmantelen van 
kerncentrales. Een deskundigheid die nergens bestaat, en bijzonder goed exporteerbaar is. Vandaag is 
een Belgische equipe al bezig met het afbreken van de kleine testreactor BR3 in Mol wat ons al een 
competitief voordeel oplevert.  

Bovendien zal binnen België de opslag van het afval sowieso nog heel veel onderzoek, expertise en 
werkgelegenheid met zich meebrengen. 

Sauf pour ce qui concerne la filière de démantèlement qui resterait éventuellement "belge", les opérateurs 
ne raisonnent plus en terme de pays, mais en terme de marché "relevant"/pertinent - ces indicateurs ont-
ils encore un sens à un niveau belge ? Les ingénieurs nucléaires formés en Belgique seront utilisés là où 
la société en a besoin. 
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6.2.4. Kostprijs kernuitstap 

De hogere kostprijs zou vooral in de elektriciteitproductie zitten. De productieprijs zou in het geval van een 
sluiting van de kerncentrales hoger liggen dan wanneer de kerncentrales 20 jaar langer open blijven: 8% 
in 2020 en 18% in 2030.  

Dat zal eerst en vooral natuurlijk alleen maar voelbaar zijn als de Belgische markt veel beter gaat 
functioneren dan vandaag. Een niet onbelangrijke voorwaarde, gezien de macht van Electrabel over de 
Belgische energiepolitiek.  

Verder worden productieprijsstijgingen verzacht door het aandeel heffingen en taksen in de tarieven, en 
het effect van energiebesparing op de energiefactuur. Eventuele effecten kunnen zich harder laten voelen 
bij industriële verbruikers, omdat zij relatief minder heffingen betalen. Anderzijds hebben zij een veel 
grotere onderhandelingsmacht ten opzichte van elektriciteitleveranciers. Wat zeker in een verder 
concurrentieel gemaakte markt zal gelden. 

In dit verband is een recente analyse uitgevoerd door het Oko-Institut in opdracht van het Duitse 
milieuministerie. Zij komen tot de conclusie dat een levensduurverlenging van kerncentrales niet 
noodzakelijk leidt tot een vermindering van de elektriciteitprijzen. Ze vergeleken de prijsniveaus in landen 
met veel en weinig nucleaire productie, en zagen geen verband met de hoogte van de elektriciteitprijs. De 
marktwerking – of het gebrek daaraan – is veel meer bepalend voor het prijsniveau dan de energiemix. 
Het Oko-Institut wijst er daarentegen op dat een verlenging van de levensduur van kernreactoren, de 
vernieuwing van het park vertraagt, en daardoor de prijzen juist omhoog dreigt te jagen. 

La modélisation PRIMES fait l'hypothèse d'un marché large, profond et transparent et qui se traduit par 
des prix avec nucléaire qui sont inférieur. Le constat de Oko-Institut est différent mais n'est pas 
contradictoire si d'autres éléments interviennent dans la formation des prix ou si on ne pallie pas aux 
imperfections du marché. 

Het is merkwaardig dat in de studie de kostprijs van de sluiting van de kerncentrales wordt berekend, 
zonder alle kosten van kernenergie mee in rekening te nemen. Greenpeace toonde aan dat de 
economische kost van het risico van kernenergie hoger kan zijn dan de kostprijs van elektriciteit wat 
kernenergie sowieso onrendabel maakt. De levensduur verlengen betekent dus per definitie een extra 
zware kost voor de samenleving die deze risico's draagt. 

Voorts heeft GEMIX door de NIRAS laten berekenen hoeveel extra kernafval er zou geproduceerd worden 
als de sluiting van de kerncentrales wordt uitgesteld, maar we leren dan weer niets over de kostprijs 
ervan. In een advies van 2007 van de NIRAS staat te lezen dat de kosten erg moeilijk te berekenen zijn 
omdat het nog onduidelijk is welke technieken zullen gebruikt worden. 

Het is misleidend om uitspraken te doen over de kostprijs van de kernuitstap als met de risico's geen 
rekening wordt gehouden. De studie verdient dus aangevuld te worden om een objectief beeld te geven 
over kernenergie. 

Positief punt is dan weer dat de GEMIX studie wijst op de noodzaak om de nucleaire windfall profits (de 
onterechte winsten van Electrabel) te recupereren. Dit geld wordt nu gedraineerd naar Suez-GDF. 
 

6.2.5. Energiemix: divers, onafhankelijk en zeker 

De energiemix is natuurlijk tijdelijk minder divers als kernenergie uitgefaseerd wordt, omdat in een 
overgangsfase aardgas een aantal grootschalige vervanginvesteringen voor zijn rekening neemt. De trend 
is echter dat we komen uit een energiemix met gas, steenkool en nucleair, naar een energiemix met gas, 
biomassa, wind en zon, aangevuld met eventueel geothermische en waterkracht. Daarbij neemt het 
aandeel binnenlandse energiebronnen bovendien toe. De enige binnenlandse productie die we nu hebben 
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is op basis van windenergie en organische reststromen. De overige 99% voeren we vandaag in: uranium, 
steenkool, aardgas, aardolie en biomassa. In 2020 zouden we zo 6% van onze energie opwekken 
(hernieuwbare energie minus geïmporteerde biomassa), en neemt onze energieonafhankelijkheid 
bijgevolg toe.  

Ten gronde stelt zich hier dus de vraag: wat is een gediversifieerde energiemix? Hoeveel verschillende 
energiebronnen moet die bevatten? Alvast kwantitatief gaan we naar een energiemix met meer 
verschillende energiebronnen dan vandaag.  

Energiebesparing zorgt in deze natuurlijk ook voor een grotere energieonafhankelijkheid. 

De vraag is bovendien of de dominantie van de energiemarkt in België door een groot bedrijf, geholpen 
door de kerncentrales, ons niet veel meer schade berokkend heeft dan de "gediversifieerde" energiemix 
ons aan voordelen zou kunnen gebracht hebben. 

Hormis la question de la question de la rente, il ne faut pas oublier que la filière électrique reste 
caractérisée par des économies d'échelles importantes (ou sinon pourquoi aurait-on choisi par le passé 
cette organisation concentrée de l'industrie). De plus, le réseau s'impose comme un monopole naturel et 
constitue un élément incontournable de l'approvisionnement électrique. Il ne faut pas perdre de vue que la 
libéralisation a peut-être rendu obsolète le modèle d'entreprises verticalement intégrées, mais a contribué 
simultanément à leur redéploiement en de larges structures horizontales et transeuropéennes. 

Tenslotte is niet alleen de gemiddelde energiemix en productie belangrijk, maar uiteraard ook de 
beschikbaarheid van de elektriciteit. Daarom identificeerde de Algemene Raad van de Creg in haar advies 
over het ontwerp van Prospectieve Studie over de Elektriciteitproductie, drie evoluties die tot een groter 
risico op onevenwichten leiden:  
- Extreme weersomstandigheden (koude of warmte), die respectievelijk tot een sterke stijging van de 

vraag of een sterke daling van de productie kunnen leiden. Met name hittegolven, die als gevolg van 
de klimaatverandering meer kunnen voorkomen, hebben een nefaste invloed op grote centrale 
productie zoals die in kerncentrales plaatsvindt  

- Fluctuerende bronnen zoals wind- of zonne-energie kunnen leiden tot onevenwichten als hun productie 
foutief voorspeld wordt  

- De veroudering van het productiepark leidt tot grotere risico's op onvoorziene onbeschikbaarheden. 

Dit laatste betekent dat een eventuele levensduurverlenging van de kerncentrales het risico vergroot dat 
de elektriciteit er niet is op het moment dat we ze nodig hebben.  

Vu les investissements de jouvence à fournir et leur coût, il est de l'intérêt de tout opérateur à optimaliser 
l'utilisation de son infrastructure. 
 

6.2.6. Radioactief afval 

De auteurs gaan zeer licht over de verhoogde nucleaire afvalproductie als de kerncentrales langer open 
blijven. Nochtans valt uit de in bijlage bij het rapport gevoegde cijfers van het NIRAS af te leiden dat het 
verlengen van de levensduur van de kerncentrales de hoeveelheid hoogradioactief afval (cat. C) verhoogt 
met maar liefst de helft. Overwegende dat we op dit moment nog niet eens weten hoe we dit afval zullen 
opslaan, lijkt een beslissing om er 50% meer te produceren zeer weinig verantwoordelijk. 

Herinner in dit verband ook de opmerking in verband met de kosten van de afvalberging.  

Gezien ook het onopgeloste en niet op te lossen probleem van de proliferatie van radioactief materiaal, is 
een levensduurverlenging niet verantwoordbaar.  
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6.2.7. Veiligheid van verlenging levensduur 

GEMIX gaat er zeer licht over dat de verlenging van de levensduur van de kerncentrales kan zonder al te 
veel problemen. Men maakt er zich bij wijze van spreken vanaf door te stellen dat in de US al 
vergunningen tot 60 jaar worden gegeven, en dat er voor de rest vooral voldoende controles moeten 
gebeuren om te vermijden dat er iets misgaat. Verder verwijst men naar niet publiek beschikbare studies 
van experts. 

Nochtans veroorzaken de herhaalde thermische, mechanische en radioactieve belasting van de 
componenten, slijtage van deze componenten. In het bijzonder voor moeilijk vervangbare onderdelen 
zoals het reactorvat of de omkasting. Op het mondiaal park van 436 reactoren, hebben er slechts 9 de 
leeftijd van 40 jaar bereikt. De gemiddelde levensduur van de 119 reactoren die tot nu toe stil gelegd zijn, 
is 22 jaar. Er is dus geen ervaring – laat staan zekerheid – over de mogelijkheden om reactoren 50, of 
zelfs 60 jaar lang te laten functioneren.  

Een recente analyse (Lucon et al., ScienceDirect, 2007) over de veiligheidsmarges in de Belgische 
nucleaire reactoren, mee opgenomen in het rapport van de Commissie Energie 2030, bespreekt ten 
gronde enkel de beste monitoringtechnologie om de veiligheid van de centrales op te volgen.  

Dans le rapport définitif, une synthèse de la situation à l'étranger sera présentée en annexe, synthèse 
élaborée par les spécialistes du SCK-CEN. 
 

6.2.8. Energiebesparing en kernenergie 

Zeer enigmatisch is de op een paar plekken herhaalde stelling, dat de kerncentrales langer openhouden 
het beleid gericht op energiebesparing moeilijker maakt. Hieraan wordt weinig uitleg gegeven. Maar is 
toch wel zeer belangrijk. De achterliggende reden is net dat de lagere prijs van de elektriciteit in het geval 
de kerncentrales langer openhouden, een prikkel wegneemt om energie te besparen. Energiebesparing is 
volgens de auteurs de eerste en grootste prioriteit. En deze wordt tegengewerkt door het langer 
openhouden van de kerncentrales. De enige logische conclusie is dat de kerncentrales dicht moeten in 
overeenstemming met de wet.  
Dans les inconvénients (pages 19 et 20 du rapport provisoire), il est mentionné qu'il ressort de l'analyse 
que la prolongation mènerait à une moindre incitation à l'URE. Ceci n'est valable que si les prix du marché 
reflètent les coûts de production (hypothèse sous-jacente aux études sous rubrique); ce qui n'est pas 
toujours le cas. 
 

6.2.9. Steenkool "opvangklaar"? 

Het rapport wijst er terecht op dat het verder gebruik van steenkool, of nieuwe investeringen in 
steenkoolcentrales problematisch is, omwille van de zeer hoge specifieke CO2-uitstoot. Ze raden daarom 
aan dat nieuwe investeringen "CCS ready" zijn. Het deel sequestratie zal meer tijd vergen om een 
concrete vorm aan te nemen (weinig waarschijnlijk voor 2020) in een land als België dat geen geologische 
structuur heeft die gepast is voor een vlotte opslag, zoals uitgeputte petroleum/gasbronnen. Bovendien 
zijn bepaalde geologische structuren, die mogelijk bruikbaar zijn, prioritair bestemd voor de 
seizoensopslag van aardgas. 

Net daarom zou het zeer onverstandig zijn een vergunning te geven aan nieuwe steenkoolcentrales, als 
niet duidelijk is hoe ze de geproduceerde CO2 zullen opvangen en opslaan. De onzekerheden met 
betrekking tot de toepassing van CCS zijn te groot om er van uit te kunnen gaan dat ze op een gegeven 
moment wel werkbaar zal zijn.  
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De problematiek van CCS is niet beperkt tot steenkoolcentrales, maar ook gascentrales en grote 
industrïele processen met belangrijke CO2 uitstoot. Het opdoen van ervaring dienaangaande is en blijft 
belangrijk. 
 

6.3. Beslissing? 

Weeral is dit een rapport geworden over de energiemix, dat vooral over elektriciteit gaat. Het nucleaire 
debat zorgt voor zeer ernstige tunnelvisie bij de experts en beleidsmakers. In hun pleidooi om dringend 
een beslissing te nemen gaan de experts voorbij aan het feit dat er al een beslissing is: de wet. De 
operatoren zijn gehouden te handelen volgens die wet. Alleen doet Electrabel er alles aan om de wet te 
negeren en verder te doen alsof ze er niet is. Door bijvoorbeeld dure vervangingsinvesteringen in de 
oudste reactoren te lanceren.  

De voorliggende ontwerpstudie levert onvoldoende informatie. De argumentatie is bijzonder mager. 
Bijvoorbeeld over de kostprijs van de kernuitstap, en de realiseerbaarheid van de verlenging.  

Aangezien de informatie ontbreekt om te beslissen of een verlenging haalbaar is, kan de regering op deze 
basis het risico niet nemen de vergunning van de centrales aan te passen. De wet blijft dus onverkort van 
kracht. 

Het is duidelijk dat de ontwerpstudie nog op een aantal belangrijke punten zal moeten worden 
bijgeschaafd om beleidsrelevant te kunnen zijn. 

 

7. REMARQUE DU VLAAMS OVERLEG DUURZAME ONTWIKKELING 

Voor ons is het belangrijk dat er in het advies een link wordt gemaakt tussen de grote flexibiliteit binnen de 
broeikasgasemissiereductiedoelstellingen (wat een lang woord) en de toekomstige energiemix. Offsetting 
is immers een enorme barrière om tot een koolstofarme (-neutrale) electriciteitsvoorziening te komen. De 
mogelijkheid om een groot deel van de reductiedoelstellingen te realiseren via de aankoop van 
buitenlandse emissierechten (meer dan de helft!!!) is een uitholling van de emissiereductiedoelstellingen 
van de industrielanden. De druk om te investeren in koolstofarme technologieën is hierdoor veel minder. 
Grote uitstoters zullen meer geneigd zijn om koolstofintensieve investeringen te doen aangezien ze 
goedkope emissierechten kunnen aankopen om deze te compenseren. Hierdoor worden noodzakelijke 
veranderingen in de energie-infrastructuur uitgesteld en riskeren we een lock-in in koolstofintensieve 
technologieën. 
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