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Bedoeling van het Nucleair Forum is om een 
argumentatie te ontwikkelen die aantoont hoe 
belangrijk het is om in het kader van de 
ontwikkelingsplannen van hernieuwbare energie in 
België en van de energietransitie in het algemeen, 
nog te beschikken over de technologie van 
nucleaire elektriciteitsproductie. 

Energietransitie betreft (voor wat de 
elektriciteitsproductie aangaat) de overgang van 
een productiesysteem dat aanzienlijk gebruik 
gemaakt van middelen en technologieën die 
broeikasgassen uitstoten (steenkool, 
petroleum, aardgas, ...) naar een koolstofarm 
productiesysteem.   

Waar het vertrekpunt en het einddoel van het 
transitieproces relatief duidelijk en welomschreven 
zijn, geldt dat niet voor de optimale weg om die 
transitie te doen slagen. Die moet immers nog 
grotendeels worden geïdentificeerd en hangt 
volgens velen af van de eigen bijzonderheden van 
de landen die deze transitie willen doorvoeren. 

Specifiek in het kader van de thematiek van de rol 
van de capaciteit van de kernenergieproductie ten 
aanzien van de ontwikkeling van de hernieuwbare 
energieën, beschouwen wij het onderwerp vanuit 3 
elkaar aanvullende invalshoeken. 

Doelstellingen en algemene benadering  

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 

Bereiken van de 
klimaat- 

doelstellingen 

Concurrentievermogen en 
prijsstabiliteit 

Bevoorradingszeker-
heid 

1 

2 

3 
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Algemeen analysekader (energietransitie) 

Hernieuwbare energieën  

Kernenergie 

Andere 

Broeikasgasemissies / impact op de klimaatverandering 
Concurrentievermogen en impact op de stabiliteit van de energieprijzen 

Bevoorradingszekerheid 

Beoordelings
criteria 

2016 

              

2020 

              

2025 

              

2030 

              

2035 

              

2040 

              

2045 

              

2050 

              
 Klimaatdoelstellingen 
 Groeiend aandeel van hernieuwbare energieën 
 Kernuitstap? 

Klimaatdoel
stellingen 

Hernieuwbare energieën 
+ 

Kernenergie? 

Andere? 

Energiemix 

Naar een 
'carbon free' 

wereld 

Kalender van 
de 

kernuitstap 

Energietransitie 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Zoals we al zeiden in de doelstellingen, analyseert deze studie de 
thematiek van de rol van de elektronucleaire productiecapaciteit ten 
aanzien van de ontwikkeling van hernieuwbare energieën volgens 3 
standpunten die elkaar aanvullen: 

1. Bevoorradingszekerheid 

2. Concurrentievermogen en stabiliteit van de elektriciteitsprijzen 

3. Bereiken van de klimaatdoelstellingen 

In een algemene benadering onderzoeken we het energietransitieproces, 
d.w.z. de overgang van het huidige productiepark van elektriciteit naar 
een zeer - of volledig - koolstafarm productiepark. We analyseren daartoe 
drie tijdshorizons tussen 2016 en 2050 en identificeren de troeven van de 
kerntechnologie om de energietransitie te dragen en in het bijzonder de 
ontwikkeling van hernieuwbare energieën. Daarvoor maken we de 
vergelijking tussen enerzijds een situatie met een energiemix met 
kernenergie, en anderzijds een situatie zonder. We steunen daarbij op 
twee scenario's inzake nucleaire capaciteit.  

De resultaten worden gepresenteerd voor drie verschillende 
tijdshorizons: 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 

Bereiken van 
de klimaat- 

doelstellingen 

Concurrentie- 
vermogen en 

prijsstabiliteit 

Bevoorradings- 
zekerheid 

Vandaag 

“Baseyear” 

KT/MT 

2030 

LT 

2050 

Algemene benadering 
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Algemene benadering 

Scenario 1 

Kernuitstap 

Hypothese 

De kerncentrales worden 
uitgeschakeld volgens de kalender 

die is vastgelegd bij wet. 

Scenario 2 

Met kernenergie (3 GW) 

Hypothese 

Behoud van 3.000 MW tot in 
2050 

Scenario 3 

Met kernenergie (6 GW) 

Hypothese 

Behoud van 6 000 MW tot in 
2050 

De energiemix van 2016 tot 2050 (hernieuwbare energie, kernenergie en andere (klassieke thermische 

eenheden, invoer/uitvoer, enz.)  

is aanwezig in de  3 hypotheses van kernenergie 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 

Bevoorradings- 
zekerheid 

Eerst en vooral werd een energiemix voorgesteld voor de twee tijdshorizons (2030 en 2050), rekening houdend met 
drie scenario's van kernenergie: 

1. Een eerste scenario kadert in het perspectief van de regeringsbeslissingen die al werden genomen voor de 
nucleaire eenheden, namelijk een kernuitstap vanaf 2025.  

2. In een tweede, tussenscenario wordt de helft van de huidige kerncapaciteit, d.w.z. 3 GW behouden gedurende de 
hele analyseperiode (dus tot minstens 2050), ongeacht de verlenging van de huidige kerncentrales of de bouw van 
nieuwe centrales. 

3. In een derde scenario wordt eenzelfde kerncapaciteit gehandhaafd als de huidige capaciteit in het Belgische 
productiepark (6 GW, opnieuw ongeacht het behoud van de bestaande eenheden of de bouw van nieuwe centrales) 
gedurende de hele analyseperiode (dus tot minstens 2050).  
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De constructie van de verschillende energiemixen die we voorstellen, volgt een bepaalde hiërarchisatie. Afhankelijk 
van het beschouwde scenario, werd elke energiemix samengesteld op basis van de volgende hypothesen. 

HERNIEUWBARE BRONNEN 

De eerste types productie-eenheden die in aanmerking worden genomen om te voldoen aan de vraag, 
zijn de hernieuwbare productie-eenheden aangezien de doelstelling van de ontwikkeling van 
hernieuwbare productiebronnen verworven en aanvaard is. De energiemixen, afzonderlijk 
voorgesteld, onderscheiden onder de verschillende hernieuwbare bronnen: fotovoltaïsche energie 
(FV) waarin commerciële en residentiële FV, windenergie met offshore en onshore windmolens, 
hydro-energie (zonder pompcentrales) en biomassa.  

 

KERNENERGIE 

De tweede types productie-eenheden die in aanmerking worden genomen, naargelang het 
beschouwde scenario, zijn de nucleaire eenheden aangezien de studie zich tot doel stelt het naast 
elkaar bestaan van deze twee bronnen in de Belgische energiemix te analyseren.  

OVERIGE 

Het saldo dat is vereist om aan de vraag te voldoen, is opgenomen in een categorie "Overige". Deze 
categorie omvat de klassieke lokale thermische eenheden, invoer of elke andere technologie die 
wordt gebruikt om de vereiste elektriciteit te produceren. De keuze van de technologie wordt bepaald 
door de marktsituatie op het ogenblik T (evenwicht tussen vraag en aanbod). De klassieke lokale 
thermische eenheden worden dus in concurrentie gesteld met de beschikbare productiemiddelen op 
de internationale markten. 

 

Algemene benadering Bevoorradings- 
zekerheid 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Algemene benadering 

Gemiddelde 
productiekost 

voor 
evenwicht 

=  
Σ gewogen 

LCOE's 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 

Concurrentievermogen 
en prijsstabiliteit 

Vervolgens onderzoekt de studie de kwestie van het concurrentievermogen en de prijsstabiliteit. We analyseren 
daarvoor de gemiddelde productiekost van elektriciteit op basis van de LCOE's van elk van de voorgestelde 
technologieën in de energiemix voor elk van de drie scenario's. 

Deze gemiddelde LCOE voor elk van de energiemixen (gemiddelde break-even productiekost) werd berekend op basis 
van het gemiddelde van de LCOE's van de verschillende technologieën in deze energiemix, gewogen door de 
verhouding van deze technologie in de globale productiemix. 
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Algemene benadering 

* Studie over de nood aan "Adequacy" en aan flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem, Elia, april 2016, pagina 23 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 

Concurrentievermogen 
en prijsstabiliteit 

In het geval van de categorie "Overige", wordt de geactiveerde technologie bepaald op basis van de marginale kosten. 
De markt functioneert immers op basis van de "Merit Curve" zoals bij wijze van voorbeeld wordt gepresenteerd in de 
onderstaande grafiek. In het kader van de analyse van het concurrentievermogen en de prijsstabiliteit, wordt de 
berekening echter niet gebaseerd op de marginale kosten, maar op de LCOE (Levelized Cost of Electricity). Deze kost 
geeft immers het best de totale reële kost van een productie-eenheid weer. 

Om de gemiddelde gewogen LCOE te berekenen, moeten we de referentie-LCOE van de verschillende betrokken 
technologieën kennen. Deze studie is gebaseerd op de LCOE's van de studie IEA 2015. Voor België neemt die de 
officiële LCOE's van de verschillende technologieën in aanmerking, en met name deze van zowel residentiële als 
industriële/commerciële FV, superkritische steenkool en kernenergie van de 3de generatie.  

Bij alle LCOE's die in deze IEA-studie werden gebruikt, werd rekening gehouden met een kapitaalkost van  7%. Ook 
zijn ze gebaseerd op de hypothese dat de technologieën op volle kracht draaien (na toepassing van de respectieve 
beschikbaarheidsgraad van elk van de technologieën). 
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Algemene benadering 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 

LCOE, België 
(IEA 2015) 

Capital costs 
($/MWh) 

O&M costs 
($/MWh) 

Fuel, waste and 
carbon costs 

($/MWh) 

LCOE 
($/MWh) 

LCOE 
(€/MWh) 

Levensduur 
(jaren) 

Beschikbaarheids
graad 

CCGT 13,94 3,97 84,7 102,61 76,96 30 85% 

OCGT 12,35 3,97 114,92 131,24 98,43 30 85% 

Ultra-superkritische steenkool 26,63 8 48,72 83,35 62,51 40 85% 

Kernenergie – 3de generatie 60,17 13,55 10,46 84,17 63,13 60 85% 

FV - residentieel 233,98 21,87 0 255,85 191,89 25 11% 

PV – commercial  167,91 21,87 0 189,78 142,34 25 11% 

Windenergie onshore 98,66 26,67 0 125,33 94,00 25 24% 

Windenergie offshore 137,48 53,33 0 190,81 143,11 25 39% 

*Overnight cost omvat de constructiekosten, de indirecte kosten (engineering, administratie), de uitgaven van de eigenaar verbonden aan de centrale of de site en een marge voor onvoorziene 
omstandigehden. Bron: Projected Costs of Generating Electricity, IEA-NEA, Editie 2015, pagina 31. 

Concurrentievermogen 
en prijsstabiliteit 

Bij de LCOE's in het rapport van de IEA 2015, "Projected costs of generating electricity" wordt rekening gehouden 
met de kapitaalkost, de bedrijfskosten en met de ontmantelings- en afvalbeheerskosten.  

Voor kenenergie wordt ook een ontmantelingskost beschouwd die equivalent is met 15% van de overnight cost. Voor 
alle andere technologieën bedraagt deze kost 5% van de overnight cost*. 

Ten slotte is duidelijk dat het elektriciteitssysteem moet evolueren, een fundamentele mutatie moet ondergaan om de 
RES te ontvangen. Deze zijn (i) grotendeels gedecentraliseerd en (ii) in België hoofdzakelijk intermitterend. De kost 
van deze evolutie zal gelijklopen met de -wenselijke- ontwikkeling van de RES. Deze kost - "systeemkost" genoemd - 
wordt in de analyse niet in aanmerking genomen. Enerzijds maakt hij geen deel uit van de gemiddelde productiekost 
die wij berekenen (LCOE) en anderzijds loopt hij gelijk met de ontwikkeling van de RES-capaciteit die in alle 
bestudeerde scenario's (No NUC, 3GW NUC en 6 GW NUC) dezelfde is. Bijgevolg is deze kost voor de drie scenario's 
nagenoeg hetzelfde.  
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Algemene benadering 

 tCO2/GWh 
Directe emissies Indirecte emissies Totaal 

BY 2030 2050 BY 2030 2050 BY 2030 2050 

Biomassa & Afvalstoffen 805 805 805 93 93 93 898 898 898 

OCGT 635 535 510 120 100 100 755 635 610 

(Superkritische) steenkool 406 392 383 48 47 46 454 439 429 

CCGT 370 350 340 70 65 64 440 415 404 

FV (industriële en residentiële) 0 0 0 45 36 28 45 36 28 

Kernenergie (3de generatie) 0 0 0 15 15 15 15 15 15 

Windenergie (on & offshore) 0 0 0 12 10 7 12 10 7 

Hydro 0 0 0 5 5 5 5 5 5 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 

Bereiken van de 
klimaatdoelstellingen 

Het bereiken van de klimaatdoelstellingen inzake de broeikasgasemissie ten slotte werd geëvalueerd op basis van het 
jaarlijkse emissievolume van CO2 gemeten in kt CO2, met toepassing van de emissiecoëfficiënten van de ETRI-studie 
(2014) voor elk van de energiemixscenario's.  

De analyse maakt het onderscheid tussen: 

• de directe emissies geproduceerd door de installaties zelf. 
• de indirecte emissies geproduceerd door de activiteiten waardoor de installatie kan functioneren (vervoer, 

extractie, enz.), met uitzondering van de bouw.  
• de totale emissies, d.w.z. de som van de directe en de indirecte emissies.  

Er dient echter opgemerkt dat bij de klimaatdoelstellingen geen rekening wordt gehouden met de emissies van de 
biomassa en de geïmporteerde elektriciteit. Ze omvatten enkel de directe emissies geproduceerd door de installaties. 

De emissiecoëfficiënten van het ETRI-rapport houden rekening met de technologische verbeteringen van de 
verschillende technologieën.  
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Belangrijkste bronnen 

Alle kwantitatieve gegevens in deze studie zijn afkomstig van vier officiële bronnen (Elia* (2016), IEA** (2015), 
ETRI*** (2014) en Federaal Planbureau**** (2014)) die een aantal officiële referentiestudies hebben gepubliceerd. De 
energiemixen zijn samengesteld op basis van de volgende elementen/hypothesen: 

 

De basisgegevens betreffende de geïnstalleerde 
capaciteiten zijn voor het "baseyear" afkomstig van de 
website van Elia en voor de tijdshorizonten van de 
verwachtingen van het Federaal Planbureau. 

Geïnstalleerde capaciteiten 

De equivalente productiecapaciteiten werden berekend op basis van 
de geïnstalleerde capaciteiten gewogen door de respectieve 
beschikbaarheidscoëfficiënten van elke technologie, zoals vermeld 
in de ETRI-studie, met uitzondering van de coëfficiënten van FV en 
windenergie die zijn vermeld in de microanalyse gebaseerd op de 
gemiddelde productie van juli 2012-2015 en van januari 2012-2016. 

Beschikbaarheidsgraad 

De verwachtingen aangaande de vraag zijn afkomstig 
van de gegevens van het Federaal Planbureau.  

Evolutie van de vraag 

De analyse werd gerealiseerd op jaarbasis 
en houdt rekening met de vraag en de 
productiecapaciteiten equivalent met de 
geïnstalleerde capaciteiten. 

Analyse op jaarbasis 

De basisgegevens inzake de BKG-emissiecoëfficiënten zijn 
afkomstig van de ETRI-studie.  

CO2-emissies 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 

Baseyear gebaseerd op de historische gegevens van Elia 
voor de jaren 2014 en 2015 voor de maand januari 
tussen 19 en 20 uur en de maand juli tussen 12 en 13 
uur, geëxtrapoleerd op basis van de groei van de 
vraag (FBP) voor de horizons 2030 en 2050. 

Peak load 

* Studie over de nood aan "Adequacy" en aan flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2017-2027, april 2016. 
** Projected Costs of Generating Electricity, IEA-NEA, Editie 2015. 
*** Energy Technology Reference Indicator projections for 2010-2050, ETRI, 2014. 
**** Het Belgische energiesysteem in 2050: waar naartoe? Federaal Planbureau, oktober 2014 
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Resultaten 

Bereiken van 
de klimaatdoel- 

stellingen 

Concurrentie-  
vermogen en 

prijsstabiliteit 

Bevoorradings- 
zekerheid 
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Hernieuwbare en nucleaire bronnen garanderen de globale 
bevoorradingszekerheid met concurrentiële en koolstofarme bronnen.  

• Toenemende vraag, vooral vanaf 2030 
(1,06%/jaar) 

• Groeiend aandeel van hernieuwbare 
energie, in lijn met de ambitie van een 
zeer koolstofarme productie. 

 BY: 14,2 TWh RES (15,7% waarvan 

55% intermitterend) 

 2030 41,4 TWh (44,3% waarvan 76% 

intermitterend)  

 2050 77,6 TWh (67,4% waarvan 80% 

intermitterend) 

Mix bestaande uit hernieuwbare en kernenergie (6 GW) 
 Op termijn: nationale vraag bevredigd door de productie van 

hernieuwbare en kernenergie (overschot beheerd door opslag, 
DSM, uitvoer of flexibiliteit van de productie-eenheden) 

Mix zonder kernenergie 
 Structureel gebruik van de categorie "Overige", in de vorm van een 

combinatie van invoer en gebruik van de klassieke lokale 
thermische eenheden (aardgas), blootgesteld aan de concurrentie 
op de internationale markten. Beide opties hebben een negatieve 
impact op de productiekost en de broeikasgasemissies in 
vergelijking met de mix bestaande uit hernieuwbare en 
kernenergie.  

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 

Page 16 

  Naar een succesvolle energietransitie 



PwC 

Thema 1: bevoorradingszekerheid 

1) Analyse gebaseerd op de jaarbalans van vraag en aanbod, gemeten in TWh  

 De analyse is een "macroscopische" benadering en geen ‘adequacy’ studie. Bedoeling is om een balans op te maken 
(gemiddeld evenwicht op lange termijn) van de Belgische situatie tegen drie tijdshorizonten (baseyear, 2030 en 
2050), voor: 

• De vraag naar elektriciteit gebaseerd op voorspellingen van het Federaal Planbureau 

Volgens FPB zal deze vraag licht toenemen tot 2030 (0,21% per jaar) en vervolgens aanhouden (2030-2050, 
1,06% per jaar) 

• Het aanbod is gebaseerd op de uitwerking van drie energiemixscenario's die voldoen aan de geraamde vraag 

 Bij de samenstelling van de verschillende energiemixen volgen we de hiërarchie van de methodologische 

slides, namelijk eerst bevoorrecht gebruik van hernieuwbare bronnen, vervolgens - afhankelijk van het 
beschouwde scenario, gebruik van de nucleaire eenheden en ten slotte gebruik van andere technologieën die 
zijn opgenomen in de categorie "Overige". 

 De afwezigheid van een categorie "Overige" in deze grafieken betekent dat de hernieuwbare en nucleaire 

productiemiddelen globaal gezien (macro) volstaan, maar zegt niets over het eventuele punctuele gebruik van 
de klassieke lokale thermische eenheden of van invoer wanneer er een tekort is, of van opslagoplossingen, 
Demand Side Management, uitvoer of flexibiliteit van de productie-eenheden bij een overschot tijdens het 
hele jaar, in coherentie met de hypothesen en capaciteitsontwikkelingen van Elia. 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 1: bevoorradingszekerheid 

2) We zien een groeiend aandeel van RES, in lijn met de ambities van een zeer of volledig 
koolstofarme productie volgens de hypothesen van het FPB 

 Vandaag (baseyear) bedraagt het aandeel van hernieuwbare energieën in de geproduceerde energiemix 15,7% van 
de totale mix of 14,2 TWh, waarvan 55% intermitterende bronnen zijn (onshore en offshore windenergie, 
residentiële en industriële FV). Tegen 2030 zal dit aandeel toenemen tot 44,3% of 41,4 TWh, waarvan 76% 
intermitterende bronnen. Tegen 2050 ten slotte zullen de hernieuwbare bronnen 67,4% van de totale mix of 77,6 
TWh vertegenwoordigen, waarvan 80% intermitterende bronnen. 

3) Op het vlak van bevoorradingszekerheid zien we: 

 In 2030 kan, ongeacht het beschouwde scenario, de combinatie van hernieuwbare bronnen (RES) en nucleaire 

eenheden (NUC) de globale bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België niet gegarandeerd worden. De 
aanwezigheid van nucleaire eenheden in de productiemix kan de globale bevoorradingszekerheid evenwel 
verhogen, aangezien het aan te vullen 'saldo" in deze scenario's kleiner is dan in het scenario zonder kernenergie.  

3) In 2050 kunnen RES en NUC samen de globale bevoorradingszekerheid garanderen (ook hier met potentieel 
gebruik van de klassieke lokale thermische eenheden, invoer en beheersoplossingen voor het "doorgaans" 
significante productieoverschot (opslag, Demand Side Management, uitvoer (gunstig voor de betalingsbalans van 
de landen), flexibiliteit van de productie-eenheden). 

  

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Tijdens punctuele dal- of piekmomenten zullen kernenergie en 
hernieuwbare energieën de bevoorradingszekerheid garanderen (1/2) 

 
Zomer, tussen 12 en 13 uur: relatief lage vraag / gestage hernieuwbare productie 

• Gemiddelde situatie tussen 12 en 
13 uur op een zomerdag (juli) 

• Extreme situaties waarin we  
beroep moeten doen op andere 
productietechnologieën of 
oplossingen voor het beheer van 
het productieoverschot 

Aanzienlijke aandeel van 
hernieuwbare energieën in 
het dekken van de belasting 

Mix bestaande uit hernieuwbare en kernenergie (6 GW) 
 Op termijn: nationale belasting bevredigd door de productie van hernieuwbare 

en kernenergie  
 Gebruik van opslagoplossingen, Demand Side Management, uitvoer of 

flexibiliteit van de eenheden voor het beheer van het productieoverschot. 

Mix zonder kernenergie 
 Vermindering van de bevoorradingszekerheid door het min of meer significante 

gebruik van andere productiebronnen om de nationale belasting te dekken 
(wisselvallige beschikbaarheid, prijzen en broeikasgasemissies) 

 Klassieke thermische eenheden (aardgas) blootgesteld aan de concurrentie van 
de internationale markten. 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Tijdens punctuele dal- of piekmomenten zullen kernenergie en 
hernieuwbare energieën de bevoorradingszekerheid garanderen (2/2) 

 
Winter, tussen 19 en 20 uur: relatief grote vraag / beperkte hernieuwbare productie 

• Gemiddelde situatie tussen 19 en 20 
uur op een winterdag (januari) 

• Extreme situaties waarin we een 
beroep moeten doen op andere 
productietechnologieën, oplossingen 
voor het beheer van de vraag of het 
productieoverschot 

Beperkte participatie van 
hernieuwbare energieën (geen 
zonne-energie) in het dekken 
van de belasting 

 

Mix bestaande uit hernieuwbare en kernenergie (6 GW) 
 Significant gebruik van andere productiebronnen om de nationale belasting te 

dekken (wisselvallige beschikbaarheid, prijzen en broeikasgasemissies) 
 Het gebruik van de nucleaire eenheden verhoogt de bevoorradingszekerheid  

Mix zonder kernenergie 
 Significant gebruik van andere productiebronnen om de nationale belasting te 

dekken (wisselvallige beschikbaarheid, prijzen en broeikasgasemissies) 
 Klassieke thermische eenheden (aardgas) blootgesteld aan de concurrentie van 

de internationale markten. 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 1: bevoorradingszekerheid 

1) Analyse gebaseerd op de balans op twee kritieke momenten (piek en dal) van de geïnstalleerde 
productiecapaciteiten nodig om de belasting (peak load) aan te kunnen, gemeten in GW 

 De twee kritieke momenten in deze analyse stemmen overeen met:  

• Het gemiddelde van de beschikbare capaciteiten op een winteravond in januari tussen 19 en 20 uur voor het 
piekmoment 

• Het gemiddelde van de beschikbare capaciteiten op een zomerdag in juli tussen 12 en 13 uur voor het 
dalmoment 

 Net als bij de 'macroanalyse', volgt de samenstelling van de verschillende energiemixen de hiërarchie van de 
methodologische slides, namelijk eerst bevoorrecht gebruik van hernieuwbare bronnen, vervolgens - afhankelijk 
van het beschouwde scenario, gebruik van de nucleaire eenheden en ten slotte gebruik van de andere 
technologieën in de categorie "Overige". 

 De afwezigheid van een categorie "Overige" in deze grafieken betekent dat de hernieuwbare en nucleaire 
productiemiddelen globaal gezien (macro) volstaan, maar zegt niets over het punctuele gebruik van de klassieke 
lokale thermische eenheden of van invoer wanneer er een tekort is, of van opslagoplossingen, Demand Side 
Management, uitvoer of flexibiliteit van de productie-eenheden bij een overschot tijdens het hele jaar, in 
coherentie met de hypothesen en capaciteitsontwikkelingen van Elia. 

 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 1: bevoorradingszekerheid 

2) De keuze van de technologieën die bij onvoldoende hernieuwbare en nucleaire productie 
(naargelang het beschouwde scenario) worden gebruikt om te voldoen aan de Belgische vraag, 
hangt af van de situatie op de internationale markten 

 Het gebruik van de klassieke lokale thermische eenheden is afhankelijk van de concurrentiële situatie op de 
internationale markt (aangezien de aangrenzende markten tijdens piek- en dalperiodes meestal in een 
gelijkaardige situatie verkeren). Deze blootstelling en de onzekerheid die eraan verbonden is, heeft een 
aanzienlijke impact op hun rentabiliteit en vermindert de aantrekking van investeerders om dergelijke 
productiecapaciteiten te ontwikkelen in België.  

 Op het vlak van bevoorradingszekerheid heeft deze verminderde aantrekking van investeerders een negatieve 
impact op de positie van België, aangezien ons land om de belasting te dekken de facto een min of meer significant 
beroep moet doen op invoer.  

 Deze invoer gaat gepaard met onzekerheden omtrent beschikbaarheid, toereikendheid (de studie neemt de 
hypothese van maximaal 6,5 GW gelijktijdig geïmporteerd vermogen vanaf 2021 over van de studie van Elia), 
prijzen en broeikasgasemissies aangezien de voorwaarden op de markten van de buurlanden nagenoeg dezelfde 
zijn als op de Belgische markt. 

  

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 1: bevoorradingszekerheid 

3) De mix van RES en NUC garandeert de bevoorradingszekerheid. RES en NUC kunnen naast elkaar 

bestaan zonder al te zeer de belasting te overschrijden, ongeacht de voorwaarden: 

• Sterke vraag en beperkte hernieuwbare productie in de piekperiode (WINTER - avond in 
januari (19-20 uur)) 

 In geen enkel scenario volstaat een combinatie van RES en NUC om de nationale belasting te dekken. Het 
gebruik van de categorie "Overige" is des te groter met een energiemix zonder kernenergie. De combinatie van 
RES en NUC kan dus de bevoorradingszekerheid van het land verbeteren. 

• Lage vraag en grote beschikbaarheid van RES in de dalperiode (ZOMER - middaguur in juli (12-
13 uur)) 

 Op termijn zal de aanwezigheid van nucleaire capaciteit in het Belgische productiepark enerzijds de levering 
van een productie equivalent met het Belgische verbruik garanderen en anderzijds de ontwikkeling van RES 
ondersteunen, aangezien een combinatie de nodige productiecapaciteiten kan leveren om te voldoen aan de 
vraag (hernieuwbare energie is belangrijk en kernenergie doorgaans minder beschikbaar vanwege het 
onderhoud van de nucleaire eenheden).  

 In het scenario met 6 GW kernenergie, zal de elektriciteitsproductie in 2050 gemiddeld een licht overschot 

vertonen. Verschillende oplossingen zijn mogelijk om dit overschot te beheren: opslag, Demand Side 
Management, uitvoer, flexibiliteit van de productie-eenheden.  

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Kernenergie is een troef om de ontwikkeling van hernieuwbare energie te begeleiden. Ze 
garandeert immers het concurrentievermogen van de productiekost. 

• Dit concurrentievermogen 
wordt gemeten op basis van de 
LCOE's gewogen door de 
verschillende technologieën in 
de beschouwde energiemix 

• De LCOE van de categorie 
"Overige" varieert naargelang 
de situatie in de uitvoerende 
landen. Wij gingen uit van de 
LCOE van de OCGT (open cycle 
gasturbine) 

Mix bestaande uit hernieuwbare en kernenergie (6 GW) 
 De combinatie van kernenergie en hernieuwbare energieën garandeert een 

concurrentiële LCOE (€2015), de LCOE van kernenergie is lager dan de LCOE 
van de "Overige" technologieën 

 In 2030 zal een combinatie van kernenergie en (toenemende) hernieuwbare 
productie nodig zijn om te vermijden dat te veel gebruik moet worden 
gemaakt van bronnen met een hogere LCOE (klassieke thermische eenheden 
en invoer) 

Mix zonder kernenergie 
 De afwezigheid van kernenergie uit de energiemix impliceert dat men beroep 

zal moeten doen op technologieën met een hogere LCOE, wat zijn invloed zal 
hebben op de gemiddelde productiekost per MWh 

 In 2050 zal die kost dalen als gevolg van de technologische evoluties. Deze 
verbeterde prestatie compenseert echter niet het verschil in LCOE ten aanzien 
van kernenergie. 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 2: concurrentievermogen en prijsstabiliteit  

1) Analyse gebaseerd op de toepassing van de  LCOE's (« Levelized cost of electricity ») zonder rekening te 

houden met inflatie, afkomstig uit de studie IEA 2015.  

 De analyse berekent een gemiddelde LCOE, d.w.z. een gemiddelde break-even productiekost van het 
geproduceerde MWh (€/MWh), als het gemiddelde van de LCOE's van de verschillende technologieën gewogen 
door het aandeel van deze technologie in de globale productiemix.  

 De IEA-studie neemt voor België de officiële LCOE's van de verschillende technologieën in aanmerking, en met 

name deze van (zowel residentiële als industriële/commerciële) FV, superkritische steenkool en kernenergie van 
de 3de generatie. 

 De keuze van deze technologieën heeft een impact op onze analyse. De nucleaire hypothese is immers een 
conservatieve hypothese aangezien België geen centrale van de 3de generatie heeft en hun LCOE meer dan 
waarschijnlijk hoger is dan die van de centrales die momenteel actief zijn in België. 

  

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 2: concurrentievermogen en prijsstabiliteit  

2) Inachtname van een kapitaalkost van 7% 

 De LCOE's van de IEA-studie houden rekening met een kapitaalkost van 7% (gemiddelde in de studie, gebaseerd 
op een kapitaalkost tussen 3 en 10%, afhankelijk van de gebruikte bron en het beschouwde land). Een kapitaalkost 
van 7% kan vandaag enigszins overschat lijken. Op de markten liggen de percentages immers om en bij de 0% en 
zijn in sommige gevallen zelfs negatief. Omdat de analyse echter resultaten presenteert op lange termijn, gaat de 
voorkeur uit naar de gemiddelde kapitaalkost. 

3) Toepassing van de LCOE van de OCGT voor de categorie "Overige" 

 De categorie "Overige" is samengesteld uit verschillende technologieën, afhankelijk van de situatie in de potentieel 
uitvoerende buurlanden. Anders gezegd, de markt "beslist" of we de klassieke lokale thermische eenheden zullen 
gebruiken of zullen invoeren, op basis van de situatie van vraag en aanbod in de betreffende landen, de 
interconnectiecapaciteiten en de positie van de beschikbare technologie op de "Merit Curve". Bijgevolg kan de 
impact van de categorie "Overige" op de gemiddelde productiekost dus niet precies worden bepaald. Immers:  

• In piekperiodes, een winteravond in januari (19-20 uur) verkeren we in een situatie van een vrij grote vraag 
en een vrij beperkte hernieuwbare productie. De technologieën waarmee we deze grote productiekloof zullen 
moeten dichten, positioneren zich aan de rechterkant van de "Merit Curve" (kernenergie, gevolgd door aardgas 
(CCGT, OCGT) indien nodig). Redelijkerwijs zal de Belgische situatie tijdens piekperiodes nagenoeg dezelfde 
zijn als in de buurlanden. Bijgevolg zal de energie die eventueel wordt geïmporteerd om de productiekloof te 
dichten, geproduceerd zijn uit productiebronnen die zich aan de rechterkant van de Merit Curve bevinden 
(kernenergie, gevolgd door steenkool en aardgas (CCGT, OCGT) indien nodig). 

 

 

 

 

 

 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 2: concurrentievermogen en prijsstabiliteit  

3) Toepassing van de LCOE van de OCGT voor de categorie "Overige" (vervolg) 

• In dalperiodes, een zomermiddag in juli (12-23 uur) verkeren we in een situatie van een vrij kleine vraag en 
een vrij grote hernieuwbare productie.  De productiemiddelen waarmee we zullen voldoen aan de vraag, 
bevinden zich eerder aan de linkerkant van de "Merit Curve" (hernieuwbare bronnen en kernenergie). Ook hier 
zal de situatie redelijkerwijs nagenoeg dezelfde zijn als in de buurlanden. Bijgevolg zou de eventueel 
geïmporteerde energie geproduceerd zijn uit bronnen aan de linkerkant van de "Merit Curve" (hernieuwbare 

bronnen en kernenergie, in voorkomend geval).  
 In het kader van de analyse van het concurrentievermogen en de prijsstabiliteit, werd de hypothese van toepassing 

van de LCOE van de OCGT weerhouden voor deze categorie "Overige".  Deze hypothese kan op het vlak van LCOE 
enigszins overschat lijken voor de dalperiodes (hoge hernieuwbare productie in de buurlanden met een hogere 
gemiddelde productiekost) en overschat voor de piekperiodes (hoge productie van technologieën aan de 
rechterkant van de "Merit Curve" (steenkool met een LCOE van 62,51 €/MWh, CCGT met een LCOE van 76,96 
€/MWh en OCGT met een LCOE van 98,43 €/MWh). De keuze van de OCGT stemt dus overeen met een 
conservatieve benadering die de gemiddelde productiekost van de niet-nucleaire optie globaal gezien onderschat. 

4) Toenemend aandeel van de rol van RES volgens de hypothesen van het FBP 

 Het toenemend aandeel van hernieuwbare energieën in de energiemix, heeft een aanzienlijke impact op de 
productiekost van het MWh in de verschillende tijdshorizons van de analyse: 

• Op korte termijn zal het gedeeltelijk of volledig verwijderen van kernenergie uit de energiemix de productiekost 
van een MWh significant doen stijgen, aangezien de LCOE van de categorie "Overige" hoger ligt dan die van de 
kerncapaciteit (LCOE van de OCGT). 

• Op lange termijn zal die tendens licht afnemen onder invloed van de technologische verbeteringen. 

  

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 2: concurrentievermogen en prijsstabiliteit  

4) Toenemend aandeel van de rol van RES volgens de hypothesen van het FBP 

 Hoewel het aandeel van RES toeneemt, moeten de intermittentie van deze bronnen en de ontoereikendheid van hun 

geïnstalleerde hernieuwbare productiecapaciteiten om de nationale belasting te dekken (afhankelijk van het beschouwde 
scenario en de geanalyseerde tijdshorizon), aangevuld worden met het gebruik van basiseenheden (NUC of andere, 
naargelang het scenario) waaraan heel andere kosten zijn verbonden.  

 De aanwezigheid van kernenergie in de productiemix zorgt ervoor dat er productie-eenheden worden gebruikt met een meer 
concurrentiële gemiddelde productiekost. Met een combinatie van hernieuwbare bronnen en kernenergie kan ook een 
beroep worden gedaan op bronnen met een meer concurrentiële marginale kost (eerst RES, vervolgens NUC). In die zin 
behoren deze beide bronnen dus tot de meest concurrentiële vergeleken met buitenlandse, rechtstreeks geïnterconnecteerde 
bronnen (NL, DE, FR) waanneer met het oog op verbonden markten energie zal worden geëxporteerd. 

 De combinatie van RES en NUC kan de productiekosten van energie beperkt houden. Uit de analyse van de productiekost 
van een MWh blijkt duidelijk dat de combinatie van hernieuwbare bronnen en kernenergie moet worden bevoorrecht: het 
concurrentievermogen van de gemiddelde productiekost van kernenergie is een belangrijke troef voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare bronnen aangezien het de gemiddelde totale kost in evenwicht houdt.  

 

 

 

 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 

Ten slotte dient opgemerkt dat het 
aandeel van hernieuwbare energie in de 
drie scenario's, beschouwd tegen 
dezelfde tijdshorizon, identiek is. Anders 
gezegd: de LCOE's die voor de 
hernieuwbare energieën zullen worden 
gebruikt, zullen in de drie scenario's 
dezelfde impact hebben.  
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De combinatie van hernieuwbare en nucleaire bronnen zal het koolstofarme 
karakter van onze productie tegen 2050 verbeteren 

• Totale emissies (directe en 
indirecte) van CO2 op basis van de 
verschillende beschouwde 
energiemixen 

• Gebruik van biomassa, aardgas en 
ingevoerde energie (OCGT) heeft 
een negatieve impact op de CO2-
balans 

Aanzienlijke bijdrage van 
kernenergie, windenergie en 
zonne-energie om een 
koolstofarme mix te 
verkrijgen. 

Mix bestaande uit hernieuwbare en kernenergie (6 GW) 
 Het enige scenario waarmee het doel van zero-emissie kan worden 

bereikt tegen 2050 (geen verrekening van invoer en van de emissies 
verbonden aan de biomassa) 

 Daling van de koolstofintensiteit van de elektriciteitsproductie, zodat we 
dichter bij de ambitie van zero-emissie in 2050 komen 

Mix zonder kernenergie 
 Bij een volledige kernuitstap zal de CO2-balans er tegen 2030 (+31%) 

en 2050 (+17%) significant op achteruitgaan (basis 100) 
 Kernenergie moet hoe dan ook worden betrokken bij de voluntaristische 

ontwikkeling van hernieuwbare energieën, om op termijn een volledig 
koolstofarme elektriciteitsproductie te verkrijgen. 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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De combinatie van hernieuwbare en nucleaire bronnen zal het koolstofarme 
karakter van onze productie tegen 2050 verbeteren 

• Directe emissies veel groter dan indirecte 
emissies 

• Dankzij de koolstofneutraliteit van de 
emissies verbonden aan de biomassa (2050) 
zullen we in het kader van het nucleaire 
scenario (6 GW) op termijn (2050) een 
volledig koolstofarme mix verkrijgen op het 
vlak van directe emissies 

De CO2-emissies zijn aanzienlijk lager 
in de scenario's waarin hernieuwbare 
energieën worden gecombineerd met 
kernenergie 

Mix bestaande uit hernieuwbare en 
kernenergie (6 GW) 
 In 2050 koolstofarme mix op het vlak van 

directe emissies, zonder rekening te 
houden met de biomassa 

 Indirecte emissieresten tot een minimum 
beperkt 

Mix zonder kernenergie 
 Op termijn, koolstofbalans die lijnrecht 

indruist tegen de klimaatdoelstellingen 
(directe emissies hoger dan vandaag) 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 3: bereiken van de klimaatdoelstellingen 

1) Analyse gebaseerd op de jaarlijkse CO2-emissie gemeten in kt CO2 met onderscheid tussen 
directe, indirecte en totale emissie 

 Het emissievolume werd berekend op basis van de energiemixen die werden bepaald voor het "baseyear", voor 2030 en voor 

2050. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen: 

• de directe emissies geproduceerd door de installaties zelf. 

• de indirecte emissies geproduceerd door de activiteiten waardoor de installatie kan functioneren (vervoer, extractie, 
enz.), met uitzondering van de bouw. 

• de totale emissies, d.w.z. de som van de directe en de indirecte emissies. 

De emissiecoëfficiënten werden overgenomen van het ETRI-rapport en houden rekening met technologische 
verbeteringen van de verschillende technologieën. 

   tCO2/GWh 
Directe emissies Indirecte emissies Totaal 

BY 2030 2050 BY 2030 2050 BY 2030 2050 

Biomassa & Afvalstoffen 805 805 805 93 93 93 898 898 898 

Overige (OCGT) 635 535 510 120 100 100 755 635 610 

Steenkool 406 392 383 48 47 46 454 439 429 

FV 0 0 0 45 36 28 45 36 28 

Kernenergie 0 0 0 15 15 15 15 15 15 

Import/Overige  0 0 0 15 15 15 15 15 15 

Windenergie (on & offshore) 0 0 0 12 10 7 12 10 7 

Hydro (zonder 
pompcentrales) 

0 0 0 5 5 5 5 5 5 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 3: bereiken van de klimaatdoelstellingen 

2) Toepassing van de emissiecoëfficiënten van de OCGT voor de categorie "Overige" 

 Afhankelijk van de periode, kan de geïmporteerde energie afkomstig zijn van verschillende bronnen. Welk type 
technologie wordt geïmporteerd wordt sterk beïnvloed door de situatie in de potentieel uitvoerende buurlanden.  

 Om rekening te houden met deze variabiliteit en met de onvoorspelbaarheid van de gebruikte bron, werd voor de 
CO2-emissies voor de invoer uitgegaan van de hypothese dat deze geïmporteerde energie afkomstig is uit OCGT-
bronnen. Deze hypothese garandeert de coherentie van de analyse (zelfde hypothese als in de analyse van het 
concurrentievermogen en de prijsstabiliteit (Thema 2)).   

3) Directe emissies veel groter dan indirecte emissies 

 De directe emissies zijn hoofdzakelijk afkomstig van de biomassa en de invoer (opgenomen in de categorie 
"Overige" en in aanmerking genomen met de emissiecoëfficiënt van de OCGT). In de huidige berekeningen 
houden de klimaatdoelstellingen daar echter geen rekening mee. Enerzijds kunnen de emissies gegenereerd door 
de biomassa als "neutraal" worden beschouwd aangezien ze geen nieuwe emissies produceren. Ze zijn afkomstig 
uit een gesloten cyclus (CO2 opgevangen door de grondstof en vervolgens opnieuw in de atmosfeer geloosd als 
gevolg van de verbranding). Anderzijds wordt in de nationale doelstellingen geen rekening gehouden met de 
emissies verbonden aan de geïmporteerde elektriciteitsproductie.  

 Aan alle technologieën zijn echter wel indirecte emissies verbonden. Omdat die veel lager zijn dan de directe 
emissies, worden ze niet in aanmerkingen genomen in de klimaatdoelstellingen. Bijgevolg is de mix met 6 GW 
kernenergie op termijn dus een volledig koolstofarme mix volgens deze klimaatdoelstellingen.  

  

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Thema 3: bereiken van de klimaatdoelstellingen 

4) Groeiend aandeel van RES, in lijn met de ambities van een zeer of volledig koolstofarme 
productie 

 De toename van het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix is weliswaar zeer significant, maar zal op 
termijn de koolstofbalans in het scenario zonder kernenergie niet verbeteren.  

 Die balans zal integendeel verslechteren (+17%) in vergelijking met de huidige balans, vooral vanwege het 
verhoogde gebruik van invoer of fossiele/koolstofhoudende oplossingen zoals aardgas.  

 De combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie daarentegen is het enige scenario dat strookt met de 
Europese en Belgische doelstellingen van zeer koolstofarme productie tegen 2050.  

 

 

  

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 

 

4. Conclusie 5. Bijlagen 
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Conclusies 

In deze studie gaan we na welke plaats de nucleaire elektriciteitsproductie zou 
kunnen bekleden in het kader van de energietransitie, met name ten aanzien 
van de aanzienlijke ontwikkeling van hernieuwbare energie in België. We 
hielden rekening met drie belangrijke elementen die elkaar aanvullen: (i) de 
bevoorradingszekerheid, (ii) het concurrentievermogen en de prijsstabiliteit 
en (iii) het bereiken van de klimaatdoelstellingen. 

Een mix van hernieuwbare en kernenergie lijkt de meest geschikte 
combinatie om het equivalent van de nationale vraag te dekken. 
Deze combinatie garandeert immers een capaciteit voor de uitvoer van het 
(tijdelijke) overschot vanwege de zeer concurrentiële marginale kost (wat niet 
het geval is voor de conventionele thermische eenheden, waarvan de 
rentabiliteit niet is verzekerd als ze beperkt worden tot het dekken van de 
piekperiodes en niet worden ingezet voor de uitvoer). 

In die zin zou België, door een mix van hernieuwbare en kernenergie te 
bevoorrechten, aan zijn nationale vraag kunnen voldoen met lokale 
productiemiddelen en slechts in beperkte mate, maar tegen een potentieel 
hoge prijs (hoge LCOE) een beroep moeten doen op invoer. 

Het gebruik van zowel kernenergie als hernieuwbare energie vermindert 
onze energieafhankelijkheid en de risico’s die daaraan verbonden 
zijn. Deze combinatie beperkt immers het gebruik van de conventionele 
lokale thermische productiebronnen en dus de invoer van fossiele 
brandstoffen en het gebruik van geïmporteerde elektriciteit.  
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Conclusies 

Bovendien biedt de combinatie van hernieuwbare energieën en kernenergie 
België: 

• Een lagere gemiddelde elektriciteitsproductiekost dan een energiemix 
zonder kernenergie. Kernenergie heeft immers een lagere productiekost (LCOE) 
dan de conventionele lokale thermische eenheden en dan de eenheden die in 
het buitenland worden ingezet om de elektriciteit die naar België uitgevoerd 
wordt, te produceren. 

• Een zeer koolstofarme energiemix. Het gebruik van stabiele en 
koolstofarme kernenergie om een groot deel van de basisbehoeften te dekken, 
strookt met de doelstellingen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Deze 
combinatie van hernieuwbare energieën en kernenergie is de beste optie om op 
termijn te kunnen beschikken over zeer koolstofarme elektriciteit. 

Ten slotte dient benadrukt dat kernenergie, gecombineerd met opslagcapaciteiten 
(met een grote capaciteit turbinepompen), een efficiënt antwoord en 
synergiemogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van hernieuwbare energieën. 
Immers: 

• Opslag van elektriciteit is een technische oplossing waarmee we 
tegemoetkomen aan de onvoorspelbaarheid van de hernieuwbare 
elektriciteitsproductie in België en aan het asynchronisme tussen de 
hernieuwbare productie en de verbruiksbehoeften. 

• De nucleaire technologie heeft slechts een lage marginale kost die, 
gecombineerd met de nog lagere marginale kost van de hernieuwbare energieën 
de negatieve impact van het verlies verbonden aan de opslag- en 
destockeringscycli kan verminderen. 

2. Methodologie 3. Resultaten 1. Inleiding 
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Uit de balansanalyse van de gemiddelde situatie voor de 3 scenario's 
blijkt… 

  
 
Op het vlak van energiemix 
 
In de 3 scenario's toont de balansanalyse van de 
gemiddelde situatie aan dat we van 2016 tot 2050, op het 
vlak van geïnstalleerde capaciteit, zullen evolueren van 
een overwicht van kernenergie tot een overwicht van 
hernieuwbare energie. De combinatie van kern- en 
hernieuwbare energie in de Belgische 
energiemix, garandeert de globale 
bevoorradingszekerheid dankzij concurrentiële 
en koolstofarme bronnen en een beperking van 
het gebruik van ingevoerde energie. 

Klassieke thermische eenheden zullen bij het produceren 
van elektriciteit, steeds een grotere plaats innemen in de 
energiemix volgens het scenario van de kernuitstap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het vlak van totale productiekosten van 
elektriciteit 

De combinatie van kern- en hernieuwbare energie heeft 
een rechtstreekse impact op de gemiddelde 
productiekost van elektriciteit. 

Kernenergie is een troef om de ontwikkeling 
van hernieuwbare energie te begeleiden. Ze 
garandeert immers het concurrentievermogen 
van de elektriciteitsprijs (commodity). 
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Uit de balansanalyse van de gemiddelde situatie voor de 3 scenario's 
blijkt… 

Op het vlak van CO2-emissie 
 
In het scenario van de kernuitstap, zullen de totale CO2-emissies verbonden aan de elektriciteitsproductie in 2030 en 
2050 (kton) hoger zijn dan de huidige emissies.  

Het enige scenario waarmee we tegen 2050 zero emissie zullen bereiken, is dat van de combinatie 
van hernieuwbare energie met kernenergie. Deze combinatie zal de koolstofintensiteit van de 
elektriciteitsproductie immers verminderen, zodat we dichter bij de ambitie van zero-emissie in 2050 zullen komen. 

Kernenergie moet dus hoe dan ook worden betrokken bij de proactieve ontwikkeling van hernieuwbare energie, om op 
termijn een nagenoeg volledig koolstofarme elektriciteitsproductie te verkrijgen.  
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De combinatie van hernieuwbare energieën en kernenergie in de Belgische 
energiemix is nodig 

Alleen dankzij deze combinatie kunnen we tegemoet komen aan de Europese strategie die streeft naar 
bevoorradingszekerheid, concurrentievermogen en prijsstabiliteit en koolstofarme energie. 

BETROUWBAARHEID door te voldoen aan de nationale vraag en door 
eventuele productieoverschotten uit te voeren  

TOEGANKELIJKHEID door concurrentiële energie ("Merit order") en een 
gemiddelde productiekost te garanderen en het gebruik van duurdere en niet-
rendabele nationale productie-eenheden te vermijden of structureel invoer te 
bevoorrechten 

DUURZAAMHEID door tegen 2050 een gunstige CO2-balans en een 
nagenoeg koolstofarme productie te garanderen 
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DISCLAIMER 

Dit is een onafhankelijke studie van PwC Enterprise Advisory scrl die tussen mei en 
juli 2016 werd gerealiseerd op initiatief van het Nucleair Forum.  

Ze stelt zich tot doel om aan te tonen hoe belangrijk het is om in het kader van de 
ontwikkelingsplannen van hernieuwbare energie in België en van de energietransitie 
in het algemeen, nog te beschikken over de technologie van een nucleaire 
elektriciteitsproductie. 

PwC steunde voor deze studie op de verschillende officiële, publiek toegankelijke 
studies en op een eigen methodologie die specifiek werd ontwikkeld door PwC 
Enterprise Advisory. 
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