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SUCCESSEN IN DE
ENERGIETRANSITIE
De rol van kernenergie
en hernieuwbare energie
in België.
SAMENVATTING VAN DE PWC ENTERPRISE ADVISORY STUDIE

Hernieuwbare energie
samen met kernenergie is
de enige combinatie die op
lange termijn de stabiliteit
van de elektriciteitsprijs, de
bevoorradingszekerheid
en het halen van de
klimaatdoelstellingen kan
garanderen.
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DE STUDIE KORT UITGELEGD

De studie uitgevoerd door PwC Enterprise Advisory over
de Belgische energietransitie tegen 2030 en 2050, toont
aan dat enkel een elektriciteitsproductie op basis van
hernieuwbare energie gecombineerd met kernenergie
ervoor zorgt dat de Europese klimaatdoelstellingen en
het vastgelegde aandeel van hernieuwbare energie
haalbaar zijn. Beide doelstellingen worden door het
Federaal Planbureau gehanteerd met betrekking tot de
evolutie van het Belgische energiesysteem tegen 2050.
In tegendeel, zonder kernenergie zal België tegen 2050
te maken krijgen met een aanzienlijke stijging van zijn
koolstofuitstoot, en dit ondanks de massale ontwikkeling
van hernieuwbare bronnen.
Zonder kernenergie zal de kost van elektriciteit,
de stroombevoorradingszekerheid en CO2uitstoot
verslechteren. Er zou in dat geval een beroep moeten
gedaan worden op import en op de duurdere
thermische centrales. Tenslotte bevestigt de studie
ondubbelzinnig dat kernenergie de ontwikkeling van
hernieuwbare energie niet tegenwerkt, maar dat de
twee complementair zijn. Deze complementariteit
garandeert een betrouwbare,betaalbare en duurzame
energie, en dat strookt volledig met de Europese
strategie inzake energie.
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01. INLEIDING
een evaluatie van de energiemix binnen de
energietransitie, vertrekkende vanuit de ontwikkeling
van hernieuwbare energiebronnen

W

elke energiemix zal voor België het beste antwoord op de vraag bieden in 2030?
En in 2050? De doelstellingen qua ontwikkeling van hernieuwbare energie worden

gehaald. PwC Enterprise Advisory heeft in een nieuwe studie de hoofdlijnen van de ener

giemix bestudeerd tegen 2030 en 2050. Een mix die rekening moet houden met de
Europese doelstellingen, de vastgelegde quota inzake hernieuwbare energie en de
gedefinieerde milieu-uitdagingen.
Het concept van een energietransitie1 berust op de overgang van een productiesysteem
op basis van energiebronnen en technologieën die gas uitstoten, en zo een broeikaseffect
veroorzaken (steenkool, petroleum, natuurlijk gas,…) naar een systeem met een koolstof
arme productie. Het vertrekpunt en het doel van dit transitieproces mogen dan al relatief
nauwkeurig bepaald en gedefinieerd zijn, toch moet de optimale weg om die transitie
door te voeren nog grotendeels geïdentificeerd worden, en hangt die in grote mate
af van de eigenheid van de landen die deze transitie overwegen.
Vandaag bestaat de energiemix in
België (voor de e
 lektriciteitsproductie)

15,7 %

voor 46,6 % uit 
kernenergie,
15,7 % hernieuwbare energie,

20,3 %

Belgische
energiemix
2016

20,3 % fossiele brandstoffen en

46,6 %

17,4 % geïmporteerde energie. Dit
komt neer op een k
 oolstofarme
hernieuwbare energie

17,4 %

fossiele brandstoffen
kernenergie

productie van 62,3 %2 van de
energiemix.

geïmporteerde energie

De complementariteit tussen kernenergie, die voorspelbaar en stabiel is qua kosten, en de
intermitterende hernieuwbare energie, die steeds goedkoper wordt, is vandaag de realiteit.
In welke mate zal dat in de toekomst nog zo zijn? De studie onderzoekt deze vraag door
verschillende energiemixen in overweging te nemen met als basis telkens de verdere
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen voor de productie van elektriciteit.

1

Inzake elektriciteitsproductie

2 

De percentages worden uitgedrukt in productievolume. Aangezien geïmporteerde energie niet noodzakelijk hernieuwbaar is, wordt het geïmporteerde
volume in dit percentage niet in rekening gebracht. Bron : Elia
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De drie scenario’s veronderstellen
een identieke, aanzienlijke en
ambitieuze groei van hernieuwbare
energiecapaciteit tussen 2016
en 2050, zoals bepaald door het
Federaal Planbureau.
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02. METHODOLOGIE
3 tijdstippen, 3 Europese parameters, 3 scenario’s
3 TIJDSTIPPEN: 2016 - 2030 - 2050

DUURZAAMHEID

De algemene benadering van de studie bestaat
erin om het proces van de energietransitie te onder
zoeken, vanaf het huidige elektriciteitsproductiepark (2016) tot een productiepark dat voornamelijk
koolstofarm of zelfs geheel koolstofvrij is tegen 2030
en 2050.

3 EUROPESE PARAMETERS

BETAALBAARHEID

BETROUWBAARHEID

De studie analyseert de rol van de productie
capaciteit van kernenergie tegenover de ontwikkeling
van hernieuwbare energie vanuit 3 complementaire
standpunten:
— Bevoorradingszekerheid,
— Competitiviteit en stabiliteit van de elektriciteitsprijs 3,
— Het halen van de klimaatdoelstellingen.

3 PLAUSIBELE SCENARIO’S
De drie scenario’s veronderstellen een identieke, aanzienlij
ke en ambitieuze groei van hernieuwbare energiebronnen
tussen 2016 en 2050, gebaseerd op de projecties van het
Federaal Planbureau inzake ontwikkeling van de produc
tiecapaciteit van hernieuwbare energie, en op de projec

AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE

ties van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese
schillende productieeenheden: van 15,7 % van de totale
elektriciteitsproductie op dit moment, tot 44,3 % tegen 2030,
en 67,4 % tegen 2050.
Deze drie scenario’s houden rekening met dezelfde hoe
veelheid aan hernieuwbare energiebronnen in de energie

44,3 %

67,4 %

15,7 %

mix, maar met een variërend aandeel van andere techno
logieën die de productie verder aanvullen om zo aan de

2016

2030

2050

elektriciteitsvraag te kunnen voldoen.

3

Op het vlak van competitiviteit en de stabiliteit van elektriciteitsprijzen is de studie toegespitst op de gemiddelde productiekost van elektriciteit en op

de evolutie ervan in het kader van de energietransitie, en zal ze dus geen rekening houden met eventuele systeemkosten die gepaard gaan met de
gewenste ontwikkeling van hernieuwbare energie

Bron: Federaal Planbureau

Commissie voor wat betreft de beschikbaarheid van de ver
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De energiemix van 2016 tot 2050 - hernieuwbare energie, kernenergie en andere (klassieke thermische
eenheden, invoer/uitvoer, etc.) - is aanwezig in de 3 hypothesen van kernenergie:

SCENARIO 1

Een eerste scenario kadert in het perspectief van

KERNUITSTAP

reeds genomen regeringsbeslissingen i.v.m. de

Hypothese:
De kerncentrales worden uitgeschakeld
volgens de kalender die is vastgelegd
bij wet.

kerncentrales, met name een voorziene uitstap
uit kernenergie in België tegen 2025.

SCENARIO 2

Een tweede tussenscenario voorziet een behoud

MET KERNENERGIE (3GW)

van de helft van de capaciteit aan kernenergie,

Hypothese:
Behoud van 3.000 MW tot in 2050.

hetzij 3 GW, tijdens de volledige geanalyseerde
periode (d.w.z. tenminste tot in 2050) zonder
vooruit te lopen op het type en de aard van de
capaciteit aan kernenergie die beschikbaar zal
zijn tijdens deze periode (verlenging van de be
staande centrales, nieuwe centrales...).

SCENARIO 3

Een derde scenario met behoud van een kern

MET KERNENERGIE (6GW)

energiecapaciteit identiek aan deze van het hui

Hypothese:
Behoud van 6.000 MW tot in 2050.

dige Belgische productiepark (6 GW, opnieuw
zonder vooruit te willen lopen op het type en
de aard van de kernenergiecapaciteit voor die
bewuste periode (d.i. tenminste tot in 2050).
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03. CO2- UITSTOOT

Enkel een mix laat toe om de klimaatdoelstellingen
te halen

Enkel een combinatie van hernieuwbare energie
DUURZAAMHEID

en kernenergie (6 GW) laat een vermindering
toe van de CO2-uitstoot in lijn met de Europese
en Belgische doelstellingen ter zake.
In het scenario van een kernuitstap zal de totale
reële CO2uitstoot 4 veroorzaakt door de elektriciteits
vraag in 2030 en in 2050 hoger zijn (+31 % in 2030

BETROUWBAARHEID

en +17 % in 2050), in vergelijking met de huidige

BETAALBAARHEID

uitstoot.
Een mix op basis van hernieuwbare energie en kernenergie is het enige scenario dat in 2050 een
maximale beperking van de uitstoot toelaat. In het scenario van hernieuwbare energie met 6 GW
kernenergie blijven inderdaad slechts de uitstoot door de biomassa (12,3 Mt CO2) en de indirecte
uitstoot (2,7 Mt CO2) over.
Om op termijn naar een zeer koolstofarme elektriciteitsproductie te kunnen streven, is het essentieel
om kernenergie hand in hand te laten gaan met de proactieve ontwikkeling van hernieuwbare ener
giebronnen, concludeert de studie.
Het groeiende aandeel van hernieuwbare energiebronnen is in lijn met de ambities van een
economie die hoofdzakelijk koolstofarm of zelfs helemaal koolstofvrij moet worden. De verhoging
van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix laat, in het scenario zonder
kernenergie, echter niet toe om op termijn de koolstofbalans te verbeteren.
Integendeel: de CO2balans verslechtert in vergelijking met de huidige situatie (er zal dus meer uit
stoot zijn, niet minder), en dit is grotendeels te wijten aan de toegenomen afhankelijkheid van fossiele
en koolstofintense opties zoals gas of geïmporteerde brandstoffen.

Uitstoot CO2 (baseyear)

NO NUC

BASEYEAR
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Dat wil zeggen door rekening te houden met de reële, directe en indirecte uitstoot die overeenstemt met de elektriciteit die in het buitenland gepro

duceerd en in België geïmporteerd wordt.
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Een mix op basis van
hernieuwbare energie
en kernenergie is het
enige scenario dat in
2050 een maximale
beperking van de
uitstoot toelaat.
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04. BEVOORRADINGSZEKERHEID
Zonder kernenergie zal de Belgische productie
de nationale vraag niet aankunnen
Enkel een productiecapaciteit van 6 GW
aan kernenergie, gecombineerd met de

DUURZAAMHEID

ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (op een niveau van 67,4 % van het
elektriciteitsverbruik in België (momenteel
15,7 %) zoals vastgelegd door het Federaal
Planbureau) laat toe om het equivalent
van de nationale elektriciteitsvraag te

BETROUWBAARHEID

dekken in 2050.

BETAALBAARHEID

Concreet gezien herleidt dit scenario in België de afhankelijkheid van import en van lokale warmte
krachtbronnen (gas, petroleum, steenkool, enz.) tot een minimum. Deze warmtekrachtbronnen zijn
trouwens op hun beurt afhankelijk van primaire brandstoffen uit het buitenland. Het scenario her
nieuwbare energie plus kernenergie 6 GW laat zelfs een licht productieoverschot toe, wat van België
een exporteur i.p.v. een importeur van elektriciteit kan maken. Het scenario met behoud van de
capaciteit in kernenergie (6 GW) verandert dus de structurele positie van het land van importeur
(vandaag) naar exporteur (in 2050); dit zou een onmiskenbare socioeconomische meerwaarde
voor het land betekenen, maar dit hangt af van een politieke keuze.

4.1 DE COMBINATIE VAN KERNENERGIE EN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN IN DE MIX LAAT
BETER TOE OM DE BEVOORRADINGSZEKERHEID TE GARANDEREN
In de drie overwogen scenario’s is er tussen 2016 en 2050 een evolutie wat betreft de geïnstalleerde
capaciteit, van overwegend kernenergie naar overwegend hernieuwbare energiebronnen. De combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie in de Belgische energiemix garandeert de
globale bevoorrading door gebruik te maken van competitieve en koolstofarme bronnen, en
beperkt tegelijkertijd de toevlucht tot andere conventionele - lokale of geïmporteerde - technologieën op basis van thermische productie. Minder een beroep moeten doen op geïmporteerde
energie en op de conventionele binnenlandse warmtekracht vermindert niet alleen onze afhankelijkheid, maar ook de risico’s voor de energievoorziening met primaire brandstoffen.
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Stockage
Overige (klassieke thermische
eenheden, import, etc)
Kernenergie
Biomassa + afval
RES (Hydro zonder pomp)
RES (Windenergie)
RES (PV)
Opgevraagde energie

Baseyear

90,2
34,0

42

3.1

0.4

52

9.4
26

93.4

NO NUC

5.5

0.5

2030

30.9
21.1
9.4
26

3 GW NUC

5.5

0.5

9.9
42.2
9.4
26

6 GW NUC

5.5

0.5

Evenwicht tussen vraag en aanbod op jaarlijkse basis:

6
4.6

6 GW NUC
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115.2

0.5
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15.3

0.5
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14

4.2 HERNIEUWBARE ENERGIE EN KERNENERGIE KUNNEN NAAST ELKAAR BESTAAN, ZONDER EEN
AANZIENLIJK CAPACITEITSOVERSCHOT TEWEEG TE BRENGEN
Welke ook de situatie is (sterke vraag en lage beschikbaarheid van hernieuwbare energie tijdens
piekperioden, of een minder sterke vraag en hoge beschikbaarheid van hernieuwbare energie in
dalperioden), hernieuwbare energie en kernenergie kunnen naast elkaar bestaan zonder daarom
noodzakelijk productieoverschotten te veroorzaken die niet opgevangen kunnen worden door voor
ziene mechanismen van een flexibel aanbod (loadfollowing,...) of van een flexibele vraag (export,
opslag, ...).

Gemiddelde verhouding tussen vraag en aanbod voor situaties van tijdelijk onevenwicht tussen vraag en aanbod:
Geval 1: een zomerdag in juli ‘s middags (12-13u)
i.e. met een relatief zwakke vraag en een ondersteunende productie uit hernieuwbare bronnen.

2030 - Zomer 12-13h

2050 - Zomer 12-13h

12.7
10.3

10.1
2.8

5.7

2.4

4.8
0.3

3.3

0.7

1.3
6 GW NUC

Stockage

0.8

4.5

4.8

1.8

1.8

1.8

2.2

2.2

2.2

4.2

4.2

4.2

NO NUC

3 GW NUC

6 GW NUC

1.1
1.4

1.1
1.4

1.1
1.4

2.2

2.2

2.2

NO NUC
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6 GW NUC
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eenheden, import, etc)

0.3
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16
15
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7
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0
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RES (Hydro zonder pomp)
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Opgevraagde energie
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Baseyear - Zomer 12-13h

Geval 2: een winterdag in januari ‘s avonds (19-20u)
i.e. met een relatief sterke vraag en een beperkte hernieuwbare productie.
2030 - Winter19-20h

2050 - Winter19-20h

15.3
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12.4
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4.3 KERNENERGIE LAAT TOE OM DE BASISVRAAG QUA ENERGIEVOORZIENING TE GARANDEREN
Het combineren van hernieuwbare en kernenergie resulteert in een situatie waarbij kernenergie een
belangrijk deel van baseload kan dekken, en kan helpen bij de onderbrekingen die kunnen voor
komen bij de productie uit hernieuwbare bronnen. Kernenergie laat toe om een aanzienlijk volume
aan basisenergie te leveren, dat stabiel is en koolstofarm.
4.4 DE COMBINATIE VAN KERNENERGIE EN HERNIEUWBARE ENERGIE LAAT TOE OM EXPORTEUR TE
WORDEN I.P.V. IMPORTEUR
Kernenergie kan de basisvraag naar elektriciteit dekken. Daarnaast zijn ook het beheersbare karakter
van kerntechnologie en de competitiviteit van de marginale productiekost van elektriciteit uit kern
energie twee gunstige eigenschappen voor de export van elektriciteit naar internationale markten.
Indien nodig kan deze export dan aan een deel van de basisvraag van buurlanden voldoen. De
huidige versterking van het stroomnet met het oog op een verhoogde productiecapaciteit  waarvan
een aanzienlijk deel hernieuwbaar is en een deel daarvan intermitterend  versterkt de hypothese
van export van kernenergie naar die buurlanden die zelf over weinig of geen kernenergie beschikken.
In de onderzochte gevallen verandert het scenario met behoud van de capaciteit in kernenergie
(6 GW) dus de structurele positie van het land van importeur (vandaag) naar exporteur
(in 2050).

2030

115.2
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9.9
30.9

33.9

120
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93.4

90,2
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52

15.3
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In de onderzochte gevallen
verandert het scenario met
behoud van de capaciteit in
kernenergie (6 GW) dus de
structurele positie van het land
van importeur (vandaag) naar
exporteur (in 2050).
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4.5 DE PRODUCTIE VAN ELEKTRICITEIT AFKOMSTIG VAN HERNIEUWBARE BRONNEN EN KERNENERGIE KAN HARMONIEUS SAMENGAAN IN EEN SYSTEEM DAT EEN BEROEP DOET OP FLEXIBELE
MECHANISMEN DIE VRAAG EN AANBOD OP ELKAAR AF TE STEMMEN
De productie van elektriciteit uit kernenergie is niet flexibel. Men zou inderdaad het argument naar
voor kunnen schuiven dat kernenergie en hernieuwbare energie niet compatibel zijn op technisch
niveau, aangezien kernenergie een lagere flexibiliteit heeft (ten opzichte van andere niethernieuwba
re technologieën) en hernieuwbare energie een intermitterend karakter heeft, vooral in België 5. Deze
studie toont echter aan dat de veronderstelde technische incompatibiliteit geen harmonieus
samengaan van hernieuwbare energie en kernenergie in de weg staat. Het 6 GWscenario voor
kernenergie brengt inderdaad geen grote problemen met zich mee ten gevolge van een eventueel
productieoverschot, zelfs in combinatie met een ondersteunde productie van hernieuwbare energie
en bij een relatief lage vraag.
In het geval dat bij het scenario kernenergie 6 GW het aanbod de vraag in 2050 overstijgt, bestaan er een reeks ﬂexibiliteitsoplossingen om vraag en aanbod op elkaar at te stellen, die op
realistische wijze kunnen toegepast worden: export, opslag, modulatie van flexibele productietools,
demand side management, enz... . Bovendien, wanneer de intermitterende capaciteit van hernieuw
bare energie een zeer groot deel gaat uitmaken van de productiemix (zoals in de drie scenario’s het
geval is in 2050, waar het aandeel hernieuwbare energie stijgt tot 67,4 % van de elektriciteitsvraag),
zal er nood zijn aan een controleerbare capaciteit (maar niet noodzakelijk volledig flexibel).

5

In tegenstelling tot andere landen die over constante hernieuwbare energiebronnen beschikken (Frankrijk heeft bijvoorbeeld een belangrijk hydraulisch

potentieel), zijn de in België beschikbare hernieuwbare energiebronnen hoofdzakelijk van intermitterende aard (voornamelijk wind en zonneënergie).
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05. KOSTEN/COMPETITIVITEIT
De aanwezigheid van kernenergie zal garant staan
voor een competitieve productiekost
Het al dan niet afhankelijk zijn van import
en van productie op basis van warmte-

DUURZAAMHEID

krachtcentrales zal een invloed hebben op
de elektriciteitsprijs en op de economische
competitiviteit van het land.
Zo zal de productiekost voor elektriciteit in
2030 in het scenario hernieuwbare energie/
kernenergie 6 GW van de orde van 95 €/MWh
zijn, tegenover 103 €/MWh in het scenario her

BETROUWBAARHEID

nieuwbare energie/kernenergie 3 GW, en 111

BETAALBAARHEID

€/MWh in het geval van een energiemix zon
der kernenergie.

In 2050 zullen de productiekosten respectievelijk 108 €/MWh, 110 €/MWh et 117 €/MWh bedragen. De
aanwezigheid van kernenergie (met de laagste productiekost voor elektriciteit, na steenkool) laat
het behoud van een competitieve productiekost toe als er in de mix een belangrijk aandeel
hernieuwbare energie zit, waarvan de gemiddelde productiekost relatief hoger ligt.
5.1 POSITIEVE INVLOED VAN DE COMPLEMENTARITEIT
In verband met de totale productiekost voor elektriciteit: de combinatie van kernenergie en hernieuwbare energiebronnen heeft een positieve invloed op de gemiddelde kost van de elektriciteitsproductie. Kernenergie is een troef in combinatie met hernieuwbare energie, omdat ze de
competitiviteit van de energieprijs garandeert.
De competitiviteit van de prijs werd geanalyseerd op basis van de gemiddelde productiekost van
elektriciteit, berekend op basis van de LCOE (“Levelized Cost of Electricity”) van elke technologie
die in de energiemix van elk van de scenario’s zit, gewogen op basis van de proportie van de bewuste
technologie in de globale energiemix.
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Deze LCOE, uitgedrukt in €/MWh, komt overeen met de gemiddelde productiekost die
rekening houdt met een evenwicht tussen de gegenereerde kosten enerzijds en de inkomsten
verkregen uit de exploitatie van productieeenheden voor elektriciteit in de loop van hun
respectieve levensduur anderzijds 6.
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In de kosten die in de berekening opgenomen zijn, onderscheiden we de exploitatiekosten
(operationele kosten, kosten voor ontmanteling en het beheer van afval) en de investeringskosten
van de betrokken elektriciteitsproducerende eenheden. In economische termen kan men de LCOE
beschouwen als een schatting/waardering van de marginale kost op lange termijn.
5.2 EEN TROEF VOOR DE ONTWIKKELING VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN
De productiekost van kernenergie is een troef voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, want hij compenseert de hogere kost van hernieuwbare energie en vermindert bijgevolg de
totale kost van de elektriciteitsproductie.
Hoewel het aandeel van hernieuwbare energiebronnen stijgt, moeten periodes waarin de productie
onderbroken wordt en de onvoldoende hernieuwbare productiecapaciteit die geïnstalleerd is om
aan de nationale vraag te voldoen, aangevuld worden met andere basiseenheden (kerncentrales
of andere, naargelang het scenario), die andere kosten hebben.
De aanwezigheid van kernenergie in de productiemix laat toe om gebruik te maken van meer com
petitieve productieeenheden qua gemiddelde productiekost (enkel de elektriciteitsproductie op ba
sis van steenkool heeft volgens het IEA een lagere gemiddelde productiekost dan kernenergie (62,51
€/MWh tegenover 63,13 €/MWh voor de 3e generatie kernenergie)). Kernenergie is een troef in het
behoud van een competitieve productiekost als de mix samengesteld is uit een belangrijk aandeel hernieuwbare energie, waarvan de gemiddelde productiekost relatief hoger ligt.

6

Bron: International Energy Agency  Projected Costs of Generating Electricity (2015 edition), p. 28
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06. 	HERNIEUWBARE ENERGIE EN
KERNENERGIE
complementair, met opslag als bondgenoot
De combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie heeft voordelen. Het 6 GW-scenario voor
kernenergie brengt geen grote problemen met zich mee ten gevolge van een eventueel produc
tieoverschot, zelfs in combinatie met de ondersteunende productie van hernieuwbare energie en
bij een relatief lage vraag. Er kunnen inderdaad een reeks oplossingen voor de flexibiliteit van het
aanbod en/of de vraag toegepast worden. Bovendien, wanneer de intermitterende capaciteit van
hernieuwbare energie een zeer groot deel gaat uitmaken van de productiemix, zal een controleerba
re, niet van klimatologische omstandigheden afhankelijke capaciteit, zoals die van kernergie, uiterst
belangrijk zijn. Kernenergie werkt de ontwikkeling van hernieuwbare energie dus niet tegen, de
twee zijn complementair.
De opslagcapaciteit (in het bijzonder de grote capaciteit van pompopslag van elektriciteit,
maar ook een gedecentraliseerde opslag op lange termijn) kan hierop een antwoord bieden en
een draagvlak creëren voor een synergie van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de aanwezigheid van kernenergie. De opslag van elektriciteit is inderdaad een technische
oplossing die de incongruentie tussen de intermitterende hernieuwbare energiebronnen en de elek
triciteitsvraag kan helpen beheren.
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07. CONCLUSIE
Het resultaat van de verschillende analyses toont aan dat de combinatie van hernieuwbare energie
bronnen en kernenergie als beste van de onderzochte combinaties naar voor komt om aan de
nationale elektriciteitsvraag te voldoen, en bovendien de globale nationale bevoorradingszekerheid
garandeert met competitieve en koolstofarme energiebronnen.
Deze studie toont aan dat het naast elkaar bestaan van hernieuwbare energie en kernenergie per
fect past in de Europese strategie die steunt op het drieluik bevoorradingszekerheid, competitiviteit
en koolstofarme energie.

1. BETROUWBAARHEID
door aan de vraag te voldoen en door eventuele productieoverschotten te exporte
ren. De combinatie van hernieuwbare bronnen en kernenergie garandeert dus
een globale bevoorradingszekerheid.
2. BETAALBAARHEID
door de garantie van een competitieve energie en door te vermijden dat men
beroep moet doen op duurdere en niet-rendabele productie-eenheden of struc
tureel te moeten importeren in geval van productieschaarste. Het samengaan van
hernieuwbare energie en kernenergie zorgt er dus voor dat de gemiddelde
productiekost lager is en de elektriciteitsprijzen op de markt betaalbaarder en
competitiever zijn.
3. DUURZAAMHEID
door de garantie van een gunstige en nagenoeg koolstofarme CO2-balans in
2050. Het samengaan van hernieuwbare bronnen en kernenergie laat toe om
het koolstofarme karakter van onze elektriciteitsproductie tegen 2050 te verbeteren.

In de drie scenario’s is dezelfde zeer aanzienlijke groei van
hernieuwbare energie ingecalculeerd. In afwezigheid van
de capaciteit aan kernenergie, worden de drie Europese
doelstellingen niet gehaald; er moet in dat geval een
beroep gedaan worden op de import van energie
en op de duurdere thermische centrales. Kernenergie
werkt hernieuwbare energie echter niet tegen, de twee
zijn complementair. Ze laten toe om de verschillende
Europese klimaatdoelstellingen te halen.
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08. BIJLAGE
balansbenadering
De drie complementaire standpunten die in deze studie bedoeld worden, met name:
—— de bevoorradingszekerheid,
—— de competitiviteit en de prijsstabiliteit,
—— het halen van de klimaatdoelstellingen,
werden geanalyseerd vanuit een “balans”-benadering, door een balans (evenwicht op lange ter
mijn) op te maken van de Belgische situatie op drie momenten (2016, 2030 en 2050) gebaseerd op
de elektriciteitsvraag volgens de hypotheses van het Federaal Planbureau) en het aanbod, volgens
de uitwerking van drie scenario’s met een energiemix die aan die vraag kan voldoen.
De “balans”-benadering houdt dus rekening met het evenwicht tussen het volume van de vraag en
dat van de productie over een bepaalde periode. Ze moet onderscheiden worden van de benade
ring op basis van “adequacy” die het evenwicht tussen vraag en aanbod veeleer onderzoekt met
het oog op de veerkracht van het systeem in situaties met een onevenwicht tussen de twee (vraag
en aanbod).

23

24

Kernenergie werkt de
ontwikkeling van hernieuwbare
energie niet tegen. De
twee energiebronnen zijn
complementair. Samen maken
ze het mogelijk de Europese
klimaatdoelstellingen te halen.
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