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DOOR JAN SCHILS, BRUSSEL  
Een aantal in België opererende  
energiebedrijven als Electrabel,  
EDF Luminus en E.On, wil  
binnenkort enkele grote gascentrales 
stilleggen, omdat ze met groot verlies 
draaien. Andere gascentrales zijn al 
gesloten of draaien nog maar enkele 
dagen per jaar, omdat gesubsidieerde 
groene stroom, en elektriciteit  
afkomstig van steenkool veel goedkoper 
hun weg naar de afnemers vinden. 
Toch zijn deze gascentrales nog steeds 
onmisbaar wanneer de vraag naar 
elektriciteit groot is op piekmomen-
ten. Worden ze te vroeg gesloten, dan 
dreigt het licht uit te gaan in België, 
waarschuwt de Belgische TSO.
 
Voor Jacques Vandermeiren, CEO van 
Elia, TSO en beheerder van het Belgische 
hoogspanningsnet, was een en ander aan-
leiding de alarmbel te luiden. Hij waar-
schuwde onlangs de federale regering in 
Brussel ervoor dat de stroomlevering van 
het land ernstig in het gedrang dreigt te 

komen. De CREG, de federale toezicht-
houder op de elektriciteits- en gasmarkt 
in België, deed dat al eerder. Volgens de 
CREG volstaat een enkele koudegolf in 
Frankrijk om België zonder stroom te 
zetten. Maar hoe acuut is die dreiging en 
hoe kan ze concreet worden voorkomen? 
Is een (gedeeltelijk) uitstel van de voor-
genomen sluiting van de zeven Belgische 
kerncentrales tussen 2014 en 2025 een 
optie? Zeker wanneer men bedenkt dat 
de bouw van dure nieuwe gasgestookte 
(STEG-)centrales al gauw drie tot vier 
jaar duurt, terwijl kernenergie aanzienlijk 
goedkoper is.

Vanaf 2015 gaat het erom spannen
Vandermeiren: “Voor de komende winter 
is de situatie nog positief, maar vanaf 
2015 wordt het moeilijker doordat de 
kerncentrales Doel 1 en 2 dan zullen weg-
vallen. Nu is de leveringsproblematiek een 
verantwoordelijkheid van de overheid. 
Energiestaatssecretaris Wathelet heeft 
om de energievoorziening veilig te stellen 
besloten om de kerncentrale Tihange 1 in 

Wallonië tien jaar langer open te houden, 
dat wil zeggen tot 2025. Maar als er inder-
daad een opeenstapeling van sluitingen 
van gascentrales gaat plaatsvinden, kan 
dat inderdaad de elektriciteitslevering in 
ons land ernstig in gevaar brengen.” 

Stop & go-beleid
Terwijl Frankrijk (uitbreiding kern- 
energie), Duitsland (Energiewende)  
en Nederland (Energieakkoord) een  
duidelijke langetermijnkeuze hebben 
gemaakt voor de richting die zij willen 
inslaan met hun energievoorziening,  
is daarvan in België totaal geen sprake.  
Er bestaat daarover geen enkele zeker-
heid, laat staan planning.  
Vandermeiren: “In België voert de rege-
ring een stop & go-beleid, en de overheid 
verandert de regels en het beleid steeds. 
Daardoor ziet de energiesector zich 
gedwongen om van koers te veranderen 
ten aanzien van de vele langetermijn 
initiatieven en dito grote investeringen 
halverwege de geschatte looptijd. Zo  
werd voor het eerst in 2003 bij wet een 
stop van de kerncentrales aangekondigd. 
In 2009 werd deze wet ‘definitief ’  
gewijzigd om vervolgens drie jaar later 
opnieuw te worden veranderd. Ook 
gebeurt het in België geregeld dat het 
energiebeleid gewijzigd of opgeschort 
wordt naar aanleiding van onverwachte 
politieke of andere gebeurtenissen en 
op die manier zijn langetermijnkarakter 
verliest. Dat is bijvoorbeeld het geval 
geweest met de steunmaatregelen voor 
hernieuwbare energie. Die werden deels 
verminderd, deels helemaal afgeschaft.”

‘Energiepact’
Volgens Vandermeiren is het de hoogste 

tijd dat België actie onderneemt, zoals 
de buurlanden doen. Hij pleit voor een 
‘Energiepact’ om ‘s lands stroom- en  
gasvoorziening veilig te stellen. Maar 
maakt de versnippering van het energie-
beleid (deels federaal, deels gewestelijk) 
een dergelijk pact wel mogelijk?  
Vandermeiren: “De verschillende beslis-
singsniveaus binnen België inzake energie 
zijn nu eenmaal een realiteit. Het is zeker 
ambitieus om een dergelijk Energiepact 
tot stand te willen brengen, maar wij 
beschouwen het als onze taak om hiertoe 
op te roepen en een faciliterende rol te 
spelen. Wij willen hierbij de verschillende 
marktspelers betrekken. Heel wat  
stakeholders zijn van mening dat we  
dringend beslissingen moeten nemen.  
Het is vooral onze bedoeling om,  
zoals in de buurlanden, een langetermijn-
perspectief en -visie te ontwikkelen die 
door alle betrokkenen wordt gedragen  
en maatschappelijk relevant is.” 

Nederlandse stroomimport
België is in enkele jaren tijd van een 
netto-exporteur van energie naar een 
netto-importeur geëvolueerd.  
De meeste elektriciteit wordt vanuit 
Nederland en Frankrijk geïmporteerd. 
Op de Nederlandse energiemarkt bestaat 
momenteel overcapaciteit. Men wil graag 
stroom naar België exporteren.  
Vandermeiren: “België staat positief 
tegenover stroomimport uit Nederland. 
Voor de eerstkomende winters verwachten 
wij dat alle importcapaciteit uit  
Nederland op volle capaciteit zal worden 
gebruikt tijdens de piekuren. Wij gaan er 
immers meer en meer vanuit dat  
Frankrijk, hoewel in de regel exporteur 
naar België buiten de piekuren, tijdens 

de piek-momenten van een langdurige 
koudegolf eerst aan zich zelf zal denken 
en slechts in beperkte mate stroom naar 
België zal uitvoeren.” België heeft veel 
elektriciteit uit het buitenland nodig. 
Vandermeiren: “Elia kan gemiddeld on- 
geveer eenderde van het Belgische  
stroomverbruik invoeren, ofwel  
3500 MW. Bij piekmomenten wordt  
deze stroom overwegend in Nederland  
en Duitsland geproduceerd. Dit is al een 
zeer hoog percentage afhankelijkheid van 
het buitenland. De vraag is dan, kan men 
dit niet verhogen, tot bijvoorbeeld  
40 procent? Elia heeft sinds jaren een 
versterkingsprogramma voor het hoog-
spanningsnet naar Nederland in de pipe-
line, het zogeheten Brabo-project, maar 
dit project is door een individuele klacht 
bij de Raad van State sterk vertraagd.  
Elia blijft er wel verder aan werken. Wij 
achten het overigens niet raadzaam om 
tijdens piekmomenten nog meer op het  
buitenland te blijven rekenen, want ook  
in Nederland en Duitsland zijn de draai-
uren van veel gascentrales zeer beperkt 
en zullen niet-rendabele centrales gesloten 
worden. De toename van de interconnectie-
capaciteit blijft wel verantwoord voor de 
dagelijkse uitwisseling van energie buiten 
de piekmomenten.” 

Wat gaat 2014  
ons brengen?

We hebben een Energieakkoord met  
100 acties, een borgingscommissie onder 
leiding van Ed Nijpels en het gonst en 
bruist van uitvoeringsactiviteiten en  
nieuwe analyses. De eerste nieuwe wet-
geving is in de maak, gezamenlijk wordt 
gezocht naar een antwoord op de kritiek 
van de ACM, regionaal presenteert men 
met trots de eigen uitwerking. In juni is  
de borgingscommissie voornemens  
voortgang van activiteiten te melden, 
een aantal kennisinstellingen is gevraagd 
voor september een Nationale Energie-
verkenning voor te bereiden waarin 
nieuwe prognoses worden gepresenteerd. 
Als deze dynamiek behouden blijft, kan 
het akkoord op eerste successen wijzen 
en creëert het zijn eigen rugwind. Maar 
onverwachte tegenvallers liggen altijd op 
de loer. 

Het lastigst is hier de voortgang van  
wind op zee. Wellicht is de snelheid van 
aanbestedingen daarbij nog oplosbaar, 
maar wordt de beoogde kostendaling 
gerealiseerd? Los van de socialisering 
van de netkosten moeten de kosten in de 
periode 2010-2020 25% omlaag, bij een 
technologie die tot nu toe eerder kosten-
stijgingen liet zien. Door een meer indus-
triële aanpak en slimmere financiering is 
dat denkbaar, maar niet vanzelfsprekend 
haalbaar. En we willen heel veel wind op 
zee bouwen: in 2023 moet er in Nederland 
evenveel staan als nu in de hele wereld.  
Elders staat er uiteraard ook een toename 
op stapel en in het SER-akkoord is voor-
zien dat de nieuwe tenders niet doorgaan 
als de kosten onvoldoende dalen. De een 
zal dit alles ambitieus noemen, de ander 
een gok. Verder moet het besparingstem-

po van huishoudens tussen 2014 en 2020 
omhoog van gemiddeld 1,5 naar 2% per 
jaar – dat is veel.

De toename van moeilijk stuurbaar 
aanbod van door wind en zon opgewekte 
elektriciteit is in Duitsland zo groot dat 
systeembeheerders (TSO’s) zich voor 
nieuwe taken zien gesteld. En we staan 
nog maar aan het begin.  
Tot 2020 verdubbelt het aandeel zon 
en wind in de Europese Unie, in een 
klimaatscenario verdubbelt het tot 2035 
nogmaals en bedraagt dan eenderde van 
de elektriciteitsproductie en meer dan 
40% van de capaciteit. In Duitsland is dat 
aandeel aanzienlijk hoger en energetisch 
zijn we een provincie van dat land. Hoe 
gaan we daarmee om? Wat betekent dit 
voor de operationele zekerheid van het 
systeem en voor de investeringszekerheid? 
De energieke burger gaat hier een rol in 
spelen, maar dat is niet genoeg.  

Column

De energiewereld is onvoorspelbaarder dan ooit. Vorig jaar konden we alleen 
hopen dat er ook in Nederland een Energieakkoord zou komen, nu is het er. Dat 
gasland Nederland niet eens wil zoeken naar nieuwe vormen van gasproductie is 
even verbazend. Wereldwijd blijft de toename van broeikasgasemissies onzeker: 
deze vertraagt fors, maar is dat vooral een structuur- of cyclisch effect? Voor 
2014 denk ik dat we op drie zaken moeten letten: in Nederland de uitwerking van 
het Energieakkoord, in Europa de toename van variabiliteit in de elektriciteits-
markt en de Europese Raad van maart.

Kunnen de grote energiebedrijven zich op 
tijd heruitvinden? Wie gaat dat allemaal 
financieren? 

Dit is een fantastische, uitdagende taak 
voor alle betrokkenen. Laat jonge, capa-
bele mensen naar de energiesector in de 
brede zin van het woord gaan en scholen 
en universiteiten hen opleiden! Maar het 
vraagt ook om een grondige aanpassing 
van de elektriciteitsmarkt. De Europese 
oceaanstomer is daartoe niet tijdig in 
staat. Hopelijk vervalt niet elk land in 
zijn eigen oplossing, maar gebeurt dat in 
regionale samenwerkingsverbanden die 
samen genoeg leerervaring bieden om be-
hulpzaam te zijn bij een Europese aanpak.

In januari komt de Europese Commis-
sie met het Witboek voor een klimaat en 
energiekader 2030. In maart volgt dan 
de Europese Raad die richtinggevende 
uitspraken moet doen. Zal die er in slagen 

een passend langetermijndoel te formu-
leren, gericht op de nodige reductie van 
broeikasgassen en rechtdoend aan zorgen 
over concurrentiekracht? Lukt het het 
innovatievermogen daar een plaats in te 
geven? Of ontstaat een patstelling tussen 
Oost en West in Europa, aangewakkerd 
door die delen van het bedrijfsleven die 
elke langetermijnoriëntatie van de over-
heid per definitie bedreigend lijken te 
vinden? En past bij dit doel ook een begin 
van een Europees beleidspakket, zodat het 
niet alleen over woorden en doelen gaat, 
maar ook over maatregelen? Het lijkt me 
mogelijk, maar geenszins zeker. Na de 
Europese verkiezingen kan een nieuwe 
Commissie met de uitkomst aan de slag.
Al met al volop kansen op zinvolle uit-
komsten in 2014, maar evenzeer kunnen 
we in het moeras geraken. Laten de kan-
sen ons inspireren om er daadwerkelijk 
iets van te maken. 

Jacques Vandermeiren, CEO van de Belgische TSO Elia, pleit voor ‘Energiepact’

‘Stroomvoorziening in België in gevaar 
als gascentrales te vroeg dichtgaan’

Jacques Vandermeiren, CEO van Elia:  
“Voor de eerstkomende winters 
verwachten wij dat alle importcapaciteit 
uit Nederland op volle capaciteit zal 
worden gebruikt tijdens de piekuren.”

Pieter Boot is verbonden aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving.


