
Waarom we geen nieuwe
gascentrales nodig hebben

De federale regering heeft maar liefst 3,6 miljard euro veil voor de bouw van 
nieuwe gascentrales. Volgens minister van energie Tinne Van Der Straeten zijn 
deze vervuilende centrales noodzakelijk om de energiebevoorradingszekerheid te
garanderen na de kernuitstap. De groene minister baseert zich hiervoor echter op 
gecontesteerde berekeningen van Netbeheerder Elia. Vooral de federale regulator 
CREG heeft fundamentele bezwaren bij de conservatieve uitgangspunten van Elia 
en nieuwe cijfers tonen inderdaad aan dat we vandaag geen nood hebben aan 
nieuwe centrales. De PVDA eist dat de federale regering haar plannen voor de bouw 
van nieuwe gascentrales intrekt en de voorziene middelen inzet in investeringen om 
ervoor te zorgen dat België in 2050 voor 100% op hernieuwbare energie kan draaien.

CRM en de bevoorradingszekerheid: de basics
In kader van de kernuitstap is de bevoorradingszekerheid een essentieel onderdeel van 
het debat. Tegenstanders van de kernuitstap alarmeren dat “het licht zal uitgaan”. De 
Vivaldi-partijen beantwoorden deze vrees door de kernuitstap te compenseren met 
massale subsidies voor de bouw van nieuwe gascentrales.

Maar wanneer is er een probleem met deze bevoorradingszekerheid? Hoe wordt er 
bepaald of België al dan niet over voldoende productiecapaciteit beschikt? Dit wordt 
bepaald door de parameter LOLE, de ‘Loss of Load Expectation’.  De LOLE is gelijk aan 
het statistisch1 verwacht aantal uur per jaar dat de elektriciteitsproductie niet kan 
voldoen aan de vraag in een bepaald land, rekening houdend met de interconnecties2 
met het buitenland. Dit aantal uren is in België wettelijk vastgelegd: in een normale 
winter mag de LOLE wettelijk niet hoger zijn dan 3 uur, tijdens een strenge winter ligt 
dat iets hoger, op 20 uur.

Samengevat voor een normale winter:

• LOLE < 3 uur → er is geen probleem met de bevoorradingszekerheid

• LOLE > 3 uur  → er is een probleem met de bevoorradingszekerheid

De vraag of onze bevoorradingszekerheid dus verzekerd is of niet, is afhankelijk van het 
bevoorradingszekerheidscriterium (LOLE < 3h). In de discussies over onze 
bevoorradingszekerheid gaat het vaak over een mogelijke black-out van ons 
elektriciteitssysteem, maar een kortstondig tekort (een LOLE-uur) leidt niet 
noodzakelijk tot een black-out. Bij een black-out ligt het volledige systeem plat. In het 
1 Aangezien de LOLE een statistische parameter is wilt een LOLE > 0 uur niet zeggen dat er elk jaar voor

een (zeer) korte periode een tekort is.  Bijvoorbeeld: Een LOLE van 2 h kan betekenen dat er 9 jaar 
lang continu aan de vraag voldaan kan worden en dan in 1 jaar gedurende een periode 20h niet 
volledig kan voldaan worden aan de vraag.

2 Indien er een overschot aan productie is in het buitenland en een tekort aan productie in België kan 
België  stroom importeren via de internationale hoogspanningsverbindingen, de zogenaamde 
interconnectoren.
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onwaarschijnlijke geval dat de energieproductie niet kan voldoen aan de vraag, zal er 
eerder een geplande (mits deze te voorspellen valt) en beperkte afschakeling 
plaatsvinden. De impact van een voorziene en tijdelijke afschakeling is vele malen 
kleiner een volledige black-out. 
Het bevoorradingszekerheidscriterium toont tenslotte dat we als maatschappij een 
zeker ‘restrisico’ aanvaarden. Zodanig investeren in productiecapaciteit om LOLE op 0 te 
krijgen (om er voor te zorgen dat we altijd, in álle omstandigheden aan de energievraag 
kunnen voldoen) zou teveel kosten. Een groot deel van deze extra productiecapaciteit 
zou bovendien bijna nooit draaien.

Hoe zit het nu met die bevoorradingszekerheid?
Netbeheerder Elia stelt om de 2 jaar een rapport op met een update van de 
bevoorradingszekerheid in ons land. In haar laatste rapport3, dat dateert van juni 2019, 
berekende Elia een LOLE van 9,4-10,5 uur tegen 2025. Het is deze studie die gretig 
gebruikt wordt om te verdedigen dat we te kampen hebben met een duidelijk probleem 
op het vlak van de bevoorradingszekerheid (mits LOLE > 3h).

Elia verdedigt op basis hiervan de stelling dat ons land nood heeft aan 2,4 à 3,9 GW aan 
extra capaciteit (afhankelijk van het scenario), en meer bepaald aan nieuwe gascentrales.

Er is echter een probleem: nieuwe gascentrales zijn uit zichzelf niet winstgevend genoeg,
Daarom wilt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) het 
subsidiemechanisme CRM invoeren.

CRM
CRM staat voor CapaciteitsRenumeratieMechanisme. In het subsidiemechanisme CRM 
wordt voor een bepaalde periode een bepaald volume (bv. 1 GW) geveild. 
Elektriciteitsproducenten moeten dat volume ten allen tijden kunnen leveren. De 
elektriciteitsproducenten die het goedkoopst een bepaalde capaciteit aanbieden, halen 
de subsidies binnen.

Officieel klinkt het dat de CRM ‘technologieneutraal’ zou zijn. Dat zou betekenen  dat alle 
technologieën kunnen deelnemen aan de CRM-veilingen en in aanmerking komen voor 
de subsidies. We weten echter nu al dat het grootste deel van de subsidies naar de bouw 
van klassieke (en grootschalige) gascentrales zal gaan. Gascentrales kunnen immers het 
goedkoopst ten alle tijden energie leveren, en de goedkoopste winnen. 

Deze centrales zullen echter voor een meeruitstoot van 2,25 – 36 miljoen ton CO2 op EU 
niveau zorgen4. Het risico op een lock-in van fossiele brandstoffen, waarbij onze 
maatschappij nog voor een lange periode afhankelijk blijft van een bepaalde technologie (bv. 
gascentrales) door keuzes die vandaag gemaakt worden, is groot. Het duurt minstens 25 jaar
tegen dat nieuwe gascentrales zijn afgeschreven, wat betekent dat de nieuwe 

3 https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-reports/
studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf

4 De uitstoot van de nieuwe gascentrales wordt niet (volledig) gecompenseerd onder het Europese 
emissiehandelsysteem ETS volgens onderzoekers van de KU Leuven: https://mpra.ub.uni-
muenchen.de/96437/1/MPRA_paper_96437.pdf
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gascentrales nog tot minstens 2050 zullen moeten draaien. Terwijl onze 
elektriciteitsproductie ten allerlaatste tegen 2040 CO2-neutraal moet zijn. 

Hebben we echt nood aan die nieuwe gascentrales? De 
CREG vindt van niet
De noodzaak van nieuwe gascentrales is dus gebaseerd op de berekeningen van 
netbeheerder Elia. Regulator CREG betwist deze cijfers echter ten stelligste en komt 
hiervoor met zeer goed onderbouwde argumenten. De regulator stelt voornamelijk de 
uitgangspunten van Elia in vraag, maar wordt hierin telkens genegeerd.

Een van dé discussiepunten is de invloed van klimaatverandering en de mate waarin
men hiermee rekening houdt bij de berekening van de LOLE. Wanneer staat onze 
bevoorradingszekerheid immers onder druk? Tijdens zeer strenge winters (met als 
gevolg een extreme piek in verbruik). Maar met klimaatverandering daalt de kans juist 
op extreme winters. Dat is logisch.

Uit een klimaatstudie van de VUB onder leiding van onderzoeker Wim Thiery blijkt dat 
de kans op zulke zeer strenge winters sterk is afgenomen. Daarom vroeg de CREG aan 
Elia om haar berekeningen nog eens opnieuw uit te voeren, deze keer wél rekening 
houdend met klimaatverandering.

Rekening houden met klimaatverandering
Rekening houden met klimaatverandering kan volgens de nieuwe Europese regelgeving5 
op 3 verschillende manieren (zie afbeelding 1). In de de eerste optie wordt de 
klimaatverandering zelf gemodelleerd. In optie 2 wordt er een gewogen gemiddelde 
genomen van de historische klimaatjaren.  In optie 3, de ‘gemakkelijkste’ manier, wordt 
er enkel met de 30 meest recente klimaatjaren gerekend. De historische klimaatdata van 
van 4 decennia geleden is immers niet meer representatief voor het klimaat vandaag, 
laar staan voor het klimaat van de toekomst.

Afbeelding 1: Volgens de nieuwe Europese methodologie zijn er 3 manieren op rekening te houden met 
klimaatverandering

5 Zie p. 12, ACER Decision on the ERAA methodology: Annex I,  
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions
%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2024-2020_Annexes/ACER%20Decision%2024-
2020%20on%20ERAA%20-%20Annex%20I.pdf 
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Wat blijkt? Onze zogenaamde bevoorradingsproblemen worden in de berekeningen van 
Elia veroorzaakt door de extreme strenge winters van ’84 en ’86 die duidelijk een 
uitzondering waren (zie afbeelding 2). In de berekeningen van Elia treden de grootste 
tekorten op in de winters van ‘84 en ‘86 (LOLE = 149,8 uur en 91,7 uur 
respectievelijk).Het zijn net deze extreme winters die bijzonder zwaar doorwegen in de 
berekening van de uiteindelijke gemiddelde LOLE-parameter. De kans dat een extreme 
winter zoals die van ‘84 optreedt is echter net zeer klein geworden door de 
klimaatopwarming.  

Als we enkel rekening houden met de 30 meest recente klimaatjaren, zoals de Europese 
methodologie om rekening te houden met klimaatverandering vereist (optie 3), dan zakt
de LOLE parameter aanzienlijk (zie afbeelding 3).

Afbeelding 2: LOLE parameter per jaar (bron: studie (E)2064, CREG)

De CREG toonde bovendien aan dat als we ook rekening houden met een strategische 
reserve6, de LOLE-parameter verder onder de 3 uur zakt (zie afbeelding 3). Met andere 
woorden: dan is er géén probleem met de bevoorradingszekerheid en hebben we 
dus géén nood aan nieuwe gascentrales.

6 Met een strategische reserve houden we bestaande (!) centrales (die normaal gezien zouden sluiten 
wegens niet winstgevend genoeg) beschikbaar als back-up. In geval van nood kunnen deze centrales 
dan opgestart worden. Een strategische reserve is het mechanisme dat Belgie tot nu toe elk jaar 
voorziet voor het garanderen van de bevoorradingszekerheid. Met een strategische reserve worden 
er echter geen nieuwe gascentrales gebouwd.
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Afbeelding 3: LOLE parameter rekening houdend met verschillende klimaatjaren en/of strategische reserve (bron: studie 
(E)2064, CREG)

De CREG heeft haar standpunt over de CRM al meermaals herhaald en deed dat recent 
nog bij de bespreking van haar begroting 2021 in het Federaal parlement. 

Afbeelding 4: Hoorzitting CREG, 01/12/20 in de commissie Energie 

In mensentaal : we hebben géén nieuwe gascentrale nodig, onze bevoorradingszekerheid
is gegarandeerd.

Als door klimaatverandering de CRM niet noodzakelijk is…
… dan negeren we die gewoon. Energielobby FEBEG, Elia en minister Van Der Straeten 
beargumenteren telkens dat de resultaten van Elia bevestigd worden door academici, 
nationale experten & Europese studies. Geen enkel van de tot nu toe beschikbare 
bevoorradingszekerheidsstudies houden echter rekening met klimaatverandering.

 

Afbeelding 5: bron: nota (E) 2064, CREG
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Zoals bij elke modelberekening of studie geldt dat de uitkomsten sterk afhankelijk zijn 
van de initiële uitgangspunten. Met andere woorden: ‘extreme’ uitgangspunten leiden tot
‘extreme’ resultaten. Anno 2021 geen rekening houden met klimaat is niet te 
verantwoorden. Conform de nieuwe Europese methodologie is het zelfs gewoon 
verplicht  7  . Daarover zwijgt de minister echter in alle talen.

En wat zegt minister Van Der Straeten ?
In reactie op de kritiek dat ze de impact van klimaatverandering op de 
bevoorradingszekerheid negeert, antwoordt de minister8 ontwijkend. De Europese 
methodologie die de nationale overheden verplicht om dit criterium op te nemen, werd 
pas op 2 oktober 2020 definitief goedgekeurd en dat zou onvoldoende tijd laten om de 
nodige wijzigingen uit te voeren. voor de eerste CRM-veiling die plaatsvindt in oktober 
2021 (afbeelding 6).  De chronologie klopt, maar de invloed van klimaatverandering op 
de resultaten was al duidelijk lang voor oktober 2020. Zo dateert de klimaatstudie van 
de VUB al van 18 maart 2020 en riep de CREG al op 24 maart op om hier rekening mee te
houden . Op vraag van de CREG voerde Elia de berekeningen toen al opnieuw uit. Het 
bleek dus perfect haalbaar om dit reeds te implementeren in de modelberekeningen.

Bovendien publiceerde Elia pas in november 2020 het kalibratierapport voor de eerste 
CRM-veiling. Het is dit rapport dat bepalend is voor het totale volume dat geveild wordt 
in oktober 2021 (en dus zal bepalen hoeveel nieuwe gascentrales er gebouwd zullen 
worden). Het was dus perfect mogelijk om in het kalibratierapport reeds rekening te 
houden met klimaatverandering. Waarom is dit niet gebeurd?

Afbeelding 6: Antwoord minister Van Der Straeten 02/02/21 in de commissie Energie

7 Zie voetnoot 5
8 p. 11, verslag commissie Energie 02/02/21: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic357.pdf
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In haar antwoord zegt de minister vervolgens dat Elia de nieuwe methodologie wél zal 
implementeren in de volgende bevoorradingszekerheidsstudie, die verwacht wordt in 
juni 2021. De resultaten van deze nieuwe studie zullen echter niet meegenomen worden
in de eerste CRM-veiling van oktober 2021 (zie afbeelding 6). Net die eerste CRM-veiling 
is zo cruciaal en zal bepalen of er nieuwe gascentrales gebouwd worden. Voor de PVDA 
zijn de antwoorden van de minister dan ook ontoereikend9. Ze bieden geen antwoord op 
de cruciale vraag waarom de minister weigert rekening te houden met 
klimaatverandering in de eerste, bepalende CRM-veiling.

Conclusie en alternatief
We kunnen de volledige kernuitstap perfect uitvoeren zonder nieuwe gascentrales te 
bouwen.  Een CRM-mechanisme is niet noodzakelijk om de bevoorradingszekerheid te 
garanderen. Een strategische reserve, waarbij de bestaande thermische capaciteit in 
stand gehouden wordt, volstaat. De PVDA vraagt dat de federale regering haar plannen 
voor de bouw van nieuwe gascentrales stopzet.

De federale regering  wil naar schatting 3,6 miljard euro vrijmaken voor het CRM-
mechanisme.  De PVDA wil dat deze middelen geïnvesteerd worden in maatregelen die 
ons op het pad zetten van 100% hernieuwbare energie en een halvering van het 
energieverbruik. 

De PVDA wil de middelen gebruiken om een openbare klimaatinvesteringsbank op te 
richten die de ecologische transitie moet financieren. 

- Deze klimaatbank moet de energietransitie versnellen door massale, 
investeringen in energie-besparing, hernieuwbare energie en energie-opslag. 

- Met een openbare klimaatbank kan de overheid een offensieve 
investeringspolitiek voeren in warmterecuperatie en het isoleren van gebouwen, 
offshore windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen via een publiek 
energiebedrijf, openbaar vervoer,  een waterstofnetwerk, onderzoek en andere 
hefbomen. 

- De klimaatbank ondersteunt en financiert ook lokale overheden, sociale 
huisvestingsmaatschappijen en energiecoöperaties. 

- De klimaatbank kan tot slot ook privé-leningen verschaffen aan burgers via een 
derde-betalersysteem voor renovatie- en isolatieplannen, en in zonnepanelen en 
warmtepompen. De leningen worden terugbetaald door een daling van de 
energierekening.

9 Minister Van Der Straeten herhaalde haar antwoorden bovendien  op 9 februari 2021  tijdens een 
hoorzitting met het opvolgingscomité van de CRM in de commissie Energie: http://www.dekamer.be/
media/index.html?language=nl&sid=55U1373&offset=16708
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