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VBO en kernenergie: kritische toelichting 
 

Op woensdag 30 augustus gaf Pieter Timmermans (gedelegeerd bestuurder van het VBO) 

zijn septemberinterview. Daarin had hij het onder andere over de visie van het VBO inzake 

energie. Het punt over de verlenging van de exploitatieduur van bepaalde kernreactoren na 

2025 maakte hevige reacties los bij verschillende spelers. Wanneer in een nota het woord 

‘kernenergie’ opduikt, overschaduwt dat aspect kennelijk alle andere elementen, zo ook 

met de energievisie die het VBO onlangs op tafel legde. Jammer hoewel voorspelbaar. 

Laat ons de zaken meteen duidelijk stellen: het VBO stelt voor om na 2025 een 

kerncapaciteit van 2000 à 3000 MW (van de huidige 6000 MW) te behouden mits de 

vervulling van een reeks technische voorwaarden (veiligheid en beveiliging van de 

kerninstallaties onder toezicht van het Agentschap voor Nucleaire Controle, alsook een 

verantwoord afvalbeheer en maatregelen inzake non-proliferatie) én een economische 

voorwaarde: het moet voordelig zijn voor de consument. Die elementen waren al terug te 

vinden in onze laatste memoranda. De bedoeling is ook niet om reactoren in gebruik te 

houden waarvan het reactorvat imperfecties vertoont door de waterstof. 

Laten we het na de voorwaarden hebben over de impact van een gedeeltelijke verlenging. 

Hernieuwbare energie 

In de reacties op de nota van het VBO zijn veel mensen van mening dat een gedeeltelijke 

nucleaire verlenging de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de weg zal staan. We 

moeten vandaag echter vaststellen dat het de ondersteuningsmechanismes van 

overheidswege zijn (waaronder de groenestroomcertificaten) die de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie mogelijk maken. Die steunmaatregelen worden geenszins beïnvloed 

door kernenergie. De grootste rem op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, althans 

wat onshore windturbines betreft, is vandaag in feite de burger die zich verzet tegen de 

installatie van nieuwe capaciteit (zonder een oordeel te willen vellen of zulks terecht is of 

niet). Voor die problematiek stelt de visie enkele pistes voor. Daarnaast is ook de 

mogelijkheid dat er - zoals in het verleden - retroactieve maatregelen zouden kunnen 

worden genomen, een rem. 

Dat gezegd zijnde, klopt het dat de aanwezigheid van kernenergie de marktprijzen zal doen 

dalen (cf. hieronder), zodat de producenten van hernieuwbare energie minder winst zullen 

maken. Zo beschouwd hebben lagere marktprijzen inderdaad een negatieve impact op het 

financiële resultaat van de exploitanten van hernieuwbare energie, maar voor de 

portefeuille van de consumenten zijn de gevolgen alleen maar positief. Behalve dit gewenste 

effect heeft kernenergie dus geen negatieve impact op de ontwikkeling van hernieuwbare 

energie. 
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Als de nucleaire rente bestemd zou worden voor de energietransitie, zou kernenergie zelfs 

een positief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. 

 

Prijzen 

De elektriciteitsprijzen op de markten worden, als er geen congestie op de elektrische 

interconnecties aan de grens zit, gevormd op regionaal Europees niveau (B, NL, L, F, D …) via 

de beurzen. De prijs hangt af van de variabele kosten (marginale kosten) van de 

verschillende elektriciteitsproductiemiddelen op de markten. Fotovoltaïsche energie en 

windmolens hebben nagenoeg geen variabele kosten (geen aankoop van brandstoffen), de 

kosten kunnen zelfs negatief zijn als we de subsidies per geproduceerde MWh in rekening 

nemen. Daarna komt, nog steeds op de ladder van de variabele kosten, de bestaande of te 

verlengen kernenergie, gevolgd door de productie van elektriciteit met steenkool en 

vervolgens met aardgas. Voor die laatste twee productiemiddelen hangen de variabele 

kosten sterk af van de aankoopprijs van de grondstof (steenkool en gas) en van de CO2-prijs. 

Op het niveau van de regionale markten, wordt het prijsniveau bepaald door de laatste 

centrale die elektriciteit moet produceren om aan de vraag te voldoen … waarbij eerst een 

beroep wordt gedaan op de goedkoopste centrales. De nucleaire productie weghalen zou 

betekenen dat we een relatief goedkope productietak afschaffen, wat de elektriciteitsprijs 

(exclusief belastingen, netwerkkosten) de hoogte zal injagen. We mogen ook niet vergeten 

dat de elektriciteitsprijs gevormd wordt op regionaal Europees niveau en dus ook wordt 

beïnvloed door de hernieuwbare productie van andere landen, door de Franse kernenergie 

of nog de Duitse steenkool en bruinkool. Als België nucleaire capaciteit terugtrekt zullen, al 

naargelang de situatie, de Europese regionale prijzen stijgen. Die impact op de prijs zal veel 

groter zijn als er congestie is op de elektrische interconnecties aan de grenzen. 

Kernenergie behouden zou dus een positieve invloed op de marktprijzen hebben. 

Bevoorradingszekerheid 

Bevoorradingszekerheid is cruciaal voor ons land. Op vraag van de regering maakte Elia 

daaromtrent een reeks analyses voor de periode 2017-2027. Het rapport van die 

kwaliteitsvolle analyse biedt heel wat inzichten. Het toont de capaciteitsnoden tot 2027 in 

het kader van een volledige kernuitstap. We stellen vast dat een gedeeltelijke nucleaire 

verlenging – ten dele – zou kunnen beantwoorden aan de vooropgestelde toekomstige 

noden en dat met voordelige productiekosten (cf. hierboven) en zonder CO2-uitstoot (cf. 

hieronder). Een oplossing die vrij eenvoudig lijkt. Misschien te eenvoudig? Bovendien 

betekent een gedeeltelijke verlenging van de kernenergie meer gediversifieerde 

productiemiddelen en stoppen we op die manier niet al onze eieren in één mand. 

De bevoorradingszekerheid wordt ook verzekerd door de invoer. Dat is een goede zaak. Het 

volledige Belgische verbruik willen dekken met nationale productie houdt economisch 

gezien geen steek. België beschikt over goede interconnecties die nog zullen verbeteren in 

2020-21 met het afwerken van een reeks projecten van transmissienetbeheerder Elia. Zoals 

eerder uitgelegd, dienen de interconnecties om de elektriciteitsmarkten van verschillende 

landen aan mekaar te koppelen en laten ze toe goedkoper elektriciteit te importeren (of te 
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exporteren als wij zelf goedkoper zijn). Dat alles heeft een impact op de handelsbalans van 

ons land, maar ook op de elektriciteitsprijs voor de consument (en dus ook op de 

competitiviteit van de elektriciteitsintensieve industrieën in het bijzonder). Kortom, in het 

kader van een open markt is dat een kwestie van evenwicht tussen nationale productie en 

invoer van elektriciteit. 

Op nationaal niveau inzetten op opslag, flexibiliteit aan vraagzijde en hernieuwbare energie 

en al de rest importeren is noch realistisch noch wenselijk. In elk geval niet als we denken 

aan 2030-2035 en rekening houden met ons industrieel weefsel. In België hebben we, met 

of zonder kernenergie, een bepaald aantal flexibele gascentrales nodig. Toch draaien de 

bestaande gascentrales minder enminder wegens hun hoge variabele kosten in vergelijking 

met hernieuwbare energiebronnen, Franse kernenergie of Duits steenkool. Hun ‘draaitijd’, 

waarin ze inkomsten genereren om hun vaste kosten te dekken, is dus afgenomen naarmate 

de hernieuwbare productie is toegenomen EN naar aanleiding van de lagere 

elektriciteitsproductiekosten in het buitenland. Volgens de producenten zorgt deze situatie 

voor financieel verlies. Daar kan kernenergie het verschil maken. Met competitievere 

variabele kosten dan gas en steenkool kan een nucleaire productie België van een 

energiebron voorzien die elektriciteit produceert om, steeds met een aanwezigheid van 

gascentrales, te beantwoorden aan de nationale vraag naar elektriciteit, in het bijzonder 

wanneer er congestie is op de interconnecties. Op die manier kunnen we ook energie 

uitvoeren. De gedeeltelijke verlenging van nucleaire capaciteit is een pluspunt voor de 

Belgische bevoorradingszekerheid en voor onze energieonafhankelijkheid t.o.v. het 

buitenland, vooral in geval van congestie aan de grenzen. 

CO2 

De vermindering van CO2-uitstoot wordt op Europees niveau georganiseerd rond een 

regeling voor handel in emissierechten (EU ETS) voor de grote uitstotende industrieën en 

rond een reeks nationale doelstellingen voor alle niet-ETS-sectoren: transport, gebouwen, 

landbouw en niet-ETS-bedrijven. De productie van elektriciteit valt onder het EU ETS-

systeem. De emissies van het elektriciteitsproductiepark spelen dus geen rol in het behalen 

van de Belgische CO2- emissiereductiedoelstelling. Het productiepark heeft daarentegen 

wel een impact op de Belgische doelstellingen inzake luchtvervuiling. Daarbij dient nog 

opgemerkt dat de elektriciteitssector ter zake reeds moet voldoen aan de Europese richtlijn 

inzake industriële uitstoot. 

Kortom, om de frequente verwarring hierrond uit de wereld te helpen: een gedeeltelijke 

verlenging van kernenergie, die geen CO2 uitstoot, zal geen impact hebben op de Belgische 

doelstelling op het vlak van CO2-uitstoot, maar wel op de Europese reductiedoelstelling van het 

ETS. 

Stop het eindeloze getouwtrek 

Het staat buiten kijf dat de weifelende houding van opeenvolgende regeringen over het 

afstappen van, dan wel het verlengen van kernenergie sinds 2003 een grote onzekerheid 

heeft teweeggebracht die investeringen afhoudt. Juister is om te zeggen dat dit euvel zich 

niet beperkt tot dit dossier, integendeel: de waarheid is dat het de verschillende regeringen 
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over de hele lijn aan een gemeenschappelijke visie op het vlak van energie ontbreekt. Als er 

onzekerheid is over de verlenging, is dat onder meer omdat een aantal actoren waaronder 

het VBO menen dat België er belang bij heeft op zijn grondgebied een zekere nucleaire 

capaciteit te behouden. Dit gebrek aan maatschappelijke (en politieke) consensus, ondanks 

de wet op de phase-out, ligt aan de basis van deze onzekerheid. 

In het voorstel van het VBO om 2.000 à 3.000 MW kernenergie te behouden na 2025 gaan 

de tegenstanders van kernenergie vlot voorbij aan het feit dat dit tegelijk inhoudt dat 3.000 

à 4.000 MW worden opgegeven. In die zin is het VBO-voorstel een sterk signaal en een 

garantie dat de rol van de bestaande nucleaire capaciteit in ons land vanaf 2022-2025 

kleiner wordt, en geleidelijk uitdooft. Dit signaal is des te sterker omdat het VBO in zijn visie 

op dit vlak duidelijke beslissingen vraagt, en dit al vanaf 2020. 

Met dit duidelijke nucleaire kader zullen de marktspelers met kennis van zaken kunnen 

investeren wat kernenergie aangaat. Deze ‘nucleaire zekerheid’ is onontbeerlijk, maar lang 

niet voldoende voor de markspelers. Zo zal er nog duidelijkheid moeten komen over een 

reeks andere aspecten, met name over de organisatie van de markt (waarin de burger een 

almaar actievere rol zal opnemen) en het scheppen een duidelijk en stabiel 

investeringskader. 

 

Conclusies 

Het VBO stelt voor om - onder voorwaarden - na 2025 2.000 à 3.000 MW kerncapaciteit te 

behouden met de stellige overtuiging dat kernenergie: 

 geen invloed (of een zeer marginale invloed) zal hebben op de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie, tenzij lagere elektriciteitsprijzen door de aanwezigheid van 

kernenergie als iets negatiefs worden gezien. Het VBO zet in zijn energievisie 

trouwens in op het ontwikkelen van hernieuwbare energie. Als de nucleaire rente 

zou worden aangewend voor de energietransitie, zou kernenergie zelfs een positief 

effect op hernieuwbare energie kunnen hebben. 

 een deel van de oplossing is voor de capaciteitsbehoefte die Elia identificeerde in zijn 

studie over de bevoorradingszekerheid tot 2027 besteld door de regering; 

 de prijs op de elektriciteitsmarkt (d.i. exclusief behalve taksen en netwerkkosten) 

zal doen dalen; 

 een positieve impact zal hebben op de binnen het EU ETS-systeem 

geregistreerde CO2- uitstoot; 

 ons land in staat zal stellen minder elektriciteit in te voeren en meer uit te voeren en 

ook de tewerkstelling positief zal beïnvloeden. 

Het voorstel inzake kernenergie is slechts één element in een breed pakket (beleids-) 

maatregelen die het VBO naar voren schuift in zijn energievisie. Het is dit totaalplaatje - en 

niet het nucleaire aspect afzonderlijk - dat de regeringen voor ogen moeten houden bij het 

uittekenen van een gemeenschappelijke visie. Die moet een duidelijk en stabiel kader 

opleveren voor de verschillende marktspelers, die op dat moment met kennis van zaken 

zullen kunnen investeren. 
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Gezien de reacties in de media heeft deze nota het nucleaire aspect nader toegelicht. Wij 

wijzen er evenwel nogmaals op dat de energievisie veel ruimer is dan louter de nucleaire 

kwestie, waarop het debat zich nu toespitst. 

September 2017 ■


