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Context van het onderzoek 

Hernieuwbare energie is één van de belangrijkste oplossingen die door de beleidsmakers en 

de samenleving aangewend moet worden om de toekomstige uitdagingen op het vlak van 

energie te kunnen aangaan: 

> Europa beschikt over een verouderde energie infrastructuur, wat betekent dat er 

binnen een korte tijdsspanne grote delen van het huidig productievermogen 

vervangen moeten worden. 

> Ongeveer 50 % van de elektriciteit in België is afkomstig van kernenergie, terwijl er 

vanuit politieke hoek beslist werd om de productie van kernenergie tegen 2025 

volledig stop te zetten. 

> België is sterk afhankelijk van de invoer van brandstoffen om aan haar energiebehoefte 

te kunnen voldoen. In 2012 importeerde België meer dan 95 % van haar primaire 

energie waardoor, volgens de Europese Commissie, het tekort op de energiebalans de 

5 % van het BBP overschrijdt. 

 

De 2009/28/EC richtlijn ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

(HEB) streeft naar een cijfer van 20 % voor het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto 

eindverbruik van energie in 2020. De nationale doelstelling in België bedraagt 13 % (met een 

aandeel van 6.8 % in 2012 volgens Eurostat) voor alle energiedragers (elektriciteit, verwarming 

en koeling, transport). Ondanks de ambitieuze doelstelling voor hernieuwbare energie op 

Europees niveau, is de realisatie ervan een ware uitdaging voor regeringen die slechts over 

een beperkt budget beschikken. In dit verband is het van primordiaal belang dat de 

beleidsmakers een gedetailleerd overzicht krijgen van de becijferde voordelen die verbonden 

zijn aan een verhoogde hernieuwbare energieopwekking. 

 

 

 



 
Doelstelling 

De doelstelling van deze studie is enkele socio-economische gevolgen van twee verschillende 

elektriciteitsscenario’s met elkaar te vergelijken. Vertrekkend vanuit het bestaand portfolio 

van 2012 voorziet het eerste scenario in een verdere ontwikkeling van hernieuwbare  

elektriciteitscapaciteit tot 2020. Het tweede scenario veronderstelt geen toename van het 

hernieuwbaar productievermogen. Volgende socio-economische gevolgen zullen met elkaar 

vergeleken worden: 

> Bijdrage tot de Belgische handelsbalans (invloed van het verhandelen van 

hernieuwbare energieproducten en –diensten, invloed op het invoeren van 

brandstoffen) 

> Invloed op het BBP, de tewerkstelling en inkomsten uit belastingen 

Andere invloeden van een duurzame energietransitie (CO2 uitstoot, elektriciteitsprijzen) 

worden op een meer kwalitatieve basis behandeld. 

 

Omvang 

De omvang van deze studie omvat zowel de impact op de nationale handelsbalans als de 

directe en indirecte socio-economische impact op het systeem van hernieuwbare energie: 

> Directe impact omvatten TW (Toegevoegde Waarde), tewerkstelling en 

belastinginkomsten gegenereerd door binnenlandse bedrijven die producten en diensten 

voor hernieuwbare energiesystemen verschaffen. 

> Indirecte impact omvatten TW, tewerkstelling en belastinginkomsten van 

binnenlandse toeleveranciers van deze bedrijven. 

 

Methodologie: vergelijking van twee scenario’s voor de evolutie van de 

energiemix in België 

Voorspellingen over het profiel van de elektriciteitsbehoefte (101.9TWh in 2020) en de mix 

van elektriciteitscentrales zijn gebaseerd op de studie uit 2012 “Studie over de perspectieven 

van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030”, uitgevoerd door de FOD (Federale 

Overheidsdienst) Economie en het Federaal Planbureau (FPB). Deze referentiemix uit 2012 

werd gecorrigeerd met het hernieuwbare capaciteit die tijdens de laatste maanden van 2012 

werd geïnstalleerd. Beide scenario’s houden rekening met de ontmanteling van twee 

kernreactoren tegen 2015 voor een totaal vermogen van 900 MW zoals voorzien in de 

wetgeving van 2003. Ze voorzien ook allebei een invoer van ongeveer 5.8TWh aan elektriciteit 

in 2020. 

 

 



 
 

 

Uitgaand van dit vertrekpunt maken beide scenario’s een simulatie van de evolutie van de 

volledige elektriciteitsmix van België tot 2020 en dit volgens twee verschillende trajecten: 

> In overeenstemming met de FPB studie simuleert de “HEB-E 24 %” mix een verdere 

ontwikkeling van het duurzaam energievermogen dat een totaal elektriciteitsverbruik 

van 24 %  zal dekken in 2020 ( het NREAP (National Renewable Energy Action Plan - Nationaal actieplan 

voor duurzame energie)  beoogt een aandeel van ongeveer 20,9 % van het 

elektriciteitsverbruik). 

> De “HEB-E 11 %” mix voorziet geen bijkomend duurzaam energievermogen maar dit in 

de veronderstelling dat de bestaande duurzame elektriciteitsportfolio (2012) constant 

blijft. Het zou 11 % dekken van het totaal elektriciteitsverbruik in 2020. 

Het “HEB-E 24 %” scenario werd door de sector niet gevalideerd, maar dient beschouwd te 

worden als het officiële nationaal scenario. Daarom worden de drie verenigingen EDORA, ODE 

en BOP er niet door gebonden.  

In beide scenario’s is de productie van elektriciteit via STEG centrales (gecombineerde Stoom- 

En Gascentrales) de belangrijkste variabele aanpassing om België toe te staan om aan haar 

elektriciteitsbehoefte te voldoen. Deze energiecentrales gebruiken  aardgas als energiebron 

en zijn de meest flexibele installaties in de Belgische elektriciteitsinfrastructuur. 

 

De vergelijking voorziet in de installatie voor een bijkomende capaciteit aan 

elektriciteitsopwekking (HEB, STEG) tussen 2013 en 2020 en de exploitatie ervan tot 2033 (20 

jaar exploitatie voor de eerste centrales die in 2013 geïnstalleerd werden). Het verbruik en de 

elektriciteitsmix blijven constant in de periode 2020-2033. Deze “theoretische oefening” 

heeft geen technische noch economische rechtvaardiging maar moet beschouwd worden 

als enige uitweg om CAPEX, OPEX en de brandstofkosten op eenzelfde (theoretisch) niveau 

te houden, én om een vergelijking te kunnen maken tussen een CAPEX intensief (HEB-E 24%) 

scenario en een brandstofintensief(HEB-E 11 %) scenario op lange termijn. 

 

 

  



 
 

Evolutie van de Belgische elektriciteitsverbruik mix onder de twee scenario’s 

 

 
 
2012 was een bijzonder jaar voor de productie van kernenergie (40.3 TWh) omwille van de stillegging van 2 reactoren en de 

verhoogde elektriciteitsinvoer om de verloren productie te compenseren. De productie van 46 TWh kernenergie in 2010 is 

een betere referentie voor het potentieel van de Belgische productie van kernenergie. 

 

 

 

De aanpak van de scenario modellen 

 
De vergelijking omvat niet de socio-economische invloeden van de exploitatie van de 

bestaande capaciteiten, maar de uitgaven en voordelen van de nieuwe productiemethodes 

(geïnstalleerde capaciteiten en verhoogde belasting). De verschillende stappen in de methode 

-  gedetailleerd in het rapport - , worden hier opgesomd: 

 

 

> STAP 1: het opstarten van beide scenario’s vertrekkend van de prognoses van het FPB 

(Federaal Planbureau), erop toeziend dat in beide gevallen de fluctuaties worden gedekt door 

voldoende piekvermogen en dit in regel met de Belgische energie veiligheidsvoorwaarden. 

 

> STAP 2: het innen van kosten en binnenlandse aandelen van CAPEX, OPEX en 

brandstof voor elke technologie. Hun input in de nationale economie genereert toegevoegde 

waarde, tewerkstelling en belastinginkomsten. Het aandeel in de invoer van CAPEX, OPEX en 

brandstofkosten heeft een invloed op de handelsbalans. Toekomstige financiële stromen 

worden verdisconteerd. 

 



 
> STAP 3: het berekenen van directe en indirecte invloeden door rekening te houden 

met de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende sectoren (diensten of industrie). 

Hiertoe wordt een vermenigvuldigingsmodel gebruikt, dat gebaseerd is op Eurostat invoer-

uitvoer tabellen. 

> STAP 4: het inschatten van de effecten  op de nationale belastinginkomsten 

(vennootschap, inkomsten, sociale lasten) uit de economische activiteit die door beide 

scenario’s wordt gegenereerd. 

 

 

Een positieve impact van duurzame energie op de nationale handelsbalans 

Deze studie geeft een algemeen beeld weer van de impact van het aanwenden van HEB 

(hernieuwbare energie) op de nationale handelsbalans. Onderstaande grafiek geeft de 

gecumuleerde invoer voor het gebruik van HEB en STEG technologieën (CAPEX,OPEX, 

brandstof) weer in de beide scenario’s: “HEB-E 24 %” en “HEB-E 11 %”. 

De verdisconteerde factuur voor de invoer onder “HEB-E 24%” bedraagt € 13 miljard, wat dus 

lager ligt dan de meer dan € 18 miljard van de “HEB-E 11 %”. De studie gaat over een 

tijdspanne van 20j (2013-2033). 

Totale verdisconteerde import (CAPEX, OPEX, brandstof) per technologie onder beide 
scenario’s (2013-2033) 

 

*De geïnstalleerde biomassa capaciteit onder “RES-E 24 %” is uitgerust met een gecombineerde stoom-en gascentrale wat energiewaarde 

produceert en bespaart op brandstofinvoer. 

** STEG capaciteit blijft constant onder “RES-E 24 %”. De impact van de STEG op de handelsbalans is beperkt tot extra aardgas die nodig is 

om de bestaande STEG capaciteit te bevoorraden, wat onderworpen zal zijn aan een hogere belastingfactor.

 



 
De rechtse grafiek vergelijkt de impact van 

beide scenario’s op de handelsbalans met 

betrekking tot de gecumuleerde 

invoerfactuur van alle goederen en 

diensten tijdens de periode 2013-2033 

(CAPEX, OPEX, brandstof). 

Door de hogere CAPEX behoefte, waar 

België gedeeltelijk invoerafhankelijk voor 

is, is de invoerfactuur van de “HEB-E 24 %” 

initieel hoger dan die van de “HEB-E 11 %”. 

Het verschil tussen beide neemt af vanaf 

2020. Reden daarvoor is het einde van de 

installatiefase waardoor “HEB-E 24%” 

rendement op zijn initiële investering 

oplevert dankzij de lagere 

brandstofkosten. 

Rond 2025 zal het invoervoordeel van de 

“HEB-E 24 %” groter zijn dan dat van de 

“HEB-E 11 %”, met een verlaging van de 

totale invoerkost.  

Alle inschattingen en parameters, die voor 

dit model gebruikt werden, worden 

uitvoerig in het rapport en de bijlagen 

weergegeven (bv. voor energieprijzen en 

toename zie blz.27, voor de discontovoet 

zie blz. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecumuleerde importfactuur (CAPEX, 

OPEX, brandstof) voor beide scenario’s 

 

 

 

 

 



 
Een sterk macro-economisch argument voor het aanwenden van 

hernieuwbare energie 

 

De parameters van dit model werden conservatief ingeschat. Ondanks enige onzekerheid 

bezorgen de resultaten  toch een stevig argument wat betreft de socio-economische gevolgen 

van HEB technologieën.  

De verdisconteerde uitgaven (CAPEX, OPEX, brandstof) onder “HEB-E 24 %”, die oplopen tot 

€ 28 miljard voor de periode 2013-2033 (vergeleken met € 19 miljard onder “HEB-E 11 %) 

moeten in perspectief gezien worden met het ‘socio-economisch rendement op investering’, 

in het bijzonder: 

> Het totaal van de BTW geproduceerd onder “HEB-E 24 %” ligt rond de € 7 miljard hoger 

dan onder “HEB-E 11 %” voor de periode 2013 – 2033. Dit betekent een jaarlijks 

gemiddelde van € 350 miljoen.  

> “HEB-E 24 %” zou tijdens de periode 2013 – 2033 rond € 2,6 miljard meer belastingen 

genereren dan “HEB-E 11 %”. Dit is een jaarlijks gemiddelde van meer dan € 130 

miljoen.  

> “HEB-E 24 %” zou tijdens de installatieperiode (2013-2020) gemiddeld ongeveer 9000 

extra jobs per jaar en tijdens de werkingsperiode (2014-2033) ongeveer 2500 extra 

jobs per jaar in de operationele- en onderhoudsdiensten creëren dan onder “HEB-E 

11%”, zoals hieronder geïllustreerd. 

 

Directe en indirecte tewerkstelling onder de twee scenario’s 

 

 

 

 



 
 

Verdere macro-economische invloeden worden op een meer kwalitatieve manier aangepakt  

en moeten in andere studies uitgediept worden: 

> Elektriciteitsprijzen: een groot aandeel van energiebronnen met lage brandstofkosten 

beïnvloedt de groothandelsprijzen (het zogenaamde ‘merit order effect’). Een aantal 

empirische studies, behandeld in dit rapport (EWEA, Weigt, APPA, Holttinen), hebben 

de potentiële schaal van dit effect onderzocht. 

 

> Afgeleide werkgelegenheid: werkgelegenheid, gecreëerd voor een bepaalde 

opdracht. Dit verwijst naar tewerkstelling die ondersteund wordt door de 

gezinsbestedingen van de (directe en indirecte) werknemers van deze opdracht. Dit is 

rechtstreeks gekoppeld aan de nationale tewerkstelling (zowel de directe als de 

indirecte). 

 

> Gevolgen voor het milieu: “HEB-E 24 %” zal in vergelijking met “HEB-E 11%” 4,6 

miljoen ton CO2 minder uitstoten in 2020. Dit betekent -3% van de Belgische uitstoot 

van broeikasgas in het Protocol van Kyoto’s referentiejaar 1990. 

 

> Socio-economische impact van de duurzame warmteproductie: het aanwenden van 

thermische zonne-energie, biomassa voor warmte en warmtepomptechnologie,  zoals 

beschreven in het Belgisch Actieplan voor Duurzame Energie, voorziet in ongeveer 

9000 arbeidsplaatsen per jaar. Dit werd berekend door EY die zich hiervoor baseerde 

op cijfers over jobcreatie uit een studie van cluster Tweed. 

 

Toekomstige stappen 

Een consortium, geleid door Ecofys in opdracht van de Europese Commissie, heeft de 

energiekosten en subsidies in de Europese Unie geanalyseerd en dit in voorbereiding op de 

debatten over het energie- en klimaatbeleid voor 2030. 

Het doel van dit project was volledige en onderbouwde info te verschaffen over 

energieproductie, systeemkosten, subsidies en de historische en huidige externe kosten in elk 

van de 28 EU deelstaten en voor de EU in het algemeen. 

Het resultaat voor België kan als kwantitatief antwoord op de externe kosten en subsidies 

dienen en een aanvulling zijn op de besluiten van onderhavig onderzoek. 

 

 


