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 Melchior Wathelet  

Goedkeuring plan 

Wathelet door kern 



2 

De Europese context 

Een energiemarkt in volle omwenteling: 

– De liberalisering 

– De integratie van de markten 

– De overgang naar hernieuwbare productie 

 

Uitdaging voor alle Europese landen : elementen van de 

driehoek met elkaar in overeenstemming brengen 

bevoorradingszekerheid - prijs- leefmilieu 

 Er moet een delicaat evenwicht worden gevonden, zonder valse 

beloften 
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De Europese context 

Dezelfde uitdagingen voor alle landen: 

– Een gedecentraliseerde hernieuwbare productie 

– Een intermitterende productie 

– Druk op de rendabiliteit van de warmte-eenheden 

– Een  versnipperde verantwoordelijkheid voor 

bevoorradingszekerheid 

 

Dezelfde vaststelling in alle landen : 

De markt kan dit niet alleen 
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De Belgische context 

De verplichting in België: 

De wet van 2003: kernuitstap vanaf 2015 

 

Maar tot op heden geen enkele visie en geen enkel kader 

naast de wet  

 

Dubbele doelstelling op zeer korte termijn: 

– De bevoorradingszekerheid in de context van de 

kernuitstap 

– Het beheer van de prijzen voor de burgers en de 

ondernemingen 
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vaststellingen op korte termijn 

Op korte termijn: 

- 3274 MW minder in 2015 bij ongewijzigd beleid 

- België is structureel afhankelijk van invoer (> 

3000 MW gedurende 29 dagen deze winter) 

- Probleem vergroot door een aantal 

onzekerheden : evolutie van het productiepark 

(stilleggingen, Twinerg), koppelingen, 

onzekerheden mbt vergunningen, evolutie van 

de vraag (economische groei), 

weersomstandigheden 
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vaststellingen op middellange termijn 

Op middellange termijn: 

- Geplande kernuitstap vanaf 2022 

- In functie van de opmars van de hernieuwbare 

energie is er meer flexibele capaciteit nodig 

- Termijnen voor nieuwe projecten kunnen 

anticiperen 

- Op dit ogenblik is niet voldaan aan de financiële 

en economische voorwaarden om te besluiten 

tot investering 
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Het plan Wathelet: 

een globale aanpak 

Principes: 

 

– De markt moet maximaal kunnen functioneren 

– De kost voor de consument en de Staat moet 

beheerst worden : flexibiliteit en plafonnering 

– Anticiperen : omdat investeringen tijd in beslag 

nemen, moet men anticiperen op een aantal evoluties 

en aansluiting vinden op het nieuwe energiemodel 

waarbij de concurrentie en het investeringsklimaat 

gestimuleerd worden 
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Het plan Wathelet: 

korte termijn 

Dit plan beoogt : 

 

• het behoud van bestaande gascentrales door de 

verbetering van hun rentabiliteit en de creatie van een 

dynamische strategische reserve; 

• het stimuleren van de ontwikkeling van het vraagbeheer, 

dat eveneens zal kunnen deelnemen aan de 

strategische reserve; 

• de verdere ontwikkeling van inter-connecties met het 

buitenland, met duidelijke doelstellingen voor Elia. 
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Het plan Wathelet: 
Verbetering van de rendabiliteit van de bestaande 

centrales 

1. Verbetering van de concurrentiekracht om de centrales zoveel 

mogelijk op de markt te houden  

 Vrijstelling van de federale bijdrage die geheven wordt op het in 

centrale gebruikte gas 

 Compensatie voor de grootverbruikers (degressiviteit en 

plafonnering) 

2. Hervorming van de markten van de ondersteunende diensten 

 Overgang naar korte-termijnproducten: win-win 

  - vermindering van de risicopremie voor de producenten 

  - lagere kost voor de gemeenschap 
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Het plan Wathelet: 
Verbetering van de rendabiliteit van de bestaande 

centrales 

3. Herziening van de injectietarieven 

 Nieuwe tarieven beslist door de CREG naar aanleiding van de 

beslissing van het Hof van Beroep van Brussel 

4. Aanleggen van een strategische reserve 

 Doel : op basis van een regelmatige analyse een strategische 

reserve aanleggen indien de beschikbare capaciteit onvoldoende  

bevoorradingszekerheid garandeert 

 Hoe : aanbesteding van Elia voor een jaarlijkse of tweejaarlijkse 

reserve 

 Contractanten: centrales buiten de markt (« cocon ») en beheer 

van de vraag (onderbreekbare contracten en aggregatoren) 

 Reserve aangehouden buiten de markt (geactiveerd in laatste 

instantie) 
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Het plan Wathelet: 
middellange termijn 

Deze verschillende maatregelen zijn noodzakelijk maar volstaan niet 

om structureel de bevoorradingszekerheid na 2016-2017 veilig te 

stellen. Er is dus ook beslist om : 

 

• de beslissing van de verlenging van Tihange 1 te bevestigen. Deze 

verlenging moet de overgang naar meer hernieuwbare energie 

vergemakkelijken en moet de kost voor de consumenten helpen 

drukken; 

• een aanbesteding uit te schrijven voor 800 MW aan nieuwe 

gascentrales die de bevoorradingszekerheid veilig moeten stellen 

en de concurrentie op onze markt moeten verhogen. 

 


