


Inhoud

• Waar lopen we tegenaan?

• Waar moeten we naartoe? Europese klimaatdoelstellingen

• Waar staan we nu? Huidige capaciteit, huidig beleid

• Hoe zien wij de energietransitie?

• Voornaamste investeringsnoden: gebouwen 

• Efficiëntie en doelgerichtheid van beleid

• Key takeaways





De wereld verandert
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Bron: NASA Goddard SVS

http://svs.gsfc.nasa.gov/
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Europese klimaatdoelstellingen





Types van opwekking

• Thermische eenheden

• Kool, bruinkool en biomassacentrales

• Nucleaire productie-eenheden

• Aardgas productie-eenheden

• Hernieuwbare productie-eenheden

• Niet-thermische eenheden

• Niet-thermische eenheden

• Waterkracht

• Windkracht

• Photovoltaïsche energie



Types centrales in Belgium: capaciteit (exclusief PV)

Bron: http://www.elia.be/en/grid-data/power-generation

Energiebron Relatieve capaciteit (%)

Nucleair 40,4

Gas 33,25

Vloeibare brandstof 1,24

Kool 0

Andere 6,91

Wind 8,69

Water (voornamelijk opslag) 9,51

http://www.elia.be/en/grid-data/power-generation


Type centrales: Welke zijn actief?

Bron: http://www.elia.be/en/grid-data/power-generation

http://www.elia.be/en/grid-data/power-generation


Geïnstalleerde Wind- en PV-capaciteit

Onshore Wind: 2.175 MW

Offshore Wind: 1,186 MW

PV> 4 GW





Versterking kustnetwerk

• Belgische kust als centrale energiehub
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Nieuwe projecten Elia

Nautilus

Mog 2

Ventilus

Boucle du Hainaut



Grenzen vallen weg: Elia & 50Hertz

Elia verwierf 50Hertz (80 % eigendom)
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Markt: theorie van de ‘energy-only-markt’

• Dubbele impact van hernieuwbare energie (RES):

• Het ‘Merit-order effect’ (bijna nul marginale kosten)

• Prijs volatiliteit (variabiliteit van de bron)
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Markt: theorie en praktijk

• Dubbele impact:

• Merit-order effect (bijna nul marginale kosten)

• Prijs volatiliteit (variabiliteit van de bron)

MUST-
RUN

BASE 
LOADF

MID 
LOAD

PEAK 
LOAD

Low Demand High DemandP

QBASE 
LOADNF

MUST-
RUN

MID 
LOAD

PEAK 
LOAD

Low Demand High Demand

QRES

P

RESDG RESDG

BASE 
LOADNF

BASE 
LOADF

Negatieve en positieve prijspieken

(➔ volatiliteit) door inflexibiliteit systeem



Recente ontwikkelingen

Bron 2017 (TWh / %) 2018 (TWh / %)

Nucleair 40,3 / 50 27,3 / 34

Gas 21,3 / 26 21,7 / 27

Onshore wind 2,4 / 3 3,7 / 5

Offshore wind 3,2 / 4 3,4 / 4

Zonne-energie 3,2 / 4 3,5 / 4

Andere 4,4 / 5 3,0 / 4

Import 6,5 / 8 17,4 / 22



Import: it takes 2 to tango

• Frankrijk: 58 reactoren, 63,1 GW, 403 TWh of 6400 uur: verouderend kernpark, 
Flamanville in aanbouw (13 jaar bouw, moest in 2012 af zijn, nog niet klaar), cost 
overrun meer dan 10 miljard nu. Tegen 2035 14 centrales toe en alle steenkool
toe

• UK: heel veel offshore wind, oud nucleair, nucleair programma: Hinkley point 3.2 
GW, 107 €/MWh prijsgarantie voor 35 jaar, geschatte kost 50 miljard Euro. Alle
andere nieuwe projecten (Toshiba, Hitachi): dood

• Nederland: sluit alle steenkool (inclusief de nieuwe die bij sluiting amper 15 jaar
oud zullen zijn) tegen 2029: Meer dan 5 GW weg

• Duitsland: nucleair, nog 8 GW tegen 2022 weg; Kohlenausstieg: 42,6 (2017) 30 
(2022); 9 (2030); 0 (2038)



Snelle ontwikkeling

Zeewindpark
Capaciteit 
(MW) In werking

C-Power 325 2009

Belwind 171 2010

Northwind 216 2014

Nobelwind 165 2017

Rentel 309 2018

Norther 370 2019

Northwester 2 219 2020

Seamade 487 2020

Totaal 2262

Jaartal
Totale capaciteit 
(MW)

2009 325

2010 496

2014 712

2017 877

2018 1186

2019 1556

2020 2262



Gebouwen

• 40% van het energieverbruik in de EU

• 36% van de CO2-uitstoot in de EU

• Vlaanderen: 95% van de woningen voldoet niet aan de 2050 
doelstellingen

• Amper 5% behaalt een A-peil

• > 50%: zeer energie-inefficiënt (label E en F)



Conclusie

• Er was geen coherente aanpak in de laatste 15 jaar

• Productie is sterk afgenomen

• Heel veel gebeurd in hernieuwbare

• Veel investeringen in het hoogspanningsnet

• Focus moet liggen op globale systeem





First things first: de ‘circles of concern’



Technologie: van een klassiek model…



…naar een duurzame energievoorziening

Minder energie – meer elektriciteit – slimme warmte

Verweven energievectoren

Slimme netten

Thermische energie

Prosumers

Opslag-technologie

Gelijkstroom (DC) 
Bulk & Nanogrid

Internet of Energy

nieuwe diensten &
marktmodellen

Meer elektrificatie

Hernieuwbare energie



Trends

Verweven
energievectoren

Prosumenten in de 
bebouwde omgeving

Thermische warmte 
voor toekomstig 

comfort

Meer Elektrificatie Disruptieve 
Opslagtechnologie

DC Bulk en Nanogrid Ontbundelen: 
Nieuwe diensten & 

marktmodellen

Internet of Power Meer Intermittentie en 
Flexibiliteit

Competitieve 
Hernieuwbare Energie
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Kosten van de systeemveranderingen…

• Operationele kosten dalen

• Geen brandstof nodig voor hernieuwbare energie

• Systeem zal voornamelijk bestaan uit
CAPEX-gebaseerde technologieën

• Van een OPEX- naar een CAPEX-systeem

… maar wat met vergoedingen?

• Afhankelijk van de markt

Hernieuwbare
energie-
bronnen

Backup 
generatie

Netten

Opslag

Vraagsturing
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Groothandel

Kleinhandel

Bedrijf

Generator

Kleinhandel

Verhandelaar

Huishouden Huishouden Huishouden

Bedrijf

Groot- en kleinhandel
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Kleinhandel

Kost per energie-eenheid?

Capaciteitsgebaseerde tarieven?

Energie als een dienst?
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Kost per energie-eenheid?

Basisproduct

• 30%

• Energie

Net

• 50%

• Capaciteit

Heffingen

• 20%

• Beleid

Met hernieuwbare energiebronnen:

Marginale kost 0 €/MWh
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Flexibiliteit van het energiesysteem

• Flexibiliteit is de mogelijkheid om snel stijgende of dalende energie-aanpassingen te kunnen
doorvoeren

• Bronnen van flexibiliteit:

• Flexibel aanbod

• Voornamelijk door gascentrales.

• Flexibele vraag

• Residentiële, commerciële, en industriële consumptieprocessen.

• Opslag

• Bijvoorbeeld waterkrachtcentrales, batterij-oplag, power-to-gas-opslag.

• Netten

• Door verbeterde controle en toegenomen transmissiecapaciteit.

• Paradigmaverschuiving: van aanbod volgt vraag naar vraag volgt aanbod, dankzij
opslagcapaciteit en de capaciteit van het net.

Brijs, 2015
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Groothandel

Kleinhandel

Bedrijf

Generator

Kleinhandel

Verhandelaar

Huishouden Huishouden Huishouden

Bedrijf

Evolutie naar twee markten
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Evolutie naar twee markten

• Ontkoppeld!

• Soms gekoppeld voor back-up

Industriële markt

• Grote industriële
verbruikers

Residentiële markt

• KMO’s

• Residentiële consumenten

• Dienstverleners
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Energie als een dienst

• Geen energie aanbieden maar “energiediensten”

• Aanbieden van warmte, koeling, oplaadmogelijkheden, …
• Totale energieconsumptie is minder belangrijk

• Comfort is belangrijk!

• Vergelijkbaar met de telecomsector
• Werd oorspronkelijk gefactureerd per sms/belminuten

• Nu betalen we voor ongelimiteerd sms’en/bellen

• Gedecentraliseerde werking

• Op de lokale markt
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Conclusies

• Groothandel

• Kleinhandel

Energie Capaciteit
Energie als
een dienst

Energie
Energie + 

capaciteit?





Gebouwefficiëntie: nieuwbouw en renovatie

• Lange termijn: Bijna EnergieNeutrale (BEN) gebouwen

• Jaarlijks 3 % renovaties van gebouwen nodig

• Promoten van gelijke toegang tot financiering

• Nationale gebouwenbestand, energie-arme gebruikers, sociale
huisvesting

• Betaalbaarheid

• Renovatie moet luchtkwaliteit binnenshuis, brandveiligheid en risico op 
aardbevingen verbeteren

• Financiële mechanismes en incentives (leningen voor energie-
efficiëntie, PPP, optionele energieperformantiecontracten, …)



EU visie (2018/844)

• Link tussen digitale markt en de energie-unie

• Verbondenheid bij energie en hoge capaciteitscommunicatie

• Smart readiness indicator: mogelijkheid om de werking van een gebouw
aan te passen aan de noden van de bewoners en de buitenwereld
(oftewel het net)



Hogere duurzaamheid, energie-efficiëntie en comfort

• Voorbeeld



Vraagt een totaal andere elektriciteitsvoorziening: EDISON

PV-modules

DC-schakelaar
Meter

hernieuwbare energie

Omvormer
AC-

schakelaar

Zelf-

consumptie

Verdeel-

bord

(Digitale)

meter

Distributie-

net



Gebouwen en “Lokale energiegemeenschappen”

• Optimaliseren van de gebouwschil

• Optimaliseren in het gebouw

• Optimaliseren tussen gebouwen



Wat is de rol van een energiegemeenschap?

• Energie-efficiënte maatregelen onder de aandacht brengen

• Collectieve omschakeling

• Collectieve investeringen

• Microgrid



Wat met eigendom en investeringen?

• Wie is eigenaar van het gebouw?

• Wie investeert in de energiebesparingstechnologieën?

• Wie is eigenaar van de data?

• Wie krijgt het voordeel?

• Wat met verzekering?





Beleid: korte termijn

• Comfort versus energie-efficiëntie

• Wat als de marginale kost van energie nul wordt in een energy-only-
markt?

• Capex versus Opex

• Flexibiliteit kan nadelig zijn voor efficiëntie (bv. bij koeling in magazijnen)

• Hogere efficiëntie, lagere flexibiliteit

• Energiekwaliteit: warmte op lage temperatuur versus elektriciteit. Hoe 
meten en beoordelen? 



Energiebeleid in Europa

• Europa: marktgedreven klimaatbetrouwbaarheid 

• Europa schrijft geen energiekeuzes voor behalve voor hernieuwbare 
bronnen. 

• “Clean Energy For All”



Energiebeleid België

• Kernuitstap werd beslist in 2003

• Ontwikkelingen op de Noordzee

• Verbindingen met de buurlanden

• Klimaatplan

• ENIGE LAND IN EUROPA MET EEN AFKOPPELINGSPLAN MET 8 ZONES 



Energiebeleid in Vlaanderen

• Verspreide subsidies

• Wind, WKK, isolatie, warmtepomp, elektrisch voertuig, 
condensatieketel: allemaal gesubsidieerd

• Duur distributienet, inclusief verborgen belastingen 
(openbaredienstverplichtingen)

• Belastingen: werken de transitie tegen

• EPB-, EPC-standaarden matchen niet met de realiteit

• Geen slimme meter



Volgende stappen
• Europa

• Breder dan elektriciteit

• Denk aan het fundamentele: energy-only of ?

• Vereenvoudig het systeem

• België
• Voer uit wat beslist werd

• Investeer in nieuwe energiecentrales en bouw meer verbindingen met de buurlanden

• Maak van België een efficiënte energiehub voor gas en elektriciteit

• Vlaanderen
• Ruim de rekeningen op: ondersteun de drager die de energietransitie mogelijk maakt

• Maak nieuwe diensten mogelijk en stop met het promoten van specifieke technologieën

• Integreer transport in het systeem
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Key takeaways

• Er is nog veel mogelijk, maar wachten is geen optie

• Debat voeren vanuit systeemblik, geen tunnelvisie op bepaalde 
technologieën

• Uitvoeren wat beschikbaar is, niet wachten op moonshots

• Maar: fundamenteel onderzoek & innovatie blijft belangrijk!

• Iedereen heeft een rol te spelen: de onderzoekswereld, de industrie, de 
politiek, de burger,…





Bezoek onze labo’s – nog tot 17u!

EnergyVille 1 EnergyVille 2
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…of neem een kijkje op onze website

• www.energyville.be

• Voor nieuws, evenementen,

opiniestukken, ‘expert talks’,…

https://www.energyville.be/blog

http://www.energyville.be/

