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Persbericht 
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De CREG wijst op de hoge elektriciteitsprijzen in Brussel, 

bewijst dat de parameter Nc weinig representatief is 
en past het akkoord inzake kernenergie in Duitsland toe op België 

 
Met uitzondering van Duitsland, is elektriciteit voor een huishouden in Brussel duurder dan in 
andere Europese hoofdsteden 
 
De CREG heeft de prijzen voor elektriciteit in Brussel en in de naburige hoofdsteden vergeleken. De commissie 
stelt vast dat, in juni 2010, de jaarlijkse factuur van een gezin van 4 personen in Brussel 741 € bedroeg, tegen 
631 € in Amsterdam, 516 € in Londen, 455 € in Parijs en 756 € in Berlijn. Vergeleken met Brussel is elektriciteit 
dus 15 % goedkoper in Amsterdam, 30 % goedkoper in Londen en 39 % goedkoper in Parijs, terwijl het 2 % 
duurder is in Berlijn. 
 
Dit hoge prijsniveau in de Belgische hoofdstad kan door de volgende elementen worden verklaard: 

1. de distributiekost is in Brussel hoger dan in alle andere hoofdsteden; 
2. de energiekost is in Brussel hoog: met uitzondering van hun Londense collega’s behalen de Brusselse 

leveranciers per klant de hoogste omzet. Deze situatie is onder meer te wijten aan de zeer zwakke 
mededinging op de Brusselse elektriciteitsmarkt; 

3. de btw is in Brussel ook hoger dan in de andere hoofdsteden. 
 

Als men het beleid inzake het milieu dat de elektriciteitskost in Berlijn sterk beïnvloedt, buiten beschouwing laat 
of wanneer men rekening houdt met de commerciële aanbiedingen die in Berlijn en Brussel bijvoorbeeld aan 
nieuwe klanten worden voorgesteld, is Brussel de duurste stad die in het kader van dit onderzoek werd 
bestudeerd. 
 
De CREG benadrukt dat deze conclusies geldig zijn voor de hoofdsteden maar niet noodzakelijk voor het hele 
nationale grondgebied. In Brussel is de component distributie van de factuur bijvoorbeeld duurder dan in andere 
streken van België. Deze situatie doet zich ook voor in het buitenland in verband met andere componenten van 
de elektriciteitsfactuur. Men stelt er van de ene hoofdstad op de andere immers belangrijke verschillen vast 
tussen deze componenten. 
 
Om deze vergelijking te kunnen maken, heeft de CREG een objectieve methodologie uitgewerkt. Bovendien 
werden alle gegevens nagekeken en goedgekeurd door de nationale regulatoren van de betrokken landen. 
 
 
 

De representativiteit van de parameter Nc, die wordt gebruikt om elektriciteit aan 
huishoudelijke klanten en aan bepaalde industriële klanten te factureren, moet worden 
verbeterd 
 
De parameter Nc moet de evolutie weergeven van de prijzen voor fossiele brandstoffen en kernbrandstoffen die 
in België worden gebruikt om elektriciteit te produceren. De meeste elektriciteitsleveranciers gebruiken de 
parameter op eigen initiatief voor de facturatie van de energiecomponent van de factuur in het kader van 
contracten met een variabele prijs. De Nc wordt berekend aan de hand van een formule uit 2002 die steunt op 
het Belgische productiepark voor elektriciteit van toen. 
 
De CREG is van mening dat de parameter Nc in beperkte mate representatief is en dat dit omwille van 
onderstaande redenen moet worden verbeterd: 
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1. de meeste referentiewaarden die de Nc-formule samenstellen, weerspiegelen niet langer de 
werkelijkheid: sinds 2002 stelt men bijvoorbeeld een wijziging vast van het productiepark voor 
elektriciteit, met een stijging van de productie op basis van aardgas en een daling van de productie op 
basis van steenkool; 

2. essentiële variabelen die vandaag de brandstofkosten beïnvloeden, zijn niet in de Nc-formule begrepen, 
bijvoorbeeld de productie op basis van biomassa, enz.; 

3. in de berekening van de Nc wordt geen rekening gehouden met bronnen voor de 
elektriciteitsbevoorrading die onder andere tijdens de vrijmaking van de markt zijn opgetreden, 
bijvoorbeeld de aankoop van elektriciteit op de Belpex- en Endex-beurzen, de invoer, de bevoorrading 
vanaf hernieuwbare energiebronnen; 

4. de bevoorradingsportefeuilles van de nieuwe leveranciers die op de vrijgemaakte markt hun intrede 
hebben gedaan, en die verschillen van het Belgische productiepark voor elektriciteit van 2002, worden 
evenmin opgenomen in de Nc-formule. 

 
De parameter Nc moet worden geüpdatet: de formule moet nieuwe indexen opnemen en coëfficiënten moeten 
worden aangepast. Als men bijvoorbeeld het ultieme scenario neemt waarin de parameter Nc in geval van 
kernuitstap verder wordt berekend zoals vandaag wordt gedaan en waarin alle andere factoren bovendien gelijk 
blijven, dan zou het stilleggen van de drie oudste reactoren de Nc met 20 % de hoogte injagen en de 
elektriciteitsfactuur van een huishouden van vier personen met 4 % doen stijgen, wat overeenkomt met 23 € per 
jaar. Indien de kerncentrales volledig worden stilgelegd, zou de Nc met 89 % stijgen en zou de 
elektriciteitsfactuur van een huishouden van vier personen ongeveer met 19 % stijgen, wat overeenkomt met 
103 € per jaar. 
 
De CREG pleit dus voor een herziening van de huidige indexering van de elektriciteitsprijs, die onder meer 
gebaseerd is op de kosten en het productiepark van 2002, teneinde te evolueren in de richting van een 
indexering gebaseerd op de huidige bevoorradingskosten van de leveranciers actief op de Belgische markt. 
Bovendien zou de grote volatiliteit van de Nc, die een weerslag heeft op het Belgische indexcijfer der 
consumptieprijzen, sterk moeten worden beperkt. 

 

De CREG bestudeert het akkoord inzake kernenergie dat onlangs in Duitsland werd bereikt 
en past het toe op België 

 
Het akkoord afgesloten tussen de Duitse Staat en de producenten van elektriciteit afkomstig van kernenergie 
beoogt de levensduur van 17 kernreactoren met 8 tot 14 jaar te verlengen. In ruil daarvoor zal de sector 
bijdragen tot een belasting inzake kernbrandstof ten belope van 2,3 miljard €/jaar (dus 15,19 €/MWh) van 2011 
tot en met 2016. Bovendien zal de sector een bijdrage storten, die kan worden aangepast in functie van de 
evolutie van de toekomstige elektriciteitsprijs, van 9,00 €/MWh ten voordele van een fonds dat onder andere 
gewijd is aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie, en dit voor elke MWh die wordt geproduceerd ten 
gevolge van de verlenging van de levensduur van de kerncentrales, dus vanaf 2017. In totaal zal de sector in het 
kader van dit akkoord meer dan 30 miljard € moeten storten. 
 
Ter vergelijking: het akkoord afgesloten in België in oktober 2009 verlengt de levensduur van de drie oudste 
reactoren met 10 jaar, mits onder andere een jaarlijkse bijdrage van de producenten van elektriciteit afkomstig 
van kernenergie tot de begroting van de Staat, die schommelt tussen 215 en 245 miljoen € per jaar van 2010 tot 
en met 2014. Voor de daarop volgende jaren en tot het einde van de levensduur van de reactoren zal het bedrag 
van deze bijdrage jaarlijks worden bepaald door een opvolgingscomité. 
 
De CREG heeft het Duitse scenario toegepast op het akkoord bereikt in België. Wat betreft de winsten die zullen 
worden verwezenlijkt ten gevolge van de verlenging van de levensduur van de kerncentrales, is de commissie 
van mening dat de bijdrage van de producenten van elektriciteit afkomstig van kernenergie tot de taks 
vastgelegd door de Staat in België 11,13 €/MWh bedraagt, tegen 15,19 €/MWh in Duitsland. 
 
Wat betreft de winsten verwezenlijkt naar aanleiding van de versnelde afschrijvingen van de kerncentrales in 
België bedraagt de bijdrage van de producenten bovendien 1,70 €/MWh. Dit houdt rekening met de versnelde 
afschrijvingen verwezenlijkt vanaf 2010 en tot 2024, maar houdt niet rekening met de impact van de versnelde 
afschrijvingen verwezenlijkt sinds het begin van de liberalisering tot 2010. 

 

 
Voor meer inlichtingen voor de pers: 
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De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende taak ten overstaan van 
de overheid is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en 
aardgasmarkt, met erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past en 
met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.  
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