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EXECUTIVE SUMMARY 

De CREG schreef op 24 september 2015 een bestek uit getiteld “Berekening rentabiliteit van 

lokale stuurbare productie-eenheden”. De opdracht hield het opstellen in van een 

projectanalyse, voor verschillende types van afnemers van elektriciteit, om de 

winstgevendheid van een investering in stuurbare, flexibele productie-eenheden voor 

elektriciteit te bepalen. Tevens wordt gevraagd om een uitgebreide sensitiviteitsanalyse uit te 

voeren om te bepalen welke belangrijke determinanten doorslaggevend zijn. Drie 

productietechnologieën worden weerhouden (WKKs, dieselgeneratoren en gasmotoren) en 

vier profielen van afnemers werden opgesteld (met afnamevolumes tussen 2 GWh en 60 GWh 

aan elektrische energie). 

Het eindrapport van PricewaterhouseCoopers concludeert dat WKKs overtuigend rendabel 

zijn voor elk profiel terwijl de investeringsbeslissing voor dieselgeneratoren niet positief is. Bij 

gasmotoren is de uitkomst afhankelijk van het gewest en het profiel. Projecten zijn typisch 

gezien meer rendabel in het Waalse gewest dan in het Vlaamse gewest. Dit wordt verklaard 

door de hogere taksen op elektriciteit en de hogere inkomsten uit certificaten in het Waalse 

gewest. 

De studie van PwC bevat drie aannames die een grote impact kunnen hebben op de 

resultaten. Ten eerste wordt de flexibiliteit van productie-eenheden niet gemodelleerd. Ten 

tweede worden netwerktarieven voor gas en elektriciteit volledig afhankelijk van de energie-

afname verondersteld. Ten derde kunnen vraagtekens geplaatst worden bij enkele van de door 

PwC aangereikte parameters van productie-eenheden.  

De CREG heeft hierop zelf een model gemaakt om de winstgevendheid van flexibele 

productie-eenheden accurater te bepalen, met een focus op een gasmotor en gebruik makend 

van gegevens van 2014, 2015 en 2016. De CREG toont met haar model aan dat, bij gebruik 

van de gasmotor om te arbitreren op de dagmarkt en op de balanceringsmarkt, de investering 

als positief geëvalueerd wordt. Deze evaluatie wordt vooral beïnvloed door de mate waarin 

balanceringsprijzen voorspeld kunnen worden. Andere sensitiviteitsanalyses, waaronder het 

omvormen van de nettarieven tot een tarief onafhankelijk van de elektriciteitsafname, hebben 

slechts een beperkte impact op dit resultaat. Met andere woorden, zelfs al zouden de 

netwerktarieven meer evolueren naar een capaciteitstarief, dan nog zou de winstgevendheid 

van gasmotoren gehandhaafd blijven. 
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De studie geeft een algemene indicatie van de mogelijke voordelen voor de ontwikkeling van 

flexibiliteit bij de eindklant door te investeren in een flexibele, stuurbare productie-eenheid en 

deze te valoriseren, ofwel door rechtstreeks op de markt, of via een tussenpersoon (aggregator 

of leverancier). Deze studie biedt dan ook een basis aan een eindklant om, op basis van de 

vier onderzochte profielen, voor zichzelf te bepalen of investeren in lokale productie-eenheden 

rendabel is. 
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I. Rapport PwC: ‘Profitability assessment for 

flexible, local power generation units’ 

I.1 Opdracht 

1. De studie kadert binnen de deelname aan de markt van consumenten via het inzetten 

van flexibele en stuurbare eenheden. De twee onderzoeksvragen luiden: “In welke mate is het 

interessant, voor een afnemer, om te investeren in een bepaald type van stuurbare, flexibele 

productie-eenheid?” en “In welke mate beïnvloeden aannemelijke veranderingen in 

assumpties de verwachte rentabiliteit van de investering?”. Met andere woorden, er wordt voor 

verschillende types van afnemers verwacht om een business case op te stellen rond een 

investeringsbeslissing, elk aangevuld met een uitgebreide sensitiviteitsanalyse om te bepalen 

welke belangrijke determinanten doorslaggevend zijn bij het uitvoeren van deze beslissing. 

2. De toename van flexibiliteit in het systeem is noodzakelijk naarmate meer 

intermitterende energiebronnen geïntegreerd worden in het systeem. Daarnaast verhoogt de 

aanwezigheid van lokale eenheden de adequaatheid van het systeem tijdens piekmomenten. 

Het lokaal genereren van elektriciteit zorgt ook voor minder energieverliezen tijdens het 

transport en de distributie van elektriciteit naar de eindgebruiker. Daartegenover staat vast dat 

een kleine productie-eenheid minder van schaalvoordelen kan genieten in vergelijking met een 

grotere eenheid, zoals bijvoorbeeld een lager energetisch rendement indien de warmte niet 

gerecupereerd wordt. 

3. Minimale vereisten voor deze opdracht werden opgelegd. Zo werd gevraagd om 

minstens drie technologieën voor het aanbieden van stuurbare, flexibele capaciteit te 

analyseren: warmtekrachtkoppelingseenheden op gas of op biomassa/biogas, 

dieselaggregaten, en gasmotoren. Intermitterende, niet-stuurbare eenheden zoals 

zonnepanelen of windturbines, worden uitgesloten binnen het kader van deze analyse. Ook 

investeringen in batterijen vallen buiten de analyse. 

De industriële afnemers verschillen op vlak van spanningsniveau van aansluiting (30 kV, 36 

kV, 70 kV, en 150 kV) en jaarlijkse afnamevolumes (2 GWh, 10 GWh, 25 GWh, 60 GWh) met 

een baseload afnameprofiel. Het referentiescenario stelt dat de afnemer zich uitsluitend in zijn 

elektriciteitsbehoefte voorziet via de markt. In het alternatieve geval zet hij de lokale productie-

eenheid in op een flexibele manier om aan zijn elektriciteitsbehoefte te voldoen. 
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De opbrengsten en kosten moeten zo gedetailleerd als nodig in rekening gebracht worden, 

zoals onder andere maar niet beperkt tot de levensduur van de technologie, de evolutie van 

langetermijn- als de kortetermijnmarktprijzen, de aan de afnemer gefactureerde energieprijs, 

de transportkosten en distributiekosten voor gas en elektriciteit, belastingen, heffingen en 

subsidies, eventuele belastingvoordelen. In het geval van vraagsturing dient de value-of-lost-

load mee in rekening gebracht worden. 

4. Als prestatie-indicatoren zijn de net present value, de return on investment, en de 

pay-back period relevant.  

I.2 Model 

5. Het consultancybedrijf PricewaterhouseCoopers voerde deze opdracht uit en leverde 

op 9 juni 2016 haar eindrapport af (bijlage 1) samen met het berekeningsmodel 

geïmplementeerd in Excel. 

6. Vier profielen werden opgesteld (Figuur 1). Elk profiel is toegewezen aan één 

combinatie van jaarlijks afnamevolume en spanningsniveau van aansluiting. Voor elk profiel 

wordt de winstgevendheid van het uitbaten van drie technologieën voor stuurbare, lokale, 

flexibele elektriciteitsproductie onderzocht: een dieselgenerator, een gasmotor en een eenheid 

op warmtekrachtkoppeling of WKK (Figuur 2). De rentabiliteit van deze laatste technologie is 

afhankelijk van de nuttige warmtevraag bij de industriële afnemer, wat het verschil in aantal 

draaiuren verklaart tussen COGEN Low en COGEN High. 

 

Figuur 1: Vier gedefinieerde profielen van industriële afnemers 
Bron: PwC 
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Figuur 2: Toewijzing van productietechnologieën aan de gedefinieerde profielen, en gebruikte parameters 
Bron: PwC 

 

Figuur 3: Input parameters ter bepaling van de totaalkost voor de bevoorrading per grondstoftype. 
Bron: PwC 

7. Als economische input parameters worden jaarlijkse gemiddelde baseload gas-, 

diesel-, en elektriciteitsprijzen, netwerkkosten (voor transport en distributie van elektriciteit en 

gas), taksen en financiële marges voor de leverancier gebruikt (Figuur 2). De som van deze 

kosten levert de totaalkost voor de bevoorrading per grondstoftype.  
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Op vlak van netwerkkosten wordt een onderscheid gemaakt tussen de kleinere en grotere 

industriële afnemers. Op vlak van taksen wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewesten. 

Brussel wordt niet meegenomen in de analyse wegens beperkingen in middelen en tijd bij 

PwC. 

8. Het financieringsmodel evalueert jaarlijks voor elk profiel de winstgevendheid van een 

WKK over een afschrijvingsperiode van 10 jaar, en die van dieselgeneratoren en gasmotoren 

over 15 jaar. Het model genereert 3 inkomstenstromen: opwekking van elektriciteit, opwekking 

van warmte, en certificaten. Als kostenstroom worden jaarlijks de operationele (O&M) kosten 

van de eenheid aangerekend (Figuur 2). 

a. Elektriciteitsproductie (Figuur 4): Op basis van de jaarlijks gemiddelde 

totaalkost van elke grondstof wordt de Spark Spread (of Dark Spread in geval 

van een dieselgenerator) berekend. Vermenigvuldigen met het voorziene 

aantal draaiuren van de eenheid geeft de verwachte uitgespaarde kosten ten 

gevolge van eigen elektriciteitsproductie in vergelijking met het alternatief van 

bevoorrading via langetermijnmarkten. 

b. Warmteproductie (Figuur 4): Enkel in het geval van een WKK worden daarbij 

de uitgespaarde kosten ten gevolge van eigen warmteproductie berekend in 

vergelijking met het alternatief van eenzelfde volume warmteopwekking via een 

gasboiler met 90% verbrandingsefficiëntie. 

c. Certificaten (Figuur 5): Enkel in het geval van een WKK, worden inkomsten via 

groenestroomcertificaten (Wallonië) of warmtecertificaten (Vlaanderen) 

berekend. Per profiel en per nuttige warmtevraag (50% of 100%) wordt een vast 

aantal jaarlijks ontvangen certificaten als input verondersteld. De prijs per 

certificaat bedraagt €65 (Wallonië) of €31 (Vlaanderen). Vermenigvuldiging van 

beide input parameters geeft de jaarlijkse inkomsten uit subsidies. 

9. Aan het einde van de afschrijvingsperiode van het project wordt elke eenheid verkocht 

aan een veronderstelde restwaarde. Het verschil tussen de initiële aankoopwaarde en 

restwaarde wordt lineair afgeschreven waarna een belastingspercentage van 33,99% wordt 

toegepast. De resulterende kasstromen worden per jaar verdisconteerd aan een gewogen 

gemiddelde kapitaalkost van 4,02%. Op basis van deze informatie kunnen alle vereiste 

prestatie-indicatoren afgeleid worden. 

10. Er wordt ten slotte geen inflatie verondersteld gedurende de evaluatieperiode van het 

project en alle vermelde prijzen of kosten blijven jaarlijks gelijk. 
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Figuur 4: Valorisatieschema voor de eigen opwekking van elektriciteit (boven) en warmte (onder) met behulp van 
een WKK. Het valorisatieschema voor de eigen opwekking van elektriciteit geldt ook bij gasmotoren, en bij 
dieselgeneratoren is dit analoog. 
Bron: PwC 

 

Figuur 5: Valorisatieschema voor het verkrijgen van subsidies met behulp van een WKK. 
Bron: PwC 

I.3 Conclusies 

11. De conclusies kunnen met de volgende drie beweringen samengevat worden: 

a. Dieselgeneratoren zijn onrendabel voor alle profielen. Gasmotoren zijn enkel 

licht winstgevend voor het tweede profiel. WKKs zijn de meest winstgevende 
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technologie en dit voor alle profielen en in elke regio. De winstgevendheid 

neemt toe naarmate meer warmte gevaloriseerd wordt. De profitability index 

van een WKK ligt daardoor tussen de 0 en 4,2; de terugverdientijd tussen de 

1,6 en 6,1 jaar. 

b. Projecten zijn meer winstgevend in Wallonië dan in Vlaanderen. Dit wordt 

verklaard door (i) enerzijds de hogere uitgespaarde kosten bij eigenproductie 

van elektriciteit ten gevolge van de hogere taksen in Wallonië en (ii) anderzijds 

de hogere inkomsten uit certificaten in Wallonië dan in Vlaanderen, alhoewel 

certificaten niet vereist zijn om een positieve projectevaluatie te verkrijgen. 

c. De sensitiviteitsanalyse duidt aan dat de totaalkost van gas en elektriciteit een 

significante invloed kan hebben op dit resultaat. De efficiëntie, gewogen 

gemiddelde kapitaalkost, of initiële investeringskost vertonen een kleinere 

impact. 

II. Analyse CREG 

II.1 Motivatie 

12. De CREG heeft volgend op de resultaten van de studie van PwC beslist om zelf een 

model en nota op te stellen ten gevolge van twee onvolkomenheden: 

a. Het potentieel van flexibiliteit van deze productie-eenheden wordt in de studie 

van PwC niet gevaloriseerd. De productie-eenheden worden in de studie van 

PwC als basislast ingezet op basis van de gemiddelde prijzen van relevante 

Calendar-producten voor gas en elektriciteit. Ze arbitreert dus tussen een over 

de duurtijd van het leverancierscontract constante elektriciteitsprijs en de 

marginale productiekost.  

De waarde van elektriciteit wordt meer en meer volatiel ten gevolge van onder 

andere wisselende weersomstandigheden en de daarbij horende onzekerheid. 

Dit biedt opportuniteiten voor het ontwikkelen van flexibiliteit. Flexibiliteit kan 

aangeboden worden op de dagmarkt, intraday en balanceringsmarkt, zelfs 

zonder directe toegang tot deze markten (maar via tussenpersonen). In dit 

geval kan de flexibiliteit gecommercialiseerd worden via een partij die een 

directe toegang tot de markt heeft – de leverancier of een onafhankelijke 
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aggregator, die (via de ARP) beiden een aggregaat van flexibiliteit vermarkten 

– of via het leverancierscontract met indexatie op of met blootstelling tot 

kortetermijnmarktprijzen. Binnen het kader van deze laatste optie, kan de 

contractprijs gebaseerd zijn op de dagmarktprijs en/of kan een pass-through 

contract afgesloten worden met de leverancier. Dit type contract laat de 

eindafnemer toe om, met behulp van de bij haar aanwezige flexibiliteit, af te 

wijken van het genomineerde afnamevolume en de resulterende onbalans 

geremunereerd te zien aan het onbalanstarief (pay-as-cleared reactive 

balancing genoemd). 

Er wordt gewerkt om barrières tot het aanbieden van flexibiliteit te reduceren. 

De gecontracteerde R3-producten (R3 standaard en R3 flex) laat afnemers 

bijvoorbeeld reeds toe om opwaartse reserves te leveren voor beide CIPU en 

non-CIPU eenheden (kleinere productie-eenheden en demand response).  

b. Netwerktarieven voor het transport en de distributie van zowel elektriciteit als 

voor gas worden in de studie van PwC als volledig afhankelijk van het 

afgenomen volume verondersteld.  

In realiteit bestaat deze uit een vaste component, een variabele component in 

functie van de afname, en een variabele component in functie van het maximaal 

afgenomen vermogen. Nettarieven voor transmissie en distributie worden 

steeds minder afhankelijk van het totaal afgenomen volume, maar meer 

afhankelijk van de maximale belasting die het netwerk moet weerstaan ten 

gevolge van het afgenomen piekvermogen van de eindafnemer. 

13. Daarnaast stelt de CREG vragen bij de aangeleverde parameters van productie-

eenheden. De O&M-kosten van dieselgeneratoren en gasmotoren en WKKs verschillen sterk 

tussen de vier profielen en ook onderling binnen elk profiel. Zo bijvoorbeeld zijn bij profiel 2, 

ten opzichte van profiel 1, de O&M kosten bij elke technologie behalve die van de gasmotor 

ongeveer gelijk. De O&M kosten van de gasmotor zijn daarentegen gestegen met een factor 

9. Binnen profiel 3 bijvoorbeeld zijn de O&M-kosten van een gasmotor groter dan die van een 

WKK. Gelijkaardige vragen kunnen gesteld worden bij de gegevens rond de investeringskost 

van lokale productie-eenheden. 

14. Er wordt verwacht dat lokale, stuurbare productie-eenheden meer winstgevend zullen 

zijn dan wat aangetoond wordt met de resultaten uit de studie van PwC indien flexibiliteit 
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expliciet mee in rekening gebracht wordt tijdens de evaluatie van het investeringsproject1. 

Onderhavige studie focust op gasmotoren omwille van de duidelijke winstgevendheid van 

WKKs en het duidelijk verlieslatend2 karakter van dieselgeneratoren, zelfs na het in rekening 

brengen van de flexibiliteit via arbitrage gedreven door marktprijzen.  

II.2 Model 

15. De jaarlijkse kost voor de elektriciteitsbevoorrading van elk van de vier profielen 

(Figuur 1) wordt berekend voor drie scenario’s: (i) het aankopen van elektriciteit aan de 

dagmarktprijs zonder te arbitreren, (ii) het arbitreren, per uur, tussen de dagmarktprijs en de 

marginale kost van de gasmotor, (iii) het arbitreren, per uur, tussen de dagmarktprijs en de 

marginale van de gasmotor, en daarenboven het arbitreren, per kwartier, tussen de 

balanceringsprijs en de marginale kost van de gasmotor. Elk scenario wordt berekend per 

distributienetbeheerder3 gelegen in het Vlaams en Waals gewest. Het verschil van de totale 

jaarlijkse kost per scenario met die van het referentiescenario bepaalt de terugverdienperiode 

van de gasmotor. 

II.2.1 Arbitreren met de flexibiliteit van de eenheid 

16. Het model volgt het principe geïllustreerd in Tabel 1. Afhankelijk van het niveau van 

flexibiliteit van de eenheid zijn er verschillende mogelijke scenario’s. Voor de berekening van 

winstgevendheid van het project wordt uitgegaan van de referentiesituatie waarbij de afnemer 

een leverancierscontract heeft op basis van de dagmarktprijzen4 (scenario O in de tabel).  

17. Een indirecte vergelijking met de terugverdienperiode van de scenario’s uit de studie 

van PwC, waarbij het leverancierscontract afhankelijk is van langetermijnmarktprijzen, is 

mogelijk indien men rekening houdt met het feit dat een constante afname aan dagmarktprijzen 

                                                
1 In geval dat gasmotoren voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals voor het garanderen van de 
bevoorradingszekerheid van een ziekenhuis, is de projectevaluatie positiever. 
2 Alternatieve vormen van uitbating werden niet onderzocht. De rentabiliteit van dieselgeneratoren als 
back-up eenheid of voor het leveren van ondersteunende diensten zoals tertiaire reserves geeft 
aanleiding tot sterk verschillende resultaten dan die van het standaard scenario dat onderzocht wordt 
in onderhavige studie. 
3 In Vlaanderen zijn GASELWEST, IMEA, IMEWO, Infrax West, Inter-Energa, Intergem, IVEG, IVEKA, 
IVERLEK, en SIBELGAS weerhouden. In Wallonië zijn dit ORES (Hainaut), ORES (Luxembourg), 
ORES (Mouscron), ORES (Namur), ORES (Brabant Wallon), en RESA. Andere 
distributienetbeheerders werden niet weerhouden omdat hun tarieven voor distributie van elektriciteit 
en aardgas niet op de websites van de relevante regionale regulatoren gepubliceerd waren. 
4 Idealiter zou als referentiesituatie de onderhandelde vaste contractprijs genomen moeten worden, 
maar aangezien deze kan verschillen van afnemer tot afnemer wordt geopteerd zich te baseren op 
publiek beschikbare marktprijzen. 
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doorgaans minder duur is dan die aan langetermijnmarktprijzen5. De winstgevendheid van 

gasmotoren ten opzichte van het scenario van PwC kan dus nog hoger ingeschat worden dan 

de resultaten bekomen via de in onderhavige studie gebruikte methode. 

a. Blootstelling tot dagmarktprijzen Indien, per uur, de dagmarktprijs6 (PDA) hoger 

is dan de short run marginal cost van de eenheid (SRMC), dan is het 

economisch rationeel om de eenheid in te zetten (scenario B in de tabel). In het 

andere geval wordt de eenheid niet ingezet (scenario A in de tabel) en wordt 

elektriciteit afgenomen van het net. De gegenereerde inkomstenstroom bestaat 

uit de vermeden kosten [PDA–SRMC]. 

b. Blootstelling tot balanceringsprijzen Na de arbitrage met dagmarktprijzen (zie 

punt a.) kunnen, per kwartier, zich twee scenario’s voordoen: 

i. Indien de productie-eenheid niet ingezet werd tijdens de dagmarkt 

(scenario A in de tabel), kan deze nog winst genereren indien de 

balanceringsprijs (Pbal) hoger is dan de SRMC (scenario A2 in de tabel). 

De additionele gegenereerde inkomstenstroom is [Pbal – SRMC]. In het 

andere geval (scenario A1 in de tabel), wordt geen additionele 

inkomstenstroom gegenereerd. 

ii. Indien de productie-eenheid ingezet werd tijdens de dagmarkt (scenario 

B in de tabel), kan deze winst genereren indien de balanceringsprijs 

(Pbal) lager is dan de SRMC (scenario B1 in de tabel). De extra 

gegenereerde inkomstenstroom is [Pbal – SRMC], resulterend in een 

totaal gegenereerde inkomstenstroom ten opzichte van het 

referentiescenario van [PDA – Pbal]. In het andere geval (scenario B2 in 

de tabel), wordt geen extra inkomstenstroom gegenereerd ten opzichte 

van die behaald via arbitrage op de dagmarkt. 

                                                
5 Langetermijnprijzen van year-ahead contracten waren in 2015 2,2% duurder dan dagmarktprijzen 
omwille van onder andere de risicopremie ten gevolge van onzekerheid (zie Tabel 20 op pagina 93 van 
CREG studie 1513 over “de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor 
elektriciteit – monitoringrapport 2015”. 
6 In het kader van dit model bevatten zowel de dagmarktprijs, de balanceringsprijs, en de marginale 
kost, naast de grondstofprijs, ook taksen belastingen, leveranciersmarges, CO2–prijzen (enkel bij de 
marginale kost) en netwerktarieven. Dit leidt tot een onderschatting van de winstgevendheid indien 
kleine productie-eenheden geen CO2-emissierechten moeten kopen.  
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18. Het flexibel inzetten van de gasmotor volgt met andere woorden een standaard asset-

backed trading strategie: bij aankoop van elektriciteit worden gas en CO2-certificaten verkocht, 

terwijl bij verkoop van elektriciteit gas en CO2-certifcaten aangekocht worden. 

19. De mogelijke opties om zich te bevoorraden van elektriciteit maken duidelijk dat er 

een groot valorisatiepotentieel is wanneer de dagmarktprijs hoger is dan de marginale kost 

van de eenheid en/of indien de balanceringsprijs hoger is dan de marginale kost van de 

eenheid (Tabel 1). In ieder geval is het duidelijk dat, in aanwezigheid van een lokale, stuurbare 

productie-eenheid, er slechts in 1 van de 2 mogelijke situaties winst gemaakt kan worden via 

arbitrage op de dagmarkt terwijl dit stijgt naar 3 van de 4 situaties indien ook gearbitreerd wordt 

op de balanceringsmarkt.  

 

Tabel 1: Impact van de flexibiliteit op de prijs voor de bevoorrading van de elektriciteitsbehoefte 
Bron: CREG 

20. De eenheid wordt enkel ingezet om het afnameniveau te verminderen. Het model 

evalueert niet de rentabiliteit wanneer de eenheid ook gebruikt wordt om netto energie te 

injecteren op het net. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de capaciteit van de eenheid 

onbenut wordt indien deze hoger is dan het industrieel afnameniveau. De gasmotor wordt met 

andere woorden in dit geval onderbenut. 

II.2.2 Impact netwerktarief en toeslagen op arbitrage 

II.2.2.1 Tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur, het 
gebruik van het net, het beheer van het elektrisch systeem, ondersteunende 
diensten, vermogensreserve en black start, en marktintegratie 

21. Het netwerktarief voor het transport en de distributie van elektriciteit en gas bestaat 

uit de combinatie van (i) een vaste jaarlijks te betalen component, (ii) een variabele component 

in functie van de elektriciteits- of gasafname, en (iii) een variabele component in functie van 

het maximaal afgenomen elektriciteits- of gasvermogen bij piekmeting. De parameters voor 

het modelleren van elk van deze componenten werden genomen uit de publiek beschikbare 

tarieven geldig op september 2016, te vinden op de websites van de regionale regulatoren7. 

                                                
7 De netwerktarieven voor distributie en transmissie van gas en elektriciteit zijn te vinden op de websites 
http://www.cwape.be/?dir=7.3.3 voor Wallonië. De distributienettarieven voor Vlaanderen zijn te vinden 
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Aangezien meerdere distributienettarieven gelden in België, laat het model toe het project te 

evalueren per distributienetbeheerder. 

De vaste jaarlijkse component en de variabele component in functie van het maximaal 

afgenomen vermogen worden verondersteld als een sunk cost. De variabele component in 

functie van de afname wordt mee in rekening gebracht tijdens elke arbitragebeslissing zoals 

beschreven in randnummers 16 en 19 van onderhavige studie.  

22. Het tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie (elektriciteit) wordt niet 

mee in rekening genomen wegens het sector- en/of bedrijfsspecifiek karakter van deze 

tariefcomponent. Dit houdt de hypothese in dat de afname van een bedrijf onder het forfaitair 

niveau van toegelaten elektrische arbeidsfactor zit (32,9%).  

II.2.2.2 Tarieven voor openbare dienstverplichtingen en toeslagen 

23. Tarieven voor openbare dienstverplichtingen (ODV) en toeslagen worden toegepast 

voor zowel de afname van elektriciteit als van gas en zijn volledig variabel in functie van de 

energie-afname. Deze kunnen in de praktijk aangerekend worden via het transmissietarief, het 

distributietarief, of via de leverancier. Ze worden apart behandeld in het model aangezien op 

enkele van hen degressiviteit van toepassing is in functie van de jaarlijkse elektriciteitsafname. 

Toeslagen en ODV kunnen van toepassing zijn binnen Vlaanderen, binnen Wallonië, of beide. 

Tarieven voor ODV en toeslagen kunnen ook verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië, 

waarbij verschillen in tarieven aangerekend op basis van het afgenomen volume op 

transmissieniveau (en verder gefactureerd aan de eindklant door de distributienetbeheerder) 

verklaard wordt door distributienetverliezen en/of de aanwezigheid van lokale productie-

eenheden aangesloten op het distributienet. De degressiviteit wordt in dit geval toegepast op 

het tarief dat gefactureerd wordt door de distributienetbeheerder. 

Indien een ODV of toeslag geheven wordt op zowel een eindafnemer als een niet-eindafnemer 

(i.e. een distributienetbeheerder of leverancier), dan wordt verondersteld dat de niet-

eindafnemer deze kost verder factureert aan de eindklant. 

                                                
op http://www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2016 terwijl die voor de 
transmissie te vinden zijn op http://www.vreg.be/nl/transmissienettarieven-2016-0. De doorgerekende 
transmissietarieven voor elektriciteit zijn te vinden op de site van de CREG: 
http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-Tarifs2016-2019-NL.pdf (elektriciteit) en 
http://www.creg.info/Tarifs/G/2016/FluxysBelgium2016NL.pdf (gas) 

http://www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2016
http://www.vreg.be/nl/transmissienettarieven-2016-0
http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-Tarifs2016-2019-NL.pdf
http://www.creg.info/Tarifs/G/2016/FluxysBelgium2016NL.pdf
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II.2.2.3 Degressiviteit van toeslagen en openbare dienstverplichtingen 

24. Grotere verbruikers genieten van progressieve degressiviteit op bepaalde 

componenten van hun factuur. Deze degressiviteit wordt meestal trapsgewijs gedefinieerd in 

functie van de elektriciteitsafname maar kunnen ook sectorspecifiek zijn. De volgende 

degressiviteit werd gemodelleerd: 

a. Tarief voor ODV voor de financiering van groenstroomcertificaten (federaal) 

 0-20 MWh/jaar: 0% 

 20-50 MWh/jaar: -15% 

 50-1000 MWh/jaar: -20% 

 1-25 GWh/jaar: -25% 

 >25GWh/jaar: -45% 

b. Tarief voor ODV voor de financiering van de steunmaatregelen voor 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling (Vlaanderen) 

 0-1 GWh/jaar: 0% 

 1-20 GWh/jaar: -47% 

 20-100 GWh/jaar: -60% 

c. Tarief voor ODV voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare 

energie (Wallonië) 

 Gedeeltelijke vrijstelling van 50% op de eerste component8 

d. Federale bijdrage 

 Geen degressiviteit op de federale bijdrage geheven op een niet-

eindafnemer (leverancier of distribuutienetbeheerder) 

                                                
8 Dit komt overeen met de minimale vrijstelling die industriële bedrijven aangesloten aan een 
spanningsniveau hoger dan laagspanning, zonder sectorakkoord en met een jaarlijks verbruik groter 
dan 1 GWh. De vrijstelling kan in realiteit ook 85% bedragen, onafhankelijk het afnameniveau, indien er 
een sectorakkoord is. Deze vrijstelling dient aangevraagd te worden bij de CWaPe. 
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 0-20 MWh/jaar: 0% 

 20-50 MWh/jaar: -15% 

 50-1000 MWh/jaar: -20% 

 1-25 GWh/jaar: -25% 

 >25 GWh/jaar: -45% 

25.  De modellering optimaliseert de facturatie van ODV, toeslagen, en degressiviteit niet: 

een afnemer zal zijn jaarlijkse afname niet aanpassen om een meer voordelige afrekening te 

bekomen op het einde van het jaar. Het resultaat van het model wordt enkel bekomen op basis 

van arbitragebeslissingen. 

II.3 Resultaten 

26. Er wordt in deze studie gekozen om enkel met de terugverdienperiode te werken als 

prestatie-indicator. Deze wordt berekend door de initiële investeringskost te delen met de 

jaarlijkse winst van de gasmotor ten opzichte van het referentiescenario zonder gasmotor met 

aankoop van de volledige afgenomen elektriciteit aan dagmarktprijzen. De indicator geeft het 

aantal jaar weer alvorens de investering in nominale waarden terugverdiend wordt. Deze 

indicator geeft geen volledig beeld over de winstgevendheid van een investeringsproject, maar 

laat wel toe te evalueren of een verdere analyse nuttig is. Deze verdere analyse kan uitgevoerd 

worden met meer bedrijfsspecifieke gegevens dan deze gebruikt in onderhavige studie. 

Voor de berekening van de resultaten worden observaties gebruikt voor de dagmarktprijzen, 

balanceringsprijzen, gasmarktprijzen en CO2-prijzen in het jaar 2015, tenzij expliciet anders 

vermeld. Kleinere lokale productie-eenheden zijn weliswaar momenteel vrijgesteld van handel 

in emissierechten waardoor de voorgestelde resultaten minder gunstig zijn dan in realiteit. Aan 

de andere kant wordt geen rekening gehouden met andere kosten buiten de investeringskost 

van de gasmotor, zoals bijvoorbeeld de installatiekosten en (net)studies.  

II.3.1 Referentiescenario 

27. Ter herinnering, de resultaten van de studie van PwC tonen dat gasmotoren voor 

profiel 3 winstgevend zijn in beide gewesten en ook voor profiel 2 in Wallonië. De 

terugverdienperiodes zijn 4.9 jaar (profiel 3, Wallonië), 7.8 jaar (profiel 3, Vlaanderen), en 6.8 
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jaar (profiel 2, Wallonië). Een terugverdienperiode van meer dan 10 jaar wordt als onrendabel 

beschouwd.  

28. Deze terugverdienperiodes werden berekend met een gasleveranciersmarge van 

€1/MWht, voor profiel 1 en profiel 2. Een positieve leveranciersmarge simuleert de impact van 

een minder competitieve markt op de rentabiliteit van gasmotoren. Deze hogere 

gasleveranciersmarge wordt enkel toegepast bij profiel 1 en profiel 2 omdat deze aangesloten 

zijn op distributienetniveau en relatief lage volumes afnemen. Op de impact van de 

gasleveranciersmarge wordt dieper ingegaan in sectie II.3.2. 

 

Figuur 6: Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor na arbitrage op de dagmarkt en 
rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €1/MWh voor profiel 1 en profiel 2 
Bron: berekening CREG 

29. Bij arbitrage enkel op de dagmarkt wordt, na de aanpassingen vermeld in 

randnummer 12, de investering rendabel voor profiel 1 bij een beperkt aantal 

distributienetbeheerders in Wallonië. Profiel 2 is rendabel, terwijl dit bij profiel 3 enkel in 

Wallonië is (Figuur 69). Het project blijft niet winstgevend voor profiel 4. Bij extra arbitrage op 

de balanceringsmarkt zijn alle profielen rendabel ongeacht het gewest waarin ze zich 

                                                
9 In deze en volgende figuren tonen de balken de variatie in terugverdienperiode ten gevolge van 
verschillende distributienettarieven in Vlaanderen (blauw) en Wallonië (rood). De bijhorende waarde 
wordt weergegeven in elke balk. Telkens wordt ook onder elke balk de minimum terugverdienperiode 
weergegeven. 
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gevestigd hebben: alle terugverdienperiodes liggen onder 6 jaar met een terugverdienperiode 

van ongeveer 2 tot 3 jaar bij profiel 2 en profiel 3 (Figuur 7). Daarnaast ligt ook de onzekerheid 

op de lengte van de terugverdienperiode lager bij alle profielen in vergelijking met enkel te 

arbitreren op de dagmarkt. Dit toont het grote belang aan van het kunnen inzetten van de 

flexibiliteit van de gasmotor op de balanceringsmarkt. 

30. Lokale productie-eenheden zijn economisch interessanter om in te investeren in 

Wallonië dan in Vlaanderen. Daarnaast is de impact van de distributienettarieven op de 

terugverdientijd niet verwaarloosbaar bij profiel 1 en profiel 2. Op beide observaties wordt 

dieper ingegaan in sectie II.3.3. 

 

Figuur 7: Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor, na arbitrage op de dagmarkt en 
balanceringsmarkten en rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €1/MWh voor profiel 1 en profiel 2 
Bron: berekening CREG 

II.3.2 Impact van competitie 

31. In afwezigheid van de gasleveranciersmarge bij profiel 1 en profiel 2 daalt de lengte 

van en de onzekerheid op de terugverdienperiode voor beide profielen, en dit zowel voor 

arbitrage op de dagmarkt (Figuur 8) als additioneel op de balanceringsmarkt (Figuur 9). De 

algemene conclusies blijven dezelfde: het potentieel met betrekking tot de valorisatie van de 

flexibiliteit van de gasmotor laat toe het project op maximaal 6 jaar terug te verdienen met een 

terugverdienperiode van ongeveer 2 tot 3 jaar bij profiel 2 en profiel 3. 
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Figuur 8: Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor na arbitrage op de dagmarkt en 
rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €0/MWh 
Bron: berekening CREG 

 

Figuur 9:Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor, na arbitrage op de dagmarkt en 
balanceringsmarkten en rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €0/MWh 
Bron: berekening CREG 
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II.3.3 Impact van tarieven en toeslagen aangerekend per netbeheerder 

32. Opvallend is dat de variatie op de terugverdienperiode relatief groot is bij profiel 1 en 

profiel 2 in vergelijking met die bij profiel 3 en profiel 4. De variatie in terugverdientijd binnen 

eenzelfde gewest voor eenzelfde profiel kan enkel toe te schrijven zijn aan verschillen tussen 

nettarieven van de distributienetbeheerders. Daarnaast is de terugverdientijd altijd lager in 

Wallonië dan in Vlaanderen. Dit is het gevolg van verschillen in tarieven, ODV, en toeslagen 

tussen beide regio’s. Beide observaties worden uitgelegd voor profiel 1. 

33. Profiel 1 zet frequenter de gasmotor in dan de elektriciteit af te nemen van het net in 

Wallonië dan in Vlaanderen (Figuur 10, profiel 1): na arbitrage op enkel de dagmarkt ligt in 

Wallonië de belasting van de gasmotor tussen 50% en 95%, terwijl dit in Vlaanderen tussen 

45% en 58% ligt. Het zelfgeproduceerd volume tijdens het jaar varieert daarom in Wallonië 

tussen 1 GWh en 1,9 GWh terwijl dit in Vlaanderen tussen 0,9 GWh en 1.2 GWh is. Gegeven 

dat in Vlaanderen en Wallonië eenzelfde prijs geldt voor de grondstof gas en voor de grondstof 

elektriciteit, is het verschil in inzet van de gasmotor te verklaren door verschillen in de variabele 

component van nettarieven, ODV, en toeslagen. Deze liggen in Wallonië hoger dan in 

Vlaanderen waardoor meer kosten gerelateerd aan de afname van elektriciteit vermeden 

kunnen worden door de inzet van lokale productie-eenheden. 

 

Figuur 10: Frequentie van inzet van de gasmotor, per profiel en per gewest, uitgedrukt in equivalente draaiuren. 
Variatie in het aantal draaiuren wordt verklaart door verschillen in nettarieven per distributienetbeheerder en 
verschillen in toeslagen per gewest 
Bron: berekening CREG 
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34. De evolutie in totaalkost ten gevolge van nettarieven (gas en elektriciteit) voor profiel 

1 in functie van het jaarlijks zelfgeproduceerd volume met de gasmotor toont dat deze, 

naarmate er meer elektriciteit jaarlijks wordt geproduceerde, gelijk wordt in Wallonië als in 

Vlaanderen (Figuur 11). Hoe meer elektriciteit wordt afgenomen, des te hoger de totaalkost en 

de variatie op de totaalkost in Wallonië ten opzichte van in Vlaanderen. Ten opzichte van de 

referentiesituatie, waarbij alle elektriciteit afgenomen wordt van het net (i.e. zelfproductie is 0 

GWh/jaar), daalt de totale netwerktariefkost voor profiel 1 in Wallonië met ongeveer €20000 

tot €85000 (van 0 GWh naar 1 GWh zelfproductie en van 0 GWh naar 1,9 GWh zelfproductie) 

terwijl dit in Vlaanderen van €25000 tot €35000 (i.e. van 0 GWh naar 0.9 GWh en van 0 GWh 

naar 1.2 GWh) bedraagt.  

35. De hogere variatie op de belasting van de gasmotor (hoger volume van 

zelfgeproduceerde elektriciteit) leidt tot een sterkere daling in termen van uitgespaarde totale 

nettariefkosten. Het gevolg is dat de terugverdienperiode minder variatie vertoont in 

Vlaanderen dan in Wallonië. De lengte van de terugverdienperiode zelf is afhankelijk van de 

uitgespaarde grondstofkosten ten gevolge van het inzetten van de gasmotor. 

 

Figuur 11:Variatie in distributie- en transmissienetkosten van gas en elektriciteit, inclusief toeslagen, voor profiel 
1, per gewest, in functie van het geproduceerde volume van de gasmotor. Een geproduceerd volume van 2 GWh 
betekent, voor profiel 1, impliciet dat er geen volume afgenomen wordt van het elektrisch net. Variatie in de kost 
wordt verklaard door verschillen in nettarieven per distributienetbeheerder en verschillen in toeslagen per gewest 
Bron: berekening CREG 

16

14

13

9

9

33

26

18

19

19

0 0,5 1 1,5 2

0

20

40

60

80

100

120

140

variatie VL variatie WL

Kost ten gevolge van nettarieven 
(gas en elektriciteit) 
[k€]

Zelfproductie (gasmotor)
[GWhe]



 

            23/36 

 

Figuur 12: Variatie in distributie- en transmissienetkosten van gas en elektriciteit, exclusief toeslagen, voor profiel 
1, per gewest, in functie van het geproduceerde volume van de gasmotor. Een geproduceerd volume van 2 GWh 
betekent, voor profiel 1, impliciet dat er geen volume afgenomen wordt van het elektrisch net. 
Bron: berekening CREG 
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in tegenstelling tot de beslissing genomen op de dagmarkt. De gasmotor wordt vooral 

stilgelegd , duidend op de significante optiewaarde van de gasmotor om minstens een deel 

van het nodige elektrisch volume af te kunnen nemen via de balanceringsmarkt.  

39. Tijdens de uren wanneer gearbitreerd wordt via de balanceringsmarkt bevindt de 

gemiddelde additionele winst zich tussen €9/MWh tot iets minder dan €35/MWh, afhankelijk 

van het profiel en de inzet van de gasmotor voor arbitrage. Dezelfde winst per geleverde MWh 

arbitrage op de balanceringsmarkt, uitgemiddeld over alle uren van het jaar, ten opzichte van 

enkel arbitrage via de dagmarkt, ligt tussen €5.2/MWh en €12.2/MWh (Tabel 2). De valorisatie 

van flexibiliteit aan de hand van flexibele productie-eenheden kan dus als significant aanzien 

worden.  

 

Figuur 13: Verandering van inzet van de gasmotor na arbitrage op de balanceringsmarkt ten opzichte van die na 
arbitrage op de dagmarkt (balken, primaire as) en de gemiddelde kostenbesparing over de periodes wanneer 
reserves geleverd worden (markeerpunten, secundaire as) 
Bron: berekening CREG 

 

Tabel 2: Gemiddelde jaarlijkse winst in €/MWh ten gevolge van arbitrage op de balanceringsmarkt, per profiel, per 
gewest 
Bron: berekening CREG 
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II.3.5 Impact investeringskost 

40. Eén van de redenen waarom bij de vorige analyses het resultaat bij profiel 1 en profiel 

4 minder gunstig is dan bij de andere profielen heeft te maken met de hogere CAPEX van de 

gasmotor uitgedrukt in €/kW (Figuur 2). Zeker voor profiel 4 kan men zich kritisch uitlaten over 

de waarde van de CAPEX geciteerd in het eindrapport van PwC: deze daalt immers in functie 

van het geïnstalleerd vermogen maar stijgt dan opnieuw sterk voor profiel 4, terwijl men bij 

grotere motoren redelijkerwijs kan verwachten dat deze lager zou liggen ten gevolge van 

schaalvoordelen. Daarenboven is de gekozen waarde voor de CAPEX van een gasmotor bij 

profiel 4 gelijk aan de CAPEX van een WKK. De terugverdienperiode voor profiel 4 kan dus 

redelijkerwijs onder andere assumpties van de CAPEX dan die verkregen via de studie van 

PwC berekend worden.  

41. Als alternatief, maar zonder al te ver af te wijken van de verkregen cijfers, kan de 

gasmotor bij profiel 4 vervangen worden door een combinatie van gasmotoren bestaande uit 

die van profiel 2 en 2 gasmotoren van het type gebruikt bij profiel 3 (Figuur 2). Als er 

verondersteld wordt dat de drie individuele gasmotoren zich als een enkele gasmotor zullen 

gedragen, i.e. ze worden proportioneel ingezet in functie van hun capaciteit, dan bekomt men 

een gasmotor met een gelijkaardige capaciteit als die van de studie van PwC, met een 

investeringskost die per kW 42% lager ligt, maar met een 133% hogere operationele kost 

(Tabel 3).  

 

 

Tabel 3: Alternatieve parameters voor de gasmotor voor profiel 4 
Bron: berekening CREG 

kWe
Electrical 

Efficiency

Thermal 

Efficiency
euro/kWe euro/h

Operating 

hours

Annual production 

[MWh]

Profiel 4 7866 43,70% 44,70% 431 70,4 7000 55062
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Figuur 14 : Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor na arbitrage op de dagmarkt en 
rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €1/MWh voor profiel 1 en profiel 2, en de alternatieve 
gasmotor voor profiel 4 
Bron: berekening CREG 

 

Figuur 15: Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor, na arbitrage op de dagmarkt en 
balanceringsmarkten en rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €1/MWh voor profiel 1 en profiel 2 
en de alternatieve gasmotor voor profiel 4 
Bron: berekening CREG 
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42. De terugverdienperiode voor profiel 4 bij arbitrage op de dagmarkt vermindert licht, 

zowel in Vlaanderen als in Wallonië, ten opzichte van het referentiescenario: alhoewel minder 

winst gemaakt wordt door minder opportuniteiten om te arbitreren met de dagmarktprijs 

wegens de significant hogere operationele kost van de gasmotor wordt deze lagere winst 

gecompenseerd door de lagere investeringskost. Bij arbitrage op de balanceringsmarkt daalt 

de terugverdienperiode ook in beide gewesten ondanks de lagere optie-waarde van de 

gasmotor (om stil te leggen en zich te beleveren op de balanceringsmarkt) benut wordt. Door 

de hogere operationele kost zal scenario B in Tabel 1 minder frequent voorkomen waardoor 

de opportuniteit om de gasmotor stil te liggen ten gevolge van lagere balanceringsprijzen 

minder groot zal zijn (‘van (B) naar (B1), Tabel 2). 

II.3.6 Impact onzekerheid op balanceringsprijzen 

43. Arbitrage op de dagmarkt is eenvoudig, zeker voor flexibele en stuurbare eenheden 

en zelfs bij afwezigheid van prijsvoorspellingen: door het inbieden, per uur, van een volume 

aanbod of vraag aan een prijs gelijk aan de SRMC zal het marktalgoritme de biedingen 

selecteren die in-the-money zijn ten opzichte van de dagmarktprijs in dat uur en deze 

vergoeden aan de dagmarktprijs. 

44. Arbitrage op de balanceringsmarkt is complexer. Het leveren van reserves wordt 

momenteel vergoed via de pay-as-bid methode: de ontvangen prijs per MWh is gelijk aan de 

ingeboden prijs. Via het ex-ante inbieden van aanbod of vraag aan de prijs gelijk aan de 

SRMC, kan er geen winst gegenereerd worden. 

Reactive balancing is een tweede manier om flexibiliteit te valoriseren door, in real-time, de 

afname af te stemmen op het onbalanstarief. De afwijking van het genomineerd afnameniveau 

wordt vergoed aan het onbalanstarief dat gelijk is aan de marginale prijs van de geactiveerde 

bron in de voor secundaire en tertiare reserves. Bij voldoende transparantie over het 

geactiveerde regelvolume en de prijsvorming is accurate arbitrage op de balanceringsmarkt 

mogelijk. 

45. Als alternatief van de gemodelleerde pay-as-cleared arbitrage wordt in deze sectie 

arbitrage op de balanceringsmarkt gemodelleerd door middel van algoritmische vertraging: op 

basis van de balanceringsprijs in het vorige kwartier wordt een beslissing gemaakt over het al 

dan niet afwijken van de genomineerde afname in het huidige kwartier met als doel winst te 

behalen via het onbalanstarief (Figuur 16). De beslissing wordt met andere woorden een 

tijdsstap vertraagd wat onzekerheid over de winstverwachting met zich mee brengt. 
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Figuur 16: Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor na arbitrage op de dagmarkt en 
arbitrage op balanceringsmarkten op basis van algoritmische vertraging, rekening houdend met een 
gasleveranciersmarge van €1/MWh voor profiel 1 en profiel 2 
Bron: berekening CREG 

Tabel 4: Gemiddelde jaarlijkse winst in €/MWh ten gevolge van arbitrage op de balanceringsmarkt op basis van 
algoritmische vertraging, per profiel, per gewest 
Bron: berekening CREG 

46. Ten opzichte van perfecte arbitrage in de vorige simulaties ondervinden profiel 1 en 

profiel 4 de sterkste stijging in terugverdienperiode waarbij voor profiel 1 de 

terugverdienperiode uitstijgt boven de grens van 10 jaar (Figuur 16). Interessanter is dat de 

winst per MWh ten gevolge van imperfecte arbitrage op de balanceringsmarkt sterk daalt 

wanneer de gasmotor stilgelegd wordt, duidend op de nood aan accurate methodes voor de 

voorspelling van het onbalanstarief om de optiewaarde van de gasmotor te valoriseren via 

neerwaartse reserves (Tabel 2). Accurate voorspellingen van het onbalanstarief hebben een 

significante toegevoegde waarde ten opzichte van de hier gemodelleerde niet-intelligente 

voorspellingsstrategie. Op basis van de gepubliceerde gegevens door Elia10 is het volgens 

sommige marktdeelnemers echter nu al mogelijk om onbalanstarieven voldoende accuraat te 

voorspellen. 

                                                
10 Bijvoorbeeld op http://www.elia.be/en/grid-data/dashboard 
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II.3.7 Impact vaste component elektriciteitstarief 

47. Er wordt ook gesimuleerd wat de impact zou zijn van een volledig vast nettarief voor 

het transport en distributie van elektriciteit. De totale nettariefkost per profiel bij 

referentiescenario (O) (zie Tabel 1) blijft gelijk maar wordt onafhankelijk van het afgenomen 

volume aan elektrische energie waardoor deze niet meer in rekening genomen wordt in de 

kost om zich te bevoorraden via de markt om te arbitreren met de kost om de elektriciteit zelf 

op te wekken met de gasmotor. De nettarieven voor de afname van gas blijven dezelfde. 

Tarieven voor ODV en toeslagen blijven afhankelijk in functie van het jaarlijks afgenomen 

volume. 

48. Deze wijzigingen leiden tot een groter bedrag dat als sunk cost beschouwd wordt dan 

dat in het referentiescenario. Er wordt in deze sectie niet nagegaan hoe de totale kost voor het 

gebruik van het net verdeeld wordt aan de eindklanten indien de totale kost enkel via een vaste 

component en/of een variabele component in functie van het maximaal afgenomen vermogen 

verrekend wordt. In de praktijk lijkt het aannemelijk dat deze totale kost voor baseload 

verbruikers zou dalen bij invoering van een capaciteitstarief, wat zou resulteren in meer 

positieve resultaten dan die gepresenteerd in deze sectie. 

49. Het onafhankelijk maken van het nettarief in functie van de elektriciteitsafname maakt 

de investering in gasmotoren om enkel te arbitreren op de dagmarkt niet rendabel voor alle 

profielen behalve profiel 2 en profiel 3 in Wallonië (Figuur 17). Het wegvallen van de variabele 

component van de netwerktarieven van elektriciteit zorgt voor een lichte stijging in 

terugverdienperiode voor profiel 3, en profiel 4, maar bijna een verdubbeling van de 

terugverdienperiode voor profiel 1 en profiel 2 (Figuur 19, ten opzichte van Figuur 10). De 

oorsprong is terug te vinden in een daling van het minimumaantal draaiuren van de gasmotor 

(Figuur 19): bij profiel 1 daalt deze van 4414 uur naar 2969 uur (-33%) in Wallonië en van 3923 

uur naar 2705 uur (-31%) in Vlaanderen. Bij profiel 2 daalt deze van 7915 uur naar 6817 uur 

(-14%) in Wallonië en van 6775 uur naar 5677 uur (-16%) in Vlaanderen. Bij de andere 

profielen is de daling van het minimum aantal draaiuren minder significant. 

50. De terugverdienperiode van de gasmotor bij inzet op de balanceringsmarkt stijgt licht 

bij profiel 1 en profiel 2 maar blijft lager dan 8 jaar voor alle profielen (Figuur 18). Profiel 3 en 

profiel 4 ondervinden bijna geen impact van de aangepaste verrekening van de nettarieven. 

Deze resultaten tonen aan dat de valorisatie van flexibiliteit op de balanceringsmarkt dient te 

gebeuren om tot een robuust positieve business case te komen, waarbij het project ook 

rendabel kan blijven indien netwerktarieven vooral uit een vaste component of een component 

afhankelijk van de piekafname bestaan.  
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Figuur 17: Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor na arbitrage op de dagmarkt, 
rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €1/MWh en enkel een vaste nettariefcomponent voor 
elektriciteit en gas 
Bron: berekening CREG 

 

Figuur 18: Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor, na arbitrage op de dagmarkt en 
balanceringsmarkten rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €1/MWh en enkel een vaste 
nettariefcomponent voor elektriciteit 
Bron: berekening CREG 
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Figuur 19: Frequentie van inzet van de gasmotor, per profiel en per gewest, uitgedrukt in equivalente draaiuren, 
bij een vast netwerktarief voor het transport van elektriciteit en van gas 
Bron: berekening CREG 

II.3.8 Impact van de selectie van tijdsperiode 

51. Voor de berekening van de voorgaande resultaten werden observaties gebruikt voor 

de dagmarktprijzen, balanceringsprijzen, gasmarktprijzen en CO2-prijzen in het jaar 2015. Het 

is onvoorzichtig om algemene conclusies te nemen op basis van resultaten van een enkel jaar, 

zeker omdat eind 2015 twee nucleaire centrales, Tihange 2 en Doel 3, terug opgestart werden. 

De berekeningen onder de andere assumpties genomen in sectie II.3.1 worden opnieuw 

uitgevoerd voor observaties uit 2016 tot en met 30 september 2016. Om vergelijking mogelijk 

te maken met resultaten van 2015 worden de resultaten geëxtrapoleerd op jaarbasis wat, 

wegens het ontbreken van het vierde kwartaal van 2016, mogelijks een overschatting geeft 

van de terugverdienperiode. 

52. De terugverdientijd bij arbitrage op enkel de dagmarkt toont geen significante 

verschillen in terugverdienperiode bij ten opzichte van die van het referentiescenario behalve 

bij profiel 1 in Vlaanderen waarbij de kortste terugverdienperiode daalt onder 10 jaar (Figuur 

20). Wanneer ook gearbitreerd wordt op de balanceringsmarkt stijgt de terugverdienperiode 

bij profiel 1 in Vlaanderen en bij profiel 4. Bij de andere profielen verschillen de resultaten 

weinig ten opzichte van die van het referentiescenario (Figuur 21). De conclusies bij het 

referentiescenario gelden met andere woorden ook voor 2016.  
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Figuur 20: Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor, na arbitrage op de dagmarkt en 
rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €1/MWh voor profiel 1 en profiel 2, gebruik makende van 
relevante observaties tot en met 30 september 2016, geëxtrapoleerd tot een jaar. 
Bron: berekening CREG 

 

Figuur 21: Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor, na arbitrage op de dagmarkt en 
balanceringsmarkt, rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €1/MWh voor profiel 1 en profiel 2, 
gebruik makende van relevante observaties tot en met 30 september 2016, geëxtrapoleerd tot een jaar. 
Bron: berekening CREG 
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53. Analoog wordt de methode toegepast op relevante observaties tijdens het jaar 201411. 

Bij arbitrage op de dagmarkt en de balanceringsmarkt stijgt de terugverdienperiode bij profiel 

1 uit tot boven 10 jaar. Ondanks de verhoging van de terugverdienperiode bij de overige drie 

profielen, blijven de conclusies analoog als degene van het referentiescenario. 

 

Figuur 22: Terugverdienperiode per profiel en per gewest, van een gasmotor, na arbitrage op de dagmarkt en 
balanceringsmarkt en rekening houdend met een gasleveranciersmarge van €1/MWh voor profiel 1 en profiel 2, 
gebruik makende van de observaties van relevante prijzen in 2014.. 
Bron: berekening CREG 

 

                                                
11 Merk op dat de nettarieven, ODV, en toeslagen van het jaar 2016 gebruikt worden. 
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III. CONCLUSIE 

Het eindrapport van PricewaterhouseCoopers concludeert dat WKKs overtuigend rendabel 

zijn voor elk profiel terwijl dit de investeringsbeslissing voor dieselgeneratoren niet positief is. 

Bij gasmotoren is de uitkomst afhankelijk van het gewest en het profiel. Projecten zijn typisch 

gezien meer rendabel in het Waalse gewest dan in het Vlaamse gewest door de hogere taksen 

op elektriciteit en de hogere inkomsten uit certificaten in het Waalse gewest. 

De studie van PwC bevat drie aannames die een grote impact kunnen hebben op de 

resultaten. Ten eerste wordt de flexibiliteit van productie-eenheden niet gemodelleerd. In de 

studie van PwC, worden productie-eenheden enkel als basislast-eenheid ingezet zonder 

mogelijkheid om de flexibiliteit te valoriseren via de dag- of balanceringsmarkten. Ten tweede 

worden netwerktarieven voor gas en elektriciteit volledig afhankelijk van de afname 

verondersteld. In realiteit is er een vaste component, een variabele component in functie van 

de elektriciteitsafname, en een variabele component in functie van het maximaal afgenomen 

vermogen. Ten derde kunnen vraagtekens geplaatst worden bij enkele van de door PwC 

aangereikte parameters van gasmotoren. De CREG heeft hierop zelf een gedetailleerder 

model gemaakt en toegepast om de winstgevendheid van gasmotoren accurater te bepalen. 

De CREG toont, op basis van marktgegevens uit 2015, met haar model aan dat indien de 

gasmotor gebruikt wordt om in te spelen op prijssignalen op dag- en balanceringsmarkt, de 

terugverdientijd van een investering in een gasmotor bij alle profielen lager ligt dan 6 jaar. De 

terugverdientijd varieert weliswaar van jaar tot jaar, waarbij 2014 een hogere 

terugverdienperiode vertoonde dan 2015 en 2016. De economische waarde die op de 

balanceringsmarkt wordt gecreëerd is significant en toont de waarde van de flexibiliteit van 

gasmotoren. 

De terugverdientijd wordt vooral negatief beïnvloed bij imperfecte voorspelling van 

balanceringsprijzen. Het omvormen van de nettarieven tot een kost onafhankelijk van de 

elektriciteitsafname heeft slechts een beperkte impact. Het verder reduceren van barrières om 

flexibiliteit aan te bieden aan de markt zou een valorisatie van flexibele, stuurbare productie-

eenheden aangesloten op het distributienet kunnen faciliteren.  
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Deze studie toont aan dat ook middelgrote elektriciteitsconsumenten (2-60 GWh per jaar) een 

actieve rol kunnen spelen om via stuurbare lokale productietechnologie de opportuniteiten die 

de energietransitie en de groothandelsmarkt bieden te benutten. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

                          

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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PwC

Objectives
Requirements specification (« cahier des charges »)

According to the specifications, the project aims at calculating the profitability of local,
controlable and flexible electricity production units. The two main challenges of
the study will focus on answering the following:

1. To which extent is it interesting for a client to invest in a specific type of local
electricity production unit?

2. To which extent a change in the assumptions of the profitability model would
influence the expected return of the investment?
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PwC

Objectives
4 profiles

Profiles

Profile Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4

GWh 2 10 25 60

KV 30 36 70 150

Classification “small” consumers “large” consumers

Characteristics
Smaller profiles pay a higher gas price 

(20,4€/MWh)
Higher profiles pay a lower gas price 

(16,35€/MWh)
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PwC

Objectives
Choice of 4 technologies and characteristics

Technologies

Name CHP gas (High consumption) CHP gas (Low consumption)
Diesel 

generator
Gas motor

Short naming Gas COGEN High Gas COGEN Low Diesel Gas

Hours of 
operation

7000 4000 5000 7000

Characteristics

This technology will be used by a 
consumer that will intensively 

use the heat in its industrial 
process and has relatively large 

electricity needs

This technology will be used by a 
consumer that will have a lower 

need of heat in its industrial 
process and has relatively small 

electricity needs

- Not turbine

Heat use 100% useable heat 50% useable heat - -
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PwC

Methodology
Calculation flow

Data collection

Project Finance
analysis

NPV values

Sensitivity analysis

1. Data collection through:
• Sectorial actors (Eneria, ICEDD, Cogengreen, Siemens)
• Internet searches (GE, Siemens, energie wallonie,…)

2. Profiles data sampling based on realistic approach through existing 
production units and brands

1. Construction of all parameters (Time- and  profile-specifics)
2. Construction of NPV per profile / per technology / per region:

a. Capex
b. Revenue (electricity, heat, green certificates) and spark spread
c. Expenditures (maintenance cost)
d. EBITDA EBIT EAT  Cash Flow  NPV

1. Automatic calculation through NPV template:
a. 10Y for CHP and 15Y for Diesel generator and gas motor
b. Parameters input flexibility

2. Graphical analysis
Large set of results: 4 technologies * 4 profiles * 2 regions = 32 results

1. Between 6 and 8 NPV sensitivity analysis per profile / per technology / 
per region with 2 variables per analysis 232 data tables

2. Increment factor on each 2 variables of analysis
3. Graphical analysis
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Assumptions and production units
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PwC

Data collection
Collection of market data for technologies

Database of all
Technologies

Proposal & Presentation 

Design

Client Feedback 

Programme

1- Calibration of 
production unis : 
90% availability 
covers total 
electricity need

2- Matching  with 
unit capacity and 
profiles

4 – NPV model 
applied to entire 
database, one 
production unit 
with highest NPV
is selected per 
consumer profile

3- Refinements:

• On reasonable 
assumptions (e.g. 
maintenance cost 
for diesel)

• Thanks to experts 
input

5 – Unique 
production unit 
as profile 
representative

NPV
calculation

model
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PwC

Data collection
Choice of optimal machine per technologies

Profile Technology
Capacity 

(kWe)
Electrical 
efficiency

Thermal 
efficiency

Capex 
(€/kW)

O&M cost 
(€/h)

Operating 
hours

Annual 
electricity 

production 
(in MWh)

Profile 1

Gas COGEN Low 260 38% 48% 601 3,3 4.000 1.040

Gas COGEN High 260 38% 48% 601 3,3 7.000 1.820

Gas 237 35% 62% 838 2,3 7.000 1.659

Diesel 252 38% 0% 183 1,3 5.000 1.260

Profile 2

Gas COGEN Low 1.206 38% 58% 688 3,0 4.000 4.824

Gas COGEN High 1.206 38% 58% 688 3,0 7.000 8.442

Gas 1.200 42% 44% 527 11,6 7.000 8.400

Diesel 1.270 41% 0% 135 1,3 5.000 6.350

Profile 3

Gas COGEN Low 2.879 41% 55% 673 22,9 4.000 11.516

Gas COGEN High 2.879 41% 55% 673 22,9 7.000 20.153

Gas 3.333 44% 45% 414 29,4 7.000 23.331

Diesel 3.170 45% 0% 139 2,5 5.000 15.850

Profile 4

Gas COGEN Low 7.610 42% 44% 752 30,2 4.000 30.440

Gas COGEN High 7.610 42% 44% 752 30,2 7.000 53.270

Gas 7.610 42% 44% 752 30,2 7.000 53.270

Diesel 7.610 45% 0% 145 2,5 5.000 38.050
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PwC

Assumptions
How the project finance model works: overview

NPV
calculation 

model 

Production units 
specifications

Electrical and 

thermal efficiency

CAPEX

O&M cost

Calibration of machine

Related capacity

Heat Production

Electricity Production

Diesel input needed

Gas input needed

P
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 tim
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Electricity price

WACC

Green certificate price (WL)

Commodity price (gas 
& diesel)

WKK price (FL)

Others (tax)
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Assumptions
How the project finance model is structured (cash flow)

1 2 3 Revenues:

+ Electricity Value
+ Heat value
+ Certificate revenue (only CHP)
+ Salvage Value (only last year)

MINUS Expenditures:

- Commodity cost
- O&M cost
- Taxes

PLUS OR MINUS non cash 
charges/revenues:

- Depreciation
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Assumptions
Value chain for Combined heat power units (1/2)

Value of 
generated Heat

Generated 
electricity

Value of 
generated 
Electricity

Commodity
input
(gas)

Value of used 
heat 

(Cogen Low)

Value of 
used heat 

(Cogen High)

Generated 
heat

Total electricity 
price/MWh for 

profile x in region y

Total gas 
price/MWh for 

profile x in region y 
* boiler efficiency 

(90%)
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Assumptions
Value chain for Combined heat power units (2/2)

The are distinct calculation methods for each region

WKK certificate in Flanders

• The “WKK” system looks at primary energy savings. A
“WKK” certificate is received for each energy unit saved
compared to a base case situation without a CHP unit
with 50% electric efficiency (of a separate generic power
plant) and 90% thermal efficiency (of a separate boiler
installation).

 in the example, the number of certificates equals to
the net difference between the 2 situations displayed, i.e.
26 green certificate (41-15).

• Price of “WKK” certificate = 31€

Green certificate in Wallonia

• Formula : 𝐶𝑉 = 𝑡𝐶𝑉 𝑋 𝐸𝑒𝑛𝑝

• With : 𝑡𝐶𝑉 = min (plafond;  x 𝑘𝐶𝑂2 x 𝑘𝐸𝐶𝑂 )

plafond = 2,5 CV/MWh

𝑘𝐶𝑂2= calculated through a simulator

𝑘𝐸𝐶𝑂=1 (for CHP units)

= 1 for the first 3 years (revised after 3 years
to compensate electricity market price
fluctuations

𝐸𝑒𝑛𝑝 = Net energy produced.

• The 𝑘𝐶𝑂2 calculation simulator takes into account
different variables such as the fuel type, electrical and
thermal efficiencies in order to calculate the CO2 savings
rate compared to a base case. This CO2 savings rate that
determines the amount of Green certificates received.

• Price of a Green certificate = 65€

Original source: http://www.cwape.be/?dir=3.10
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Data collection
Market indices used

Profile 

Price of Electricity (€/MWh) Price of Gas (€/MWh)
Price of 
Diesel 
(€/l)

Commo
-dity

Grid 
fees

Taxes Total
Commo

-dity
Grid 
fees

Taxes
Supplier
margin

Total

Profile 1 WL

28,8

12,6 30,9 72,3

14,24

3,5 1,7 1 20,4

0,34

Profile 1 FL 12,0 22,5 63,3

Profile 2 WL 12,6 30,9 72,3

Profile 2 FL 12,0 22,5 63,3

Profile 3 WL 7,7 25,8 62,3

1,4 0,7 0 16,35

Profile 3 FL 7,7 18,9 55,4

Profile 4 WL 4,2 11,8 44,8

Profile 4 FL 4,2 13,5 46,5

Source

Average 
Index 

Electricity 
Cal  

+1/2/3 
(Q1 2016)

PwC research -

Average 
Index Gaz

Cal  + 
1/2/3 

(Q1 2016)

CREG (F)151126-CDC-1485 -
Average 

max price
(Q1 2016)
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Data collection
Market indices used

Financial index

WACC

WACC component:

• Debt Ratio 70%

• Equity Ratio 30%

• Bank Interest rate 3,5%

• Cost of Equity 8%

• Tax rate 33,99%

• WACC = 4,02%

Tax rate

Belgium corporate tax:

• 33,99% (base case)

Financial incentives

Regional incentives:

• WKK (FL)  31€/MWh

• Green certificate (WL) 
65€/MWh
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Profitability analysis

Page 17

21/6/2016 CREG



PwC

Profitability analysis
Net present value (EUR) per project

Conclusions

• Diesel engines do not seem to be profitable for any of the profiles. Gas engines have negative net present values, except for industrial 
profile 3 and profile 2 for Wallonia only.

• Combined heat power units, on the other hand, have positive net present values in all ‘base case’ hypothesis: for all consumer/producer 
profiles, and regardless of the useable heat (50% or 100%). 

Profile Technology Wallonia Flanders

Profile 1 Diesel -381.151 -507.081

Profile 2 Diesel -1.069.371 -1.704.021

Profile 3 Diesel -3.079.304 -4.293.801

Profile 4 Diesel -14.618.200 -13.899.873

Profile 1 Gas -117.016 -282.824

Profile 2 Gas 412.919 -141.259

Profile 3 Gas 1.785.793 605.716

Profile 4 Gas -4.563.781 -3.558.124

Profile 1 Gas COGEN High 582.641 369.222

Profile 2 Gas COGEN High 3.520.559 2.560.805

Profile 3 Gas COGEN High 6.993.768 5.088.124

Profile 4 Gas COGEN High 10.819.330 6.420.237

Profile 1 Gas COGEN Low 204.412 82.458

Profile 2 Gas COGEN Low 1.318.003 769.571

Profile 3 Gas COGEN Low 2.689.249 1.600.309

Profile 4 Gas COGEN Low 2.130.118 462.576
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Profitability analysis
Net present value/CAPEX per project

Conclusions

When looking at the net present value that is created per EUR of 
invested capital the picture becomes more clear.

• The Cogen High case is clearly the most profitable, with up to 4 
EUR for Wallonia and up to 3 EUR for Flanders of NPV per EUR 
of invested capital. 

• Gas engines are less profitable than CHP units, because for 
similar CAPEX-cost, CHP generate valuable heat and certificate 
revenues. The only profitable base case for gas engines is profile 
3 (and profile 2 but only for Wallonia), partly caused by the more 
advantageous spark spread. 

• For all production methods that have profitable base case results 
(CHP and gas), profile 3 offer higher values than profile 4. The 
most important reason is that larger consumer profiles have a 
lower electricity cost, the produced electricity is hence valued at 
a lower price. 

• For the large majority of production methods that have 
profitable base case results (CHP and gas), in both regions, we 
see lower NPV/CAPEX values for profile 1 than for profile 3. This 
can partly be explained by (input) commodity prices: natural gas 
is more expensive for profiles 1 and 2 than it is for profile 3 and 
4. For gas fired production units, the business case becomes 
more profitable with lower gas prices, except in the case of CHP 
in Wallonia where certificate income is proportionally higher 
than CAPEX for profile 1 than profile 3 and thus do not 
compensate  lower gas price impact.

Profitability in the Flemish region is generally lower than in the 
Walloon region because of lower electricity prices and lower 
certificate support.

Profile
(MWh)

Profile
(MWh)
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Profitability analysis
EBITDA (annual net earnings), profile 1 (2 GWh/year)

Conclusions

• Higher electricity
prices in Wallonia
play an important
role.

• The certificate
revenue in the
Walloon region is
higher than in the
Flemish region.

• CHP units with
only limited heat
use (Cogen gas
low-case) generate
no significantly
positive net
earnings without
certificate
revenue.
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Profitability analysis
EBITDA (annual net earnings), profile 2 (10 GWh/year)

Conclusions

• Higher electricity
prices in Wallonia
play an important
role.

• The certificate
revenue in the
Walloon region is
higher than in the
Flemish region.

• Net earnings for
gas engines are
positive, even if
the NPV taken
alone was negative
for Flanders.

• CHP units would
generate positive
net earnings in
both regions, even
without certificate
revenue.
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Profitability analysis
EBITDA (annual net earnings), profile 3 (25 GWh/year)

Conclusions

• Higher electricity
prices in Wallonia
play an important
role.

• Thanks to lower
gas prices than for
profiles 1 and 2,
gas engines render
greater positive
net earnings for
profile 3.

• The certificate
revenue in the
Walloon region is
higher than in the
Flemish region.

• CHP units would
generate positive
net earnings in
both regions, even
without certificate
revenue.
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Profitability analysis
EBITDA (annual net earnings), profile 4 (60 GWh/year)

Conclusions

• For this consumer
profile, electricity
prices in the
Flemish region are
slightly higher than
those in the
Walloon region,
which has an
impact on
electricity revenue.

• The lower
electricity prices for
this profile
compared to all
others render
relatively lower net
earnings than for
profiles 2 and 3

• Thanks to lower gas
prices than for
profiles 1 and 2, gas
engines render
greater positive net
earnings for profiles
3 and 4.
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Profitability analysis
EBITDA margin ratio for CHP (operating profitability)

Conclusions

• EBITDA margin ratios
(EBITDA/sales) indicate
the operating profitability
and allow us to compare net
earnings for similar units
but different profiles.

• Operating profitability is
always higher for the
Walloon region than for the
Flemish region

• In both regions, but most
markedly in Flanders,
profile 1 has a lower
operating profitability than
the other profiles
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Profitability analysis
Payback periods

Conclusions

• Payback periods are
shortest for CHP units.

• Even though it has the
lowest operating
profitability, profile 1 has
a short payback period
thanks to the low CAPEX.

• For all CHP units,
payback periods are
significantly shorter than
certificate periods. In
present market
conditions.

• For gas units, only profile
2 (Wallonia) and profile 3
(both regions) see their
investment paid back.

• In none of the cases, an
investment in a diesel
generator unit is paid
back, which is logical
given the negative cash
flows
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Sensitivity analysis
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Sensitivity analysis
Apportioning outcome uncertainty to input uncertainty

*Spark spread = electricity price – (input commodity price / electric efficiency) rice * efficiency)

Electric 
efficiency

CAPEX

Gas 
Price

Spark 
Spread*

Diesel 
Price

Electricity
price

Green 
certificate Impact on 

NPV
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Sensitivity analysis
Apportioning outcome uncertainty to input uncertainty

The sensitivity analyses are done in pairs, combining two different input factors each time.

*only for Cogen profiles

X-axis Y-axis Function

1 Spark spread NPV CAPEX

2
Electricity price 

(all in)
NPV

Input price 
(gas/diesel)

3
Electricity price 

(commodity only)
NPV

Input price 
(gas/diesel)

4 CAPEX NPV Efficiency

5 CAPEX NPV WACC

6 Electric Efficiency NPV
Commodity price 

difference 

7* Certificate Price NPV Spark Spread
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Sensitivity analysis
Diesel: when do diesel generators become profitable?

Conclusions

Based on a the smallest consumer profile (profile 1, 2 GWh/year, 5000 hours)

• At present price levels for diesel (base case), generators become profitable investments when electricity market prices double to around 58
EUR/MWh in the Walloon region (about 1 EUR higher in the Flemish region)

• Diesel (mazout) prices have an equally strong impact: a 40% price decrease renders the business case profitable at current electricity
prices.

• When the NPV becomes positive, the curve increases less steadily because taxation lowers the NPV because the earnings become taxable
when positive.
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Sensitivity analysis
Gas: when do gas engines become profitable?

Conclusions

The second consumer profile (profile 2, 10 GWh/year, 7000 hours) shows negative NPV’s for gas engines. However, it has positive net
earnings in the Walloon region and barely positive net earnings in the Flemish region. Based on the Flemish case, we analyse the impact of
commodity prices (gas and electricity):

• At present price levels for electricity, a 5% decrease in gas prices is needed to render a positive NPV. This explains partly why gas engines
for profile 3 (with lower gas prices at 17 EUR/MWh)) are indeed profitable in the base case assumptions

• At present price levels for natural gas, an increase of electricity market prices of over 10% (+3 EUR/MWh) would need to occur in order to
make this business case render positive NPV’s.
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Sensitivity analysis
CHP: what factors influence profitability most? 

Conclusions

The very solid profitability of the profile 3 case makes it interesting to assess the impact of two important input factors: CAPEX and Electric
efficiency.

• Both factors have a very similar impact on the NPV though in opposite directions (10% of NPV change for 20% deviation from base case).

• However, it is interesting to see that the impact of electric efficiency is not linear: it diminishes when efficiency increases. This is a logical
conclusion, as for CHPs two other revenue sources are present: certificates and heat value. When electric efficiency increases, heat value
does not increase. When electric efficiency decreases, on the other hand, certificate revenue falls quickly. The same effect can be observed
in both regions.
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Sensitivity analysis
CHP: can they become unprofitable? 

Conclusions

The CHP case that renders the least profitable
relative net present values is the Cogen Low
case (4000 hrs) for profile 4 (unit nominal
capacity: 7,6 MW) in the Flemish region.

We have tested its solidity through two
analyses:

• With a Capex at 752€/kW, it would be
profitable only when the spark spread is
above 5€.

• At current gas prices (16 EUR/MWh all in
for profile 4), this means electricity
commodity price would need to be below
26 EUR/MWh for the least profitable
CHP-case to render negative NPV’s.

• At current electricity market prices (29
EUR/MWh), the all-in gas price for this
large industrial consumer would need to
increase with 15% (above 18 EUR/MWh all
included) in order to render negative
NPV’s.
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Sensitivity analysis
CHP: the effect of the certificate price

Conclusions

It is interesting to analyse how certificate
price levels in both regions impact the NPV
results.

We have tested this comparing the profile 2
(with medium NPV results due to relatively
high gas prices) for Flanders and Wallonia:

• For the Flemish region, at present market
prices for gas and electricity, a certificate
price of 0€ would bring down the NPV to
about zero. Even a spark spread at
0€/MWh, a WKK certificate price of 8€
suffices to render a positive NPV.

• For the Walloon region, at present market
prices for gas and electricity, we discover
that CHP projects with the cogen low
profile would have positive NPV values
even if certificate price was at zero. Only a
2/3 decrease in spark spread would make
NPV values negative without certificate
revenue

• These conclusions for the Walloon region
can be extrapolated to both regions for a
Cogen High case: projects are profitable
without certificate support.
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General conclusions
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General conclusions

1

Diesel generators are never profitable,
while CHP units are almost always
profitable.

4

Gas and electricity prices are the
most impacting variables. CAPEX,
electric efficiency and WACC have
similar, much smaller impacts.

2

Gas engines are profitable in some
cases, when the spark spread is
sufficiently high as is the case for
consumers such as profile 3 (70kV, 25
GWh/year for electricity and a T6-
customer for gas).

3

For all technologies, flexible local
production units in the Walloon
region are more profitable than in
the Flemish region, thanks to
higher electricity prices (mainly
caused by taxes, levies and
certificate schemes)
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