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VOORAFGAANDE OPMERKING 

Alle raadplegingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité van de CREG. Dit geldt ook voor de behandeling en de bekendmaking van de ontvangen 
opmerkingen. Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan werden respectievelijk 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 en van 12 januari 2017. Meer informatie 
en de links naar de publicaties vindt u hier.  

 

OVERZICHT 

Onderwerp: 

Met toepassing van artikel 33, §1, van zijn huishoudelijk reglement houdt het directiecomité van de 
CREG een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing (B)1964 dd. 3 augustus 2019 tot 
vaststelling van een methodologie voor de bepaling van de vaste en variabele kosten voor de centrales 
onderworpen aan de repartitiebijdrage (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) voor de periode 2020 
tot 2026. In de wet van 11 april 2003 betreffende voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van 
de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales worden een 
aantal richtlijnen geformuleerd die de CREG moet in acht nemen bij het bepalen van de methodologie. 
In afdeling 5 van de bijlage bij voornoemde wet wordt een overzicht gegeven van de vaste en variabele 
kosten waarmee rekening moet worden gehouden bij de driejaarlijkse herziening van de kosten 
bestemd voor de veilige exploitatie van de kosten.  Het directiecomité van de CREG verwijst naar 
artikel 38 van zijn huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan, bekend gemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 14 december 2015 resp. 12 januari 2017, betreffende de behandeling van opmerkingen. 
Zo aanvaardt het onder meer geen opmerkingen die hem toekomen na het verstrijken van de 
raadplegingsperiode en die niet binnen het kader van de raadpleging vallen. Vallen bv. niet binnen het 
kader van de raadpleging: opmerkingen die geen verband houden met het ontwerp van methodologie 
vervat in de ontwerpbeslissing van de CREG of indruisen tegen bepalingen van de wet van 
11 april 2003. Na ontvangst van de eventuele opmerkingen zal het directiecomité van de CREG de 
methodologie vaststellen met toepassing van artikel 14, § 8, vierentwintigste lid, van de wet van 
11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en 
voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 09.09.2019 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1964@creg.be en/of 

  

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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- Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG: 

CREG 
De heer Laurent JACQUET 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 BRUSSEL 

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze 
informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. 
Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of 
de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 
vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent 
(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 
te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Laurent Jacquet, +32 2 289 76 11, consult.1964@creg.be 
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INLEIDING 

In het kader van de bepaling van de repartitiebijdrage, opgelegd aan de exploitanten van kerncentrales 
bedoeld in artikel 2, 5°, en de vennootschappen bedoeld in artikel 24, §1 van de wet van 11 april 2003 
betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het 
beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales1 (hierna: ‘de wet van 11 april 2003’), worden 
een aantal opdrachten aan de CREG toevertrouwd.2 

Deze ontwerpbeslissing heeft betrekking op de opdracht die in artikel 14, §8, 24e lid van de wet van 
11 april 2003 als volgt omschreven is: 

“Binnen het kader van haar opdracht zoals beschreven in het vorige lid, bepaalt de CREG ten 
laatste op 30 september 2019 de modaliteiten van de vaststelling van de vaste en variabele 
kosten in een methodologie die zij vastlegt voor de jaren 2020 tot 2026 op voorstel van de 
exploitanten, bedoeld in artikel 2, 5°, en de vennootschappen bedoeld in artikel 24, §1. 
Hiertoe communiceren de exploitanten, bedoeld in artikel 2, 5°, en de vennootschappen 
bedoeld in artikel 24, §1, aan de CREG ten laatste op 31 december 2018 een voorstel van 
methodologie.” 

Het vastleggen van een methodologie voor de bepaling van de vaste en variabele kosten voor de 
centrales onderworpen aan de repartitiebijdrage (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) voor de 
periode 2020 tot 2026 is noodzakelijk om de CREG in staat te stellen haar driejaarlijkse 
controleopdracht op de vaste en variabele kosten uit te voeren. Deze controleopdracht is in de wet 
van 11 april 2003 (artikel 14, §8, 23e lid) vastgelegd: 

“In het bijzonder controleert de CREG, op driejaarlijkse basis, in 2020, 2023 en 2026, de vaste 
en variabele kosten, bedoeld in Afdeling 5 van de bijlage bij deze wet, van de exploitanten, 
bedoeld in artikel 2, 5°, en de vennootschappen bedoeld in artikel 24, §1, in het kader van 
een analyse van de kosten door hen gedragen gedurende de drie jaren voorafgaand aan de 
herziening. … 

Na deze controle voert de CREG, in 2020, 2023 en 2026 de driejaarlijkse herziening door van 
de vaste en variabele kosten, bedoeld in Afdeling 5 van de bijlage bij deze wet, voor 
respectievelijk de jaren 2020 tot 2022, de jaren 2023 tot 2025 en het jaar 2026.” 

De volledige methodologie voor de bepaling van de vaste en variabele kosten en de te gebruiken 
rapporteringsmodellen worden in bijlage bij deze ontwerpbeslissing gevoegd. 

Deze ontwerpbeslissing werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd via schriftelijke 
procedure op 3 augustus 2019. 

 

                                                           

1 Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het 

beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales hierna ook: de wet of de wet van 11 april 2003 ) met bepalingen 
ingevoegd via de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen 
aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 
en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  
De wet van 25 december 2016 omvat een bijlage die in 6 afdelingen is onderverdeeld. 
2 De exploitanten bedoeld in artikel 2, 5°, en de vennootschappen bedoeld in artikel 24, §1 van de wet van 11 april 2003 
worden hierna gezamenlijk “de kernexploitanten” genoemd.  
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1. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 14, § 8, lid 24 van de wet van 11 april 2003 bepaalt dat: 

“[…] Binnen het kader van haar opdracht zoals beschreven in het vorige lid, bepaalt de CREG 
ten laatste op 30 september 2019 de modaliteiten van de vaststelling van de vaste en 
variabele kosten in een methodologie die zij vastlegt voor de jaren 2020 tot 2026 op voorstel 
van de exploitanten bedoeld in artikel 2, 5°, en van de vennootschappen bedoeld in artikel 
24, §1. Hiertoe communiceren de exploitanten bedoeld in artikel 2,5°, en de 
vennootschappen bedoeld in artikel 24, §1, aan de CREG ten laatste op 31 december 2018 
een voorstel van methodologie. Bij gebrek aan voorstel van de exploitanten bedoeld in 
artikel 2, 5°, en van de vennootschappen bedoeld in artikel 24, § 1, ten laatste op 31 
december 2018, bepaalt de CREG op eigen initiatief de methodologie die de modaliteiten 
vastlegt voor de bepaling van de vaste en variabele kosten. De methodologie wordt bepaald 
met inachtneming van de volgende richtlijnen: 

1° de CREG neemt de elementen bepaald in bijlage van deze wet in acht; 

2° de CREG definieert de te gebruiken rapporteringsmodellen, welke de elementen bevatten 
die verplicht moeten worden opgenomen in het voorstel betreffende de kosten van de 
exploitanten bedoeld in artikel 2, 5°, en de vennootschappen bedoeld in artikel 24, § 1. Deze 
modellen moeten exhaustief zijn teneinde de exploitanten bedoeld in artikel 2, 5°, en de 
vennootschappen bedoeld in artikel 24, § 1, toe te laten hun voorstel met betrekking tot de 
kosten (referentie BGAAP) op te stellen enkel op deze basis; 

3° de kosten moeten voldoende aangetoond worden; 

4° de kosten zijn niet discriminerend en evenredig; 

5° de eventuele criteria voor de verwerping van bepaalde kosten zijn niet discriminerend en 
transparant. In ieder geval beschikt de CREG over een beoordelingsbevoegdheid en kan zij 
manifest onredelijke kosten verwerpen; 

6° de CREG vraagt aan de exploitanten bedoeld in artikel 2, 5°, en de vennootschappen 
bedoeld in artikel 24, § 1, alle bijkomende informatie welke zij nodig heeft voor deze 
controle, op eenvoudig verzoek en kosteloos, en verzamelt hun opmerkingen. 

2. Deze ontwerpbeslissing aangaande de methodologie houdt rekening met de huidige bepalingen 
vermeld in artikel 4 van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie 
voor industriële elektriciteitsproductie (hierna ‘de wet van 31 januari 2003’ of ‘de wet over de 
kernuitstap’). Elke eventuele wijziging aangebracht aan voormeld artikel of aan enig ander element 
met betrekking tot kernuitstap (zoals een levensduurverlenging van één of meerdere centrales) kan 
een invloed hebben of heeft een invloed op bepaalde basisprincipes van de voorgestelde 
methodologie.  

3. De wet van 11 april 2003 voorziet in artikel 14, § 8, 23e lid eveneens dat: 

“De CREG [controleert], op driejaarlijkse basis, in 2020, 2023 en 2026, de vaste en variabele 
kosten, bedoeld in Afdeling 5 van de bijlage bij deze wet, van de exploitanten bedoeld in 
artikel 2, 5°, en de vennootschappen bedoeld in artikel 24, § 1, in het kader van een analyse 
van de kosten door hen gedragen gedurende de drie jaren voorafgaand aan de herziening. 
Deze kosten hernemen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, geen enkele kost die verband 
houdt met de nucleaire voorzieningen en met hun herziening, waaronder de voorzieningen 
voor de ontmanteling en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen, met uitzondering van 
de oorspronkelijke voorziening voor de splijtstof die als variabele kost wordt opgenomen 
voor de verbruikte splijtstof gedurende deze periode. Na deze controle voert de CREG, in 
2020, 2023 en 2026 de driejaarlijkse herziening door van de vaste en variabele kosten, 
bedoeld in Afdeling 5 van de bijlage bij deze wet, voor respectievelijk de jaren 2020 tot 2022, 
de jaren 2023 tot 2025 en het jaar 2026.” 

Met dit doel wordt onderhavige methodologie opgesteld.  
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2. ANTECEDENTEN 

4. Op 20 december 20183 heeft de CREG een voorstel van methodologie voor de bepaling van vaste 
en variabele kosten van Electrabel4 ontvangen (hierna: het voorstel van methodologie van Electrabel). 

5. Op 31 december 20185 heeft Luminus6 zich, mits enkele bijkomende opmerkingen akkoord 
verklaard met het voorstel van methodologie die Electrabel op 20 december 2018 aan de CREG 
overmaakte. Luminus heeft bijkomende opmerkingen geformuleerd bij drie kostenposten die behoren 
tot de categorie van de vaste kosten, namelijk: de aankoop van energie, de afschrijvingen en de 
algemene kosten. 

6. Electrabel heeft op 14 februari 2019 bijkomende toelichting gegeven bij haar voorstel van 
methodologie aan medewerkers van de CREG. 

7. Op 4 juli 2019 heeft de CREG Electrabel verzocht om in haar voorstel van methodologie de 
elementen aan te duiden die Electrabel als vertrouwelijk beschouwt. In haar antwoord heeft Electrabel 
in haar brief dd. 10 juli enerzijds de volgens haar vertrouwelijke elementen geïdentificeerd en 
anderzijds de toepassing van de procedure van openbare raadpleging betwist. Dezelfde vraag werd 
gesteld Luminus heeft op dezelfde vraag naar vertrouwelijkheid, geen vertrouwelijke gegevens 
geïdentificeerd, zodat deze gegevens gebruikt mogen worden in het kader van een openbare 
raadpleging. 

8. Op 18 juli 2019 vond er een vergadering plaats tussen medewerkers van Electrabel en de CREG 
over de principes van de methodologie gebruikt in het voorstel van methodologie van Electrabel. Bij 
deze gelegenheid werden een aantal bijkomende inlichtingen gevraagd aan Electrabel en werden ook 
een aantal preciseringen aangebracht door de CREG. 

9. Op 26 juli 2019 heeft Electrabel per mail haar opmerkingen geformuleerd over de standpunten 
van de CREG met betrekking tot de principes van de methodologie die tijdens de vergadering van 18 
juli 2019 werden besproken. 

10. De CREG heeft haar beslissing tot het uitvoeren van een openbare raadpleging alsook de 
motivatie voor deze beslissing per brief van 5 augustus 2019 aan Electrabel overgemaakt. 

Bovendien werd op diezelfde datum een nieuw verzoek tot identificatie van de “vertrouwelijke” 
elementen in onderhavig ontwerpadvies geadresseerd aan Luminus en Electrabel. 

                                                           

3 Brief dd. 20 december 2018 van Electrabel : Loi du 25 décembre 2016 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 ; 
Electrabel SA – proposition de méthodologie de révision triennale des coûts fixes et variables 
4 Electrabel: (Electrabel NV -BE0403.170.701) is de kernkernexploitant overeenkomstig artikel 2, 5° van de wet van 

11 april 2003 
5 Mail dd. 31 december 2018: Re: Repartitiebijdrage: bepaling uit de wet van 11 april 2003 
6 Luminus (Luminus NV – BE0471.811.661) is een ‘andere vennootschap dan een kernexploitant die een aandeel heeft in de 

industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen’ zoals gedefinieerd in artikel 24, § 1 van de wet van 
11 april 2003 
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3. RAADPLEGING 

11. Het directiecomité van de CREG beslist, krachtens artikel 33, § 1, van het huishoudelijk 
reglement van de CREG7 om van 19 augustus 2019 tot 9 september 2019 een openbare raadpleging 
over de ontwerpbeslissing te organiseren. 

4. ALGEMENE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE 
CENTRALES 

4.1. OVERZICHT VAN DE CENTRALES  

12. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de centrales met specificaties omtrent hun 
vermogen, hun levensduur en het aandeel van de kernexploitanten in de productiecapaciteit van de 
kerncentrales.  

Tabel 1: overzicht van het vermogen, de levensduur van de centrales en het aandeel van de kernexploitanten 

 

Bron: transparantieplatform van Engie8, de wet van 31 januari 2003 en website van het FOD Economie 

4.2. TERMINOLOGIE IN VERBAND MET DE CENTRALES  

4.2.1. De centrales G2 

13. De centrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 produceren elektriciteit door splijting van 
kernbrandstoffen. Deze centrales worden de centrales van de 2e generatie (G2) genoemd aangezien 
ze in gebruik genomen zijn in de loop van jaren 80 van de vorige eeuw.  

  

                                                           

7 Huishoudelijk reglement van het directiecomité van de CREG, gepubliceerd op 14 december 2015 in het Belgisch Staatsblad 

en gewijzigd op 12 januari 2017. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015121401&table_name=wet 
8 Zie http://transparency.engie.com/ 

Centrale Vermogen in 

MW

% 

Vermogen

Aandeel Einde 

productie

Verlengde 

levensduur

Doel 1 445 7,50% 100 % EBL 15/02/2025 ja

Doel 2 433 7,30% 100 % EBL 01/12/2025 ja

Doel 3 1006 16,96% 89,807 % EBL/10,193 % LUM 01/10/2022

Doel 4 1039 17,52% 89,807 % EBL/10,193 % LUM 01/07/2025

Tihange 1 962 16,22% 50 % EBL/50 % EdF Belgium 01/10/2025 ja

Tihange 2 1008 17,00% 89,807 % EBL/10,193 % LUM 01/02/2023

Tihange 3 1038 17,50% 89,807 % EBL/10,193 % LUM 01/09/2025

Totaal 5931 100,00%

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015121401&table_name=wet
http://transparency.engie.com/
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4.2.2. Deactivatie, stillegging en onbeschikbaarheid 

14. In de methodologie worden verschillende termen gebruikt voor periodes waarin een centrale 
niet draait. Voor de duidelijkheid volgt hierna een omschrijving van de gebruikte terminologie:  

a) Deactivatie: de situatie omschreven in artikel 4, § 1 van de wet van 31 januari 2003 en de 
datum vanaf wanneer de kerncentrale geen elektriciteit meer mag produceren; 

b) stillegging : de situatie omschreven in de wet van 11 april 2003 (artikel 14, §8, 19e lid) 
namelijk definitieve of tijdelijke stillegging van één of meerdere van de kerncentrales Doel 
3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 opgelegd door de overheid (krachtens de wet van 15 
april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de 
uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle, omwille van dwingende redenen van nucleaire 
veiligheid of beveiliging, of in uitvoering van een bindend besluit van iedere Belgische, 
Europese of internationale instelling die dergelijke stillegging oplegt; 

c) onbeschikbaarheid: de periodes waarop een centrale niet beschikbaar is omwille van 
(gepland of ongepland) onderhoud van de centrale of het herladen van brandstof 
(revisie).  

5. METHODOLOGIE VOOR BEPALING VAN VASTE EN 
VARIABELE KOSTEN 

5.1. WETTELIJKE BEPALINGEN IN VERBAND MET HET VASTLEGGEN VAN 
DE METHODOLOGIE 

15. De CREG legt de methodologie voor de bepaling van vaste en variabele kosten vast, voor de 
periode 2020 tot 2026. Zij moet daarbij rekening houden met de richtlijnen voorzien in de wet en met 
het voorstel dat werd ingediend door Electrabel en Luminus. 

Ter herinnering, artikel 14, §8, 24e lid van de wet van 11 april 2003 legt volgende richtlijnen vast: 

1° de CREG neemt de elementen bepaald in bijlage van de wet in acht; 

2° De CREG definieert de te gebruiken rapporteringsmodellen, welke de elementen bevatten 
die verplicht moeten worden opgenomen in het voorstel betreffende de kosten van de 
exploitanten (…) Deze modellen moeten exhaustief zijn teneinde de exploitanten (…) toe te 
laten hun voorstel met betrekking tot de kosten (referentie BGAAP) op te stellen enkel op 
deze basis; 

3° de kosten moeten voldoende aangetoond worden; 

4° de kosten zijn niet discriminerend en evenredig; 

5° de eventuele criteria voor de verwerping van bepaalde kosten zijn niet discriminerend en 
transparant. In ieder geval beschikt de CREG over een beoordelingsbevoegdheid en kan zij 
manifest onredelijke kosten verwerpen; 

6° de CREG vraagt aan de exploitanten (…) alle bijkomende informatie welke zij nodig heeft 
voor deze controle, op eenvoudig verzoek en kosteloos, en verzamelt opmerkingen. 
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16. Teneinde de methodologie te bepalen is de CREG verplicht om afdeling 5 ‘Driejaarlijkse 
herziening van de vaste en variabele kosten voor elk van de jaren 2020 tot 2026’ van de bijlage bij de 
wet van 11 april 2003, zoals gevoegd bij de wet van 25 december 2016 toe te passen. Voornoemde 
afdeling 5 heeft betrekking op de bepaling van de methodologie om volgende redenen:    

a) Afdeling 5 geeft een overzicht van de kosten waarmee rekening moet worden gehouden 
bij de driejaarlijkse herziening van de kosten. Hieruit volgt dat deze kosten in de 
methodologie moeten worden vermeld;  

b) Afdeling 5 vermeldt dat de kernexploitanten dienen aan te tonen dat de kosten volgende 
principes eerbiedigen: 

‘[…]  

Geen dubbeltelling met name tussen rubrieken  

Realiteit van de kosten in de periode  

De kosten waarmee rekening wordt gehouden zijn bestemd voor de bedoelde 
centrales  

De kosten zijn exclusief deze van de centrales die definitief gestopt zijn met de 
productie van elektriciteit9 

De kosten zijn exclusief de centrales buiten de perimeter: Tihange 1 en Doel1&2 

De relevantie van de verdeelsleutel van de kosten (bv. Tussen eenheden) 

De recurrente elementen zijn inbegrepen. Voor de niet-recurrente kostenelementen 
zullen de representatieve kosten voor de volgende periode worden vastgelegd.  

De kosten waarvoor de exploitanten niet afdoende aantonen dat ze deze principes 
eerbiedigen worden verworpen 

Voor het vastleggen van de kostenelementen, zal rekening worden gehouden met 
definitieve stopzettingen van één of meerdere eenheden en hun impact op de kosten. 
[…]’. 

Teneinde aan deze principes te voldoen op het moment van de driejaarlijkse herziening van de vaste 
en variabele kosten, moet de methodologie voor het bepalen van de vaste en variabele kosten voor 
de periode 202 tot 2026, hiermee reeds rekening houden. Anders zal niet voldaan kunnen worden aan 
de objectieven bedoeld in de wet en de hierboven bedoelde principes. 

Uit deze bepalingen blijkt dat de CREG zich moet baseren op afdeling 5 van de bijlage bij de wet van 
11 april 2003 met het oog op het opstellen van onderhavige methodologie. 

Daarnaast moeten twee elementen verduidelijkt worden. 

Enerzijds, bij het opstellen van de methodologie voor de driejaarlijkse herziening van de kosten 
onderzoekt de CREG eerst of de vaste kosten vermeld in paragraaf 15 van onderhavige 
ontwerpbeslissing overeenstemmen met de principes van afdeling 5 om te vermijden dat de kosten 
overschat worden (geen dubbeltelling, realiteit van de kosten in de periode, uitsluiting van de kosten 
van centrales die definitief gestopt zijn met het produceren van elektriciteit en van de centrales 
Tihange 1 en Doel 1 en 2, relevantie van de verdeelsleutel van de kosten,…). 

Overeenkomstig afdeling 5 van de bijlage bij de wet van 11 april 2003 moet er eerst onderzocht worden 
of bepaalde kosten al dan niet betrekking hebben op centrales die definitief gestopt zijn met het 
produceren van elektriciteit. In dat geval, moet er geen rekening worden gehouden met de 
verminderingspercentages van de kosten opgenomen in afdeling 1 en in afdeling 2. In 
                                                           

9 Dit zijn volgens de CREG de centrales die gedeactiveerd zijn 
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overeenstemming met afdeling 5 dient de methodologie te voorzien om deze kosten uit te sluiten 
vanaf de definitieve stopzetting van elektriciteitsproductie. 

A contrario, voor de meer algemene kosten, die moeilijker toe te wijzen zijn aan een centrale die haar 
elektriciteitsproductie definitief heeft stopgezet, 1) dienen deze kosten gemotiveerd te worden en 2) 
kan een kostenverminderingsfactor voorgesteld worden, als methodologische benadering om deze 
kosten ten laste te nemen. Aangezien deze niet vermeld is in afdeling 5, zou volgens de CREG, een 
kostenverminderingsfactor voor deze kosten, diegene kunnen zijn die in de afdelingen 1 en 2 vermeld 
is mits motivering en objectivering,  

Anderzijds merkt de CREG op dat de wetgever in afdeling 1 “Vaststelling van het jaarlijkse 
minimumbedrag van de repartitiebijdrage vanaf 2020” en afdeling 2 “Vaststelling van de winstmarge 
van de kerncentrales voor de jaren n-1 2016 tot 2025” van de bijlage bij de wet een element met 
betrekking tot de indexering van de vaste kosten heeft vermeld. Aangezien dit principe niet voorkomt 
in afdeling 5 van de bijlage bij de wet, meent de CREG dat bij de bepaling van de methodologie rekening 
moet worden gehouden met de indexering, om de realiteit van de kosten waaraan de exploitanten 
worden en blootgesteld weer te geven en om een coherente lezing van de wet te verzekeren. 

5.2. DE BASISPRINCIPES IN HET VOORSTEL VAN METHODOLOGIE DOOR 
ELECTRABEL 

17. Electrabel heeft in haar voorstel en in haar mail van 26 juli 2019 volgende principes vermeld: 

a) Het voorstel houdt rekening met de parameters, de tijdslimieten, de 
verminderingsfactoren voor de vaste kosten en meer in het algemeen, alle verplichtingen 
en principes gedefinieerd in de weti;  

b) In haar mail van 26 juli verduidelijkt Electrabel daarenbovenii « dat de driejaarlijkse 
herzieningen van de kosten gebeuren op basis van de kosten van het verleden, namelijk 
die van de jaren 2017-2018-2019, 2020-2021-2022 en 2023-2024-2025 ; dit is  duidelijk 
bepaald in de wet van 11 april 2003 – zoals gewijzigd door de wet van 25 december 2016 
– in het artikel 14, paragraaf 5, 23ste lid, evenals in het laatste lid van de afdelingen 1 en 2 
opgenomen in de bijlage van diezelfde wet ». 

c) De methodologie heeft als doel om de vaste kosten vast te stellen die overeenstemmen 
met de uitbating van de 4 centrales aan 100 %. Wanneer de methodologie zich baseert 
op de historische kosten die boekhoudkundig slechts voor de pro rata van het aandeel in 
de productie zijn verwerkt, worden deze kosten gecorrigeerd naar een aandeel van 100 %. 
Om dezelfde reden worden de kosten gefactureerd aan andere vennootschappen (rubriek 
n van de lijst van vaste kosten in afdeling 5 van de bijlage bij de wet) dan herleid tot 0 in 
de berekening van de vaste kosten. Op deze wijze wordt de nucleaire marge berekend als 
de 100 % opbrengsten verminderd met 100 % kosteniii; 

d) De vaste kosten bepaald door de methodologie dienen berekend te zijn als kosten voor 
de 4 centrales, zodat de coëfficiënten toegepast kunnen worden die in de wet bepaald 
werden voor de vermindering van de vaste kosten voor centrales die definitief stilgelegd 
zijn. Daarom worden de kosten, gebaseerd op de historische gegevens van een variabel 
aantal actieve centrales tijdens de periode van analyse (in de drie jaren voorafgaand aan 
de herziening van de kosten), vermeerderd met dezelfde factoren als de 
verminderingscoëfficiënten van de vaste kosteniv. In haar mail van 26 juli 2019 
verduidelijkt Electrabel dit principe : 

« Verder moet, volgens de wettelijke bepalingen, de methodologie (met 
betrekking tot de periode 2020-2026) het mogelijk maken om het nieuwe 
referentiebedrag van vaste en variabele kosten bestemd voor de exploitatie van 
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4 nucleaire centrales te kunnen bepalen, ofwel een basis aan 100 % voor 4 
eenheden, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de principes 
uitgevaardigd in afdeling 5. Het doel van de driejaarlijkse herziening van de vaste 
en variabele kosten is om elke drie jaar de twee bedragen van vaste en variabele 
kosten te actualiseren op basis van de meest recente gekende elementen, nl. de 
drie laatste jaren voorafgaand aan het jaar van de driejaarlijkse herziening. 
Hierbij wordt de nadruk gelegd op het feit dat het eindresultaat van de 
methodologie één enkel bedrag is voor de vaste kosten (ter vervanging van de 
vastgelegde 624 M€ voor de eerste periode) en één enkel bedrag voor de 
variabele kosten (ter vervanging van de vastgelegde 8,5 €/MWh voor de eerste 
periode).   

De afdelingen 1 en 2, die integraal deel uitmaken van de wet, verwijzen naar de 
verminderingscoëfficiënten van de vaste kosten die moeten worden toegepast in 
geval van een definitieve stilstand van een of meerdere centrales. De percentages 
zijn van toepassing op het geheel van de kostenbasis van het referentiebedrag en 
niet in functie van de kostenrubrieken. De wet en zijn bijlagen moeten op 
coherente wijze gelezen worden; er kan geen sprake zijn van:  

o een wijziging van de modaliteiten voor kostenvermindering in functie van het 
aantal eenheden (vermindering van het totaal voor 4 eenheden naar het aantal 
eenheden die niet definitief stilgelegd zijn) 

o een wijziging van de voorwaarden van de vermindering van deze kosten 
(uitsluitend voor definitieve stilstanden) » 

Zoals vermeld in de memorie van toelichting, is de doelstelling van de wetgever 
om, door deze actualisering van de referentiebedragen van de kosten, ervoor te 
zorgen dat de marge (berekend volgens de principes van de wet, en meer 
bepaald de kostenverminderingsfactoren van de vaste kosten) zo goed mogelijk 
de werkelijke winstgevendheid van de nucleaire sector weergeeft. »v 

5.3. SAMENVATTING VAN DE METHODOLOGIE VOORGESTELD DOOR 
ELECTRABEL 

18. Het voorstel van methodologie van Electrabel wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

19. Electrabel heeft een samenvattende tabel (hierna: tabel 2) gegeven van haar voorstel van 
methodologie, waarbij volgende parameters gebruikt worden:  

- het jaar N duidt het jaar van de herziening van de driejaarlijkse kosten aan, hetzij 2020, 
2023, of 2026 naargelang het geval; 

- de jaren N-3, N-2 en N-1 zijn gezamenlijk de ‘referentiejaren’; 

- de correctiefactor 100 % aandeel herleidt de kosten naar een kostenbasis van 100 % (zie 
paragraaf 17 c)) ; 

- de kostenverminderingsfactor van de vaste kosten wordt gebruikt om de kosten van 4 
centrales te berekenen (zie paragraaf 17 d)) ; 

- het concept ‘laatste kern’ wordt geïntroduceerd voor de brandstofkosten. De kern van 
een reactor (brandstofstaven) wordt -afhankelijk van zijn technische parameters – om de 
12 maanden (Doel 3) of om de 18 maanden (Tihange 2, Tihange 3 en Doel 4) herladen. Bij 
het herladen van de brandstofstaven wordt slechts een gedeelte van de brandstof 
vervangen. Deze progressieve wijziging van de brandstofelementen, gecombineerd met 
een herschikking van de elementen van de kern garandeert een homogene ‘reactie’ en 
een constant nominaal vermogen van de nucleaire eenheid. Wanneer een centrale 
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gedeactiveerd wordt, zal een gedeelte van de brandstofstaven dus niet maximaal gebruikt 
kunnen worden want de staven kunnen niet voor de drie of vier volledige periodes 
gebruikt worden. Rekening houdend met de technische kenmerken van de brandstof en 
de theoretische herzieningen (laden van nieuwe brandstof) heeft Electrabel een 
bruteringsfactor berekend die toegepast moet worden op de (historische) brandstofkost.  

Tabel 2: samenvatting van de methodologie voorgesteld door Electrabel 

 

(*) Dit onderdeel van de tabel werd door Electrabel in de mail van 26 juli 2019 aangepast. De CREG heeft deze wijziging 

overgenomen in hoofdstuk 6.2.1 

  

Beschrijving Oorspronkelijk voorstel Electrabel

1. CV – Variabele kosten

a) kosten van kernbrandstof

i) Aan het begin van de cyclus (amont)
Gemiddelde over N-1, N en N+1 van de geïndexeerde kost N-1, gewogen op basis 

van de geïnstalleerde capaciteit en rekening houdend met de « laatste kern » (*)

ii) Fabricage
Gemiddelde over N-1, N en N+1 van de geïndexeerde kost N-1, gewogen op basis 

van de geïnstalleerde capaciteit en rekening houdend met de « laatste kern »

iii) Aan het einde van de brandstofcyclus 

(aval) 

Gemiddelde over N-1, N en N+1 van de geïndexeerde kost N-1, gewogen op basis 

van de geïnstalleerde capaciteit 

b) Injectietarieven
Gemiddelde over N-1, N en N+1 van de geïndexeerde kost N-1, gewogen op basis 

van de geïnstalleerde capaciteit 

2. CF – Vaste kosten

a) Aankoop van energie
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, aangepast met de 

correctiefactor 100 % aandeel en de kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

b) O&M
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

c) Revisies (normale periodieke herziening)
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

d) Grote werkzaamheden
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

e) Ondersteunende diensten 
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

f) Verzekeringen

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten. De ontvangen schadevergoedingen 

die betrekking hebben op kosten die niet in de driejaarlijkse herzieningen zijn 

opgenomen worden uitgesloten 

g) Vaste kosten betaald aan de 

transmissienetbeheerder

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

h) Niras/Ondraf
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

i) Personneel
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

j) Afschrijvingen

Laatst gekende afschrijvingen op basis van representatieve 

onderhoudsinvesteringen, geextrapoleerd naar de volgende periode, aangepast met 

de correctiefactor 100 % en de kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

k) Provisies

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, aangepast met de 

correctiefactor 100 % aandeel en de kostenverminderingsfactor voor de vaste 

kosten. De terugname van van kosten die overeenstemmen met toevoegingen die 

niet in de driejaarlijkse herzieningen zijn opgenomen zijn uitgesloten.

m) Algemene kosten 
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

n) facturatie aan partners 0 (nul)

l) Belastingen en heffingen
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
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20. Voor elke kostencategorie vermeldt Electrabel in haar voorstel van methodologie steeds 
volgende elementen:  

- de beschrijving van de boekhoudkundige basis of de SAP elementen zodat de historische 
data van de rubriek kunnen bepaald worden; 

- de correctiefactor die rekening houdt met het aandeel van de kernexploitant (zie 
paragraaf 17 c)) en voor de definitieve stillegging van 1 of meerdere centrales (zie 
paragraaf 17 d)); 

- de basiskost die gebruikt wordt om de kost voor de drie volgende jaren te bepalen; 

- de extrapolatie van de basiskost voor de volgende periode.  

6. ONDERZOEK VAN DE METHODOLOGIE 
VOORGESTELD DOOR ELECTRABEL 

6.1. ALGEMEEN  

6.1.1. Volledigheid van de rubrieken  

21. Afdeling 5 “Driejaarlijkse herziening van de vaste en variabele kosten voor elk van de jaren 2020 
tot 2026” van de bijlage bij de wet voorziet een onderverdeling in twee rubrieken van variabele kosten 
en veertien verschillende rubrieken van vaste kosten. 

22. De CREG stelt vast dat Electrabel in haar voorstel van methodologie alle rubrieken van afdeling 
5 heeft beschreven. 

6.1.2. Gebruik van een correctiefactor 100 % aandeel 

23. Zoals vermeld in paragraaf 17 c) wordt voorgesteld een correctiefactor te gebruiken om een 
100 % kostenbasis te bepalen voor de 4 centrales voor die kosten die boekhoudkundig slechts voor de 
pro rata van het aandeel in de centrales verwerkt worden. De rubriek n) van de vaste kosten kan op 
deze wijze op 0 (nul) worden vastgesteld.  

24. De CREG stemt in met deze methodologie, die in het verleden ook gebruikt werd in studies van 
de CREG en die een dubbeltelling van kosten vermijdt.  

6.1.3. Indexatieparameters 

25. In de afdeling 1 en 2 van de bijlage bij de wet wordt vermeld dat het herziene bedrag van de 
vaste kosten jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de index van januari van elk van de jaren (n-1) 
2020 tot 2025 aan de evolutie van de consumptieprijsindex. 

26. De CREG stelt vast dat Electrabel niet alleen een indexatie heeft voorzien voor de vaste kosten 
maar ook voor de variabele kosten. De CREG kan zich weliswaar aansluiten bij de wens van Electrabel 
om de vaste kosten jaarlijks te indexeren zoals dat onder is voorzien in het kader van afdelingen 1 en 
2 van de bijlage bij de wet van 11 april 2003, zoals gewijzigd door de wet van 25 december 2016, maar 
er is geen reden (zie hoofdstukken 6.2.1 en 6.2.2), noch een rechtstreekse of onrechtstreekse 
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wettelijke basis (noch in de wet, noch in de afdelingen in de bijlage) om de variabele kosten te 
indexeren.  

27. De CREG aanvaardt dus het voorstel van indexering van de vaste kosten en verwerpt de 
voorgestelde indexering van de variabele kosten.  

6.1.4. Gebruik van een kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

28. De CREG stelt vast dat Electrabel in haar voorstel verminderingsfactoren voor de vaste kosten 
vermeldt. Deze verminderingsfactoren van de vaste kosten worden vermeld in afdeling 1 en afdeling 
2 van de bijlage bij de wet. De CREG heeft in hoofdstuk III. 2 van haar advies over het wetsontwerp nr. 
54-2070/00110 vermeld dat het noodzakelijk was om bepaalde begrippen uit het wetsontwerp en de 
bijlagen te specifiëren. De CREG stelt vast dat dit niet gebeurd is bij de versie van de wet aangenomen 
door de wetgever. 

29. Volgens Electrabel, heeft de methodologie als doel om: 

« de modaliteiten van de bepaling van de vaste en variabele kosten te verduidelijken en meer in 
het bijzonder om de bedragen te actualiseren van respectievelijk 624 M€ en 8,5 €/MWh 
vastgesteld voor de eerste periode, die 100 % kostendekkend zijn voor 4 reactoren en gebaseerd 
op de diverse richtlijnen voorzien in de wet (meer bepaald op de afdeling 5 van de bijlage die 
vermeldt welke kostenelementen in aanmerking worden genomen om het nieuwe 
referentiebedrag te bepalen).  

Om tegemoet te komen aan de wens van de wetgever om een marge te berekenen die de 
werkelijke winstgevendheid van de sector zo goed mogelijk weergeeft, is het noodzakelijk dat 
de vermeerderingscoëfficiënten gebruikt bij de tussentijdse berekeningen van de methodologie 
dezelfde zijn als de kostenverminderingsfactoren die gebruikt worden voor de jaarlijkse 
berekening van de marge zoals beschreven in afdeling 2. »vi    

“[…] CF(n-1) = de vaste kosten bestemd voor de exploitatie van de kerncentrales Doel 3, Doel 
4,Tihange 2 en Tihange 3, namelijk 624 miljoen euro en, vanaf de jaren (n-1) 2019, 2022 en 
2025, het herziene bedrag vastgesteld overeenkomstig de driejaarlijkse herziening van de 
kosten zoals voorzien in de wet, met dien verstande dat het driejaarlijkse bedrag jaarlijks wordt 
aangepast op basis van de index van januari  van elk van de jaren (n-1) 2020 tot 2025, aan de 
evolutie van de consumentenprijsindex, met referentie naar de basisindex van januari van het 
jaar voorafgaand aan dat van de herziening overeenkomstig de driejaarlijkse herziening van de 
kosten .Het referentiebedrag van 624 miljoen euro stemt overeen met een beschikbaarheid van 
de 4 kerncentrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3. Ingeval van een definitieve stillegging 
van één of meerdere van deze centrales, wordt dit bedrag verminderd tot een bedrag, met als 
basis 2016, dat overeenstemt, voor 3 beschikbare eenheden met 80 % van het referentiebedrag, 
voor twee beschikbare eenheden met 60 % van het referentiebedrag en voor 1 beschikbare 
eenheid met 40 % van het referentiebedrag. In geval van definitieve stillegging in de loop van 
een jaar, zal de vermindering pro rata temporis gebeuren. Deze bedragen zullen tevens 
geïndexeerd worden op dezelfde wijze als het bedrag voor 4 beschikbare eenheden. […]  

In haar mail van 26 juli 2019 bevestigt Electrabel eveneens dat : 

« de kostenverminderingsfactoren worden opgelegd door de wet, ze zijn in wezen forfaitair en 
ze zijn van toepassing op de totaliteit van de vaste kosten. Zij maken geen voorwerp uit van de 
methodologie die wordt voorbereid. 

  

                                                           

10 Advies (A)161128-CDC-1589 over het wetsontwerp nr.54-2070/001 tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende 
de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze 
kerncentrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: advies over het 
wetsontwerp) 
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Toegepast op de methodologie betekent dit dat wanneer een “gross-up” noodzakelijk is voor de 
herberekening van de kosten naar een equivalent van 4 eenheden aan 100 %, dat het gebruik 
van dezelfde percentages, toelaat dit effect te annuleren en terug te komen overeenstemmende 
kost. 

Vereenvoudigd voorbeeld: 

Methodologie: herziene vaste kost voor 4 eenheden = vroegere basiskost 3 eenheden / 80 % 

Toepassing kost (afdeling 1 en 2): vaste kost te gebruiken voor 3 eenheden = herziene vaste kost 
voor 4 eenheden * 80 % 

Vaste kost te gebruiken voor 3 eenheden = vroegere basiskost voor 3 eenheden 

Zoals vermeld in datzelfde artikel zijn deze verminderingsfactoren van toepassing in geval van 
een definitieve stillegging van een of meerdere centrales, wat ook de oorsprong ervan is, en 
beoogt niet de tijdelijke stilleggingen die, […] slechts weinig impact hebben op de kostenbasis, 
[…].vii» 

30. De CREG is van oordeel dat de kostenverminderingsfactoren zoals omschreven in de wet enkel 
gebruikt dienen te worden in het geval van een stillegging zoals gedefinieerd in artikel 14, § 8, 19e lid 
van de wet van 11 april 2003 en niet in het geval van een deactivatie zoals omschreven in artikel 4, §1 
van de wet van 31 januari 2003. Voor de bepaling van het herziene bedrag van de kosten voor de 
volgende driejaarlijkse periode houdt de CREG rekening met de principes vermeld in afdeling 5 van de 
bijlage van de wet in het bijzonder: 

- de realiteit van de kosten in de periode 

- de kosten waarmee rekening wordt gehouden zijn bestemd voor de bedoelde centrales 

- de kosten zijn exclusief deze van de centrales die definitief gestopt zijn met de productie 
van elektriciteit 

- de relevantie van de verdeelsleutel van de kosten (bv. tussen eenheden) 

- de recurrente elementen zijn inbegrepen. Voor de niet-recurrente kostenelementen 
zullen de representatieve kosten voor de volgende periode worden vastgelegd 

Met het oog op het opstellen van de methodologie is de CREG dan ook gehouden door deze principes. 

31. De toepassing van de forfaitaire kostenverminderingspercentages heeft volgens de CREG 
betrekking op de aanpassingen van het referentiebedrag ingeval van stillegging van de centrales.  

32. De CREG verduidelijkt hierna waarom ze voor bepaalde kosten niet akkoord gaat met de 
toepassing van de kostenverminderingsfactor. 

Electrabel heeft bij haar voorstel een rekenblad toegevoegd waarin de voorgestelde methodologie 
wordt toegepast (op basis van de cijfergegevens van 2017, waarbij voor de volgende jaren een 
indexatie, op basis van de geschatte inflatie, wordt berekend). De CREG maakt een analyse voor twee 
rubrieken van de vaste kosten waarop de kostenverminderingsfactor wordt toegepast met name de 
kosten voor O&M (exploitatie en onderhoud) en de kosten voor verzekeringen. Aangezien de 
cijfergegevens confidentieel zijn wordt hierna een berekening gemaakt waarbij de kosten naar 100 
herleid worden om aan te tonen wat de evolutie van de kosten is voor de 4 centrales.  

Tabel 3:overzicht van evolutie van twee kostenrubrieken met kostenverminderingsfactor zoals voorgesteld door Electrabel 

 

Periode 

(n) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(n-1) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

b) Recurrent O&M 100,00 101,71 103,84 105,82 107,51 104,13 69,01 68,45 42,53

f) Verzekeringen 100,00 101,71 103,84 105,82 107,51 104,13 69,01 68,45 42,53
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Om het effect van de kostenverminderingsfactor te verduidelijken wordt in volgende tabel de 
geschatte inflatie op 0 % bepaald (indexatie nul).  

Tabel 4: overzicht van evolutie van twee kostenrubrieken met kostenverminderingsfactor met geschatte inflatie van 0 % 

 

33. De CREG verdeelt de vaste kosten in twee types vaste kosten:  

1) de vaste kosten waarvoor een kostenverminderingsfactor kan worden toegepast 
aangezien de kosten niet noodzakelijk pro rata de deactivatie zullen dalen omwille van 
het volatiel karakter van de kost of omdat deze kosten aanleiding geven tot 
schaalvoordelen en  

2) de vaste kosten waarvoor geen kostenverminderingsfactor kan worden toegepast en die 
pro rata de deactivatie zullen evolueren. Het zijn vaste kosten die specifiek toegekend zijn 
aan een centrale en die niet langer voorkomen na de deactivatie van de centrale of vaste 
kosten die na de deactivatie van de centrale toch blijven voorkomen maar die door 
ontmantelingsprovisie ten laste worden genomen. Deze kosten worden allebei « vaste 
kosten type 2 » genoemd. Deze kostencategorie wordt afgescheiden.  

Bij wijze van voorbeeld beschouwt de CREG de kosten ‘O&M’ als kosten van het type 1 en de 
verzekeringskosten als kosten van het type 2.  

Voor de kosten van het type 1 aanvaardt de CREG dat een kostenverminderingsfactor wordt gebruikt 
om de kosten te bepalen wanneer een centrale gedeactiveerd wordt en de kostenvermindering niet 
noodzakelijk pro rata temporis zullen dalen. In afdelingen 1 en 2 van de bijlage bij de wet werden 
kostenverminderingsfactoren opgenomen ingeval van stillegging tijdens de driejaarlijkse periode, zoals 
gedefinieerd in paragraaf 17 c) van deze ontwerpbeslissing. De CREG stelt vast afdeling 5 van de bijlage 
bij de wet niet voorziet in de toepassing van een verminderingsfactor. De CREG is van oordeel dat voor 
deze kosten een soort kostenverminderingsfactor kan worden bepaald die het mogelijk maakt om het 
globale en moeilijk deelbare aspect van deze kosten over de activiteiten te integreren. Naar aanleiding 
van de vergadering van 18 juli 2019, heeft Electrabel verklaard dat de voorgestelde 
kostenverminderingsfactor destijds is gebaseerd op de best mogelijke inschatting. De basis van de 
kostenverminderingsfactor werd niet gemotiveerd, noch in de memorie van toelichting, noch in de 
mail van Electrabel van 26 juli 2019. Uit voormelde elementen blijkt dat de CREG kan aanvaarden 1) 
het principe van het gebruik van een kostenverminderingsfactor voor dit type van kosten omwille van 
het feit dat ze een economische werkelijkheid van globaliteit van kosten vertegenwoordigen en 2) dat 
de kostenverminderingsfactor dezelfde is als degene die in afdelingen 1 en 2 zijn opgenomen 
aangezien de CREG niet over betere inschattingen beschikt om een kostenverminderingsfactor op te 
leggen.  

Wat betreft de kosten van het type 2, zoals de verzekeringen, wordt in tabel 5 berekend wat de invloed 
is indien de kosten pro rata de deactivatie dalen. Ter herinnering, de achterliggende logica is om elke 
kost van een centrale die zijn activiteiten definitief heeft stopgezet, uit te sluiten. De CREG maakt 
hierbij volgende berekening: in de details verstrekt door Electrabel voor het jaar 2017 worden de 
verzekeringskosten verdeeld over 4 centrales (dit is op basis van de facturen uitgereikt door de 
verzekeringsmaatschappijen). Voor de volgende jaren wordt naar analogie met tabel 3 de indexatie 
toegepast. Bij de deactivatie van de centrale wordt vervolgens geen kost meer in aanmerking genomen 

Periode 

(n) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(n-1) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

b) Recurrent O&M 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,96 61,70 60,00 36,55

f) Verzekeringen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,96 61,70 60,00 36,55
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aangezien de centrale niet meer in exploitatie is en de kosten ten laste zijn van de 
ontmantelingsprovisie. De verzekeringskosten evolueren dan als volgt: 

Tabel 5: verzekeringskosten op basis van een berekening pro rata de deactivatie van de centrales 

 

Uit tabel 5 blijkt dat de kosten op basis van het pro rata lager zijn dan de kosten die in het voorstel van 
methodologie van Electrabel zijn opgenomen (tabel 3). 

34. De CREG is van oordeel dat deze pro rata werkwijze voldoet aan de volgende richtsnoeren van 
Afdeling 5 “Driejaarlijkse herziening van de vaste en variabele kosten voor elk van de jaren 2020 tot 
2026” en deze ook respecteert: 

“[…] 

Realiteit van de kosten in de periode 

De kosten waarmee rekening wordt gehouden zijn bestemd voor de bedoelde centrales 

De kosten zijn exclusief deze van de centrales die definitief gestopt zijn met de productie van 
elektriciteit 

[…] 

Voor het vastleggen van de kostenelementen, zal er rekening worden gehouden met definitieve 
stopzettingen van één of meerdere eenheden en hun impact op de kosten. […] ” 

Onderstaande tabel 6 herneemt een overzicht van de vaste kosten waarvoor Electrabel de 
kostenverminderingsfactor voorstelt. In de derde kolom van deze tabel wordt aangeduid of de CREG 
deze kost als een kost van het type 1 of van het type 2 beschouwt. 

Tabel 6: overzicht van de types vaste kosten 

 

  

Periode 

(n) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(n-1) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Doel 3 (1/10/22) 22,97 23,36 23,85 24,31 24,69 18,89 0,00 0,00 0,00

Doel 4 (1/7/25) 27,71 28,18 28,77 29,32 29,79 30,38 30,99 31,61 16,12

Tihange 2 (1/2/23) 22,32 22,70 23,17 23,61 23,99 24,47 2,08 0,00 0,00

Tihange 3 (1/9/25) 27,01 27,47 28,05 28,58 29,04 29,62 30,21 30,81 10,48

Totale verzekeringskost 100,00 101,71 103,84 105,82 107,51 103,36 63,28 62,42 26,60

Beschrijving Voorstel Electrabel Type CREG 

a) Aankoop van energie
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, aangepast met de 

correctiefactor 100 % aandeel en de kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2

b) O&M
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 1

c) Revisies (normale periodieke herziening)
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2

d) Grote werkzaamheden
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 1

e) Ondersteunende diensten 
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 1

f) Verzekeringen

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten. De ontvangen schadevergoedingen 

die betrekking hebben op kosten die niet in de driejaarlijkse herzieningen zijn 

opgenomen worden uitgesloten 

Type 2

g) Vaste kosten betaald aan de 

transmissienetbeheerder

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2

h) Niras/Ondraf
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2 (deel)

i) Personneel
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 1

k) Provisies

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, aangepast met de 

correctiefactor 100 % aandeel en de kostenverminderingsfactor voor de vaste 

kosten. De terugname van van kosten die overeenstemmen met toevoegingen die 

niet in de driejaarlijkse herzieningen zijn opgenomen zijn uitgesloten.

Type 2

m) Algemene kosten 
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2

l) Belastingen en heffingen
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2 (deel)
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Uit het voorgaande volgt dat de CREG het voorstel van methodologie van Electrabel verwerpt voor alle 
kosten van het type 2. Deze kosten stemmen immers niet overeen met de werkelijkheid omdat ze niet 
meer voorkomen en, door gebruik te maken van de verminderingsfactor voorgesteld door Electrabel 
op deze kosten, de kosten die specifiek zijn voor een gedeactiveerde centrale ook gebruikt zouden 
worden voor de bepaling van de driejaarlijkse kost. In afdeling 5 van de bijlage bij de wet wordt echter 
uitdrukkelijk voorzien dat de nucleaire exploitanten moeten aantonen dat de kosten overeenstemmen 
met de werkelijkheid van de kosten in de periode, dat ze bestemd zijn voor de beoogde centrales en 
dat ze geen kosten bevatten van centrales die definitief gestopt zijn met de productie van elektriciteit. 

De CREG is daarentegen van mening dat de onderverdeling van de kosten volgen hun type (kosten type 
1 / kosten type 2) meer tegemoet komt aan de principes van afdeling 5 van de bijlage. 

Tijdens de vergadering van 18 juli 2019 heeft de CREG haar standpunt en haar intentie om 
verschillende types vaste kosten te bepalen meegedeeld. Electrabel heeft in haar mail van 26 juli 2019 
bevestigd dat : 

 « de factoren die in de wet vermeld zijn moeten beschouwd worden als gemiddelde factoren 
die op de totaliteit van de kosten moeten worden toegepast. Dit blijkt eveneens bij het lezen 
van de bovenvermelde paragraaf van afdeling 2, die uiteenzet dat vanuit het referentiebedrag 
dat overeenstemt met de exploitatie van 4 kerncentrales moet vertrokken worden, en dat de 
factoren moeten toegepast worden op dit referentiebedrag. Om het referentiebedrag voor 4 
centrales te berekenen, en dus de impact van definitieve stilstanden te neutraliseren, wordt in 
het voorstel van methodologie van Electrabel elk kostenelement gedeeld door de 
kostenverminderingscoëfficiënt die door de wet is vastgesteld. Door deze berekeningswijze 
wordt namelijk verzekerd dat het uiteindelijke resultaat na toepassing van de 
kostenverminderingsfactoren gedefinieerd in de wet, de meest representatieve weergave is van 
de kosten die de globale winstgevendheid van de nucleaire sector beïnvloeden. Er kan dus geen 
sprake van zijn dat verschillende coëfficiënten voor elke rubriek worden bepaald aangezien het 
de doelstelling is van de wet om een totaalbedrag van de toekomstige vaste kosten te bepalen 
en niet om per rubriek de kosten te bepalen. Hetzelfde voorstel wordt voor de afschrijvingen 
voorgesteld. We vertrekken immers van het referentiebedrag van de afschrijvingen voor het 
jaar n-1, dat u ter beschikking zal worden gesteld in de loop van de jaren, dat we naderhand 
extrapoleren om rekening te houden met toekomstige investeringen, overeenkomstig de wet 
bepaald op basis van voorgaande jaren en op basis van gegevens die u zullen worden 
meegedeeld, en die worden afgeschreven over de resterende levensduur, waarbij rekening 
wordt gehouden met de data van stopzetting zoals gedefinieerd in de wet.  

Vervolgens houden we rekening met de geleidelijke afbouw van de centrales door op de 
afschrijvingsbasis dezelfde verminderingsfactoren toe te passen als degene die in de wet zijn 
opgenomen.  

De kostenverminderingsfactor is dus wel degelijk consistent toegepast op het geheel van de 
kosten om ze te herleiden naar een 100 % basis» 

35. Indien de principes over de toepassing van de kostenverminderingsfactor ook van toepassing 
zijn voor de centrales die gedeactiveerd worden, stelt de CREG zich trouwens de vraag waarom een 
methodologie dient te worden bepaald door de CREG. De wetgever zou dan reeds alle principes van 
de methodologie hebben bepaald en dan is er geen reden dat de wetgever aan de CREG deze 
bijkomende opdracht zou hebben gegeven 

6.2. VARIABELE KOSTEN 

36. Afdeling 5 “Driejaarlijkse herziening van de vaste en variabele kosten voor elk van de jaren 2020 
tot 2026” van de bijlage bij de wet voorziet een onderverdeling in twee verschillende rubrieken van 
variabele kosten: de kosten voor kernbrandstof en de variabele injectietarieven betaald aan de 
transmissienetbeheerder. 
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6.2.1. Kosten voor kernbrandstof 

37. Het beheer van de splijtstofcyclus is in België toevertrouwd aan Synatom11, een 
dochteronderneming van Electrabel. Synatom verzekert de bevoorrading van de Belgische 
kerncentrales en is eigenaar van de brandstofelementen. De splijtstofcyclus wordt opgesplitst in een 
bovencyclus (amont) en een benedencyclus (aval).  

38. De brandstofelementen worden door Synatom aan de uitbater van de kerncentrales ter 
beschikking gesteld en hiervoor wordt een vergoeding aangerekend op basis van de gebruikte 
splijtstof. In deze vergoeding is eveneens een gedeelte opgenomen voor de toekomstige kosten en de 
voorziening voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen.  

39. De brandstofkosten worden in 3 fases onderverdeeld:  

- amont (bovencyclus) 

- fabricage 

- aval (benedencyclus) 

Het gedeelte amont en aval wordt door Synatom aan Electrabel aangerekend via maandelijkse 
facturen die na afloop van de brandstofcyclus worden geregulariseerd. De fabricagekosten voor de 
verrijking van de brandstof worden als een afzonderlijke kost aan de brandstofkosten toegevoegd. 

40. In haar voorstel van methodologie voor het bepalen van de variabele kosten voor kernbrandstof 
splitst Electrabel de kost uit over de drie fases: 

6.2.1.1. Amont 

41. Electrabel stelt voor om de kost van amont als volgt te bepalen: 

- de kostenbasis van het voorbije jaar (N-1) 

- een correctie om rekening te houden met de ‘laatste kern’. 

Vervolgens voert Electrabel twee extrapolaties uit: 

- een correctie om rekening te houden met de beschikbare capaciteit van de centrales 

- een aanpassing aan de consumentenprijsindex 

42. De CREG heeft Electrabel geïnformeerd dat zij het voorstel van Electrabel niet zou aanvaarden 
aangezien deze berekening zou leiden tot een onder- of overschatting van de kosten en een 
dubbeltelling.  

De CREG heeft eveneens vermeld dat een onder- of overschatting van de toekomstige kost kan 
ontstaan door slechts één jaar in aanmerking te nemen bij het extrapoleren van de kost indien in dat 
jaar een regularisatie op het einde van de cyclus voorkomt en deze regularisatie over de productie van 
dat jaar wordt geproratiseerd.  

43. Per mail van 26 juli 2019 heeft Electrabel voorgesteld:  

« om te verduidelijken dat de vermeerderingsfactor ‘laatste kern’ enkel zal worden toegepast 
op de brandstofkosten (zonder financiële kosten en administratieve kosten van Synatom.) Een 
aanpassing van het « berekeningsmodel driejaarlijkse herziening » zal moeten gebeuren om 
deze kosten te splitsen. De kost van het jaar N-1, wordt gebruikt als referentie nadat hij wordt 

                                                           

11 http://synatom.be/nl/   

http://synatom.be/nl/


 

Niet-vertrouwelijke versie  20/64 

herleid naar het equivalent van 100 % via de “vermeerderingsfactor laatste kern. Hierdoor 
wordt de facto het risico op dubbeltelling geëlimineerd.” 

Daarnaast stelt Electrabel voor : 

« de correctiefactor toe te passen op basis van de werkelijkheid van de planning van de voorbije 
herzieningen (normalisering aan 100 % van het jaar N-1) en van de laatste REMIT-planning 
gekend op 30/06 van de jaren van driejaarlijkse herziening (nl. 30/06/2020, 30/06/2023 en 
30/06/2026) en niet op basis van de theoretische planning zoals momenteel opgenomen in ons 
voorstel. Hierdoor wordt verzekerd dat de kosten van de driejaarlijkse herziening voor de 
toekomst goed in lijn zullen liggen met de laatste ramingen van de toekomstige facturatie.  

Hiervoor zal het nodig zijn (i) om aan elke periode tussen twee REMIT-herzieningen een 
cyclusnummer voor definitieve stillegging toe te kennen en (ii) om, op basis van deze 
cyclusnummers, in het “model van de driejaarlijkse herziening van de kosten” op een 
dynamische manier een coëfficiënt GUi, n te herberekenen over elke kalenderjaar (prorata 
temporis gemiddelde van de coëfficiënten van de cycli gedefinieerd in de methodologie. De 
coëfficiënten met betrekking tot elke cyclus zelf blijven onveranderd ten opzichte van het 
voorstel van methodologie.” 

In haar mail van 26 juli 2019 heeft Electrabel voorgesteld dat: 

 « de kost ‘amont’ van het jaar N-1 wordt herberekend in €/MWh op basis van 2 
componenten: 

- de kost zonder regularisaties ‘einde cyclus’, verdeeld op basis van de kost N-1 
- de kost van de regularisaties ‘einde cyclus’, verdeeld op basis van de productie van de cyclus 
- beide componenten worden vervolgens samengevoegd om de basis van de extrapolatie te 
vormen » 

44. Wat betreft de berekening van de kosten omwille van het principe van de ‘laatste kern’ 
formuleert de CREG volgende opmerking. De beslissing van de deactivatie van de centrales is bepaald 
door de wet van 31 januari 2003. Het feit dat deze kosten enkel in de laatste periode van de voor het 
sluiten van de centrales worden ten laste genomen leidt tot een hogere kost en een lagere 
repartitiebijdrage. 

45. Electrabel voorziet in haar voorstel van methodologie zoals gewijzigd door haar mail van 26 
juli 2019 een indexering op basis van de consumptieprijsindex. De CREG aanvaardt deze indexering op 
basis van de consumptieprijsindex niet omdat door de wet geen enkele indexering, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, is voorzien voor de variabele kosten (cfr. supra).  

46. Naast het indexeringsprincipe voert de CREG geen wijzigingen door aan het voorstel van 
methodologie van Electrabel met betrekking tot de kost amont en de laatste kern’ zoals vermeld in 
haar mail van 26 juli 2019.  

6.2.1.2. Fabricage 

47.  De fabricagekosten worden berekend op basis van de gemiddelde fabricagekosten van het 
laatste jaar N-1 en bestaat grotendeels uit de kosten van de facturen van Areva (voor de fabricage) en 
kosten van ‘portage’ berekend per geraamde productie van de assemblages. Vervolgens stelt 
Electrabel voor om dezelfde principes toe te passen als voor de berekening van amont.  

48. De CREG heeft bij het voorstel van Electrabel dezelfde opmerkingen als voor de kosten ‘amont’.  
De CREG voert dezelfde aanpassingen door aan het ontwerp van methodologie zoals deze vermeld in 
paragraaf 46. 
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6.2.1.3. Aval 

49. Electrabel stelt voor om de kost voor aval te berekenen op basis van de historische kost voor het 
jaar N-1 en de productie van het jaar. Vervolgens wordt de kost geïndexeerd op basis van de 
consumentenprijsindex per geïnstalleerde capaciteit van de centrale. 

50. De CREG gaat niet akkoord met het voorstel van Electrabel om zich te baseren op de facturen 
van het jaar N. Deze facturen kunnen beïnvloed zijn door een regularisatie die de kost per MWh 
beïnvloedt. De CREG vraagt dat ofwel een historische kost gebruikt wordt op basis van de vorige 
brandstofcyclus ofwel een kost berekend wordt op basis van de prijzen van de toekomstige 
leasingcontracten met Synatom.  

51. De CREG gaat evenmin akkoord met de indexatie op basis van de consumentenprijsindex 
aangezien in de wet noch direct, noch indirect een indexatie van de variabele kosten is voorzien. 

6.2.2. Variabele injectietarieven 

52. In haar voorstel van methodologie voor het bepalen van de variabele injectietarieven gaat 
Electrabel uit van: 

- de kostenbasis van het voorbije jaar (N-1) 

- een aanpassing aan de consumentenprijsindex 

53. De CREG gaat niet akkoord met het voorstel van Electrabel om rekening te houden met de kost 
van het jaar N-1 en een indexatieparameter toe te passen. De variabele injectietarieven betreffen de 
tarieven die betaald worden aan de elektriciteitstransmissienetbeheerder. Deze tarieven worden 
vastgelegd voor een vierjaarlijkse tariefperiode12. De tarieven liggen vast voor een periode van 4 jaar 
en zijn niet onderhevig aan een indexering. Bij het bepalen van de variabele kost voor injectietarieven 
dient Electrabel het principe uit Afdeling 5 in bijlage bij de wet te eerbiedigen dat het volgende bepaalt: 
‘de realiteit van de kosten in de periode’. De CREG kan daarom niet akkoord gaan met het voorstel van 
Electrabel. 

54. De CREG is van mening om het volgende principe toe te passen voor de variabele 
injectietarieven, met name “de variabele injectietarieven zoals vastgelegd of voorgesteld13 voor de 
tarifaire periode waarin de driejaarlijkse herziening wordt berekend”. Aangezien de injectiekost 
bepaald wordt per MWh voor de ganse periode worden geen andere correcties (zoals indexatie) 
aanvaard. 

55. De CREG heeft dit punt uiteengezet tijdens de vergadering van 18 juli 2019. Electrabel heeft 
haar voorstel van methodologie behouden in haar mail van 26 juli 2019 met de volgende motivatie:  

«het gehele voorstel van methodologie van Electrabel gebruikt, in overeenstemming met de 
wet, de kosten van het verleden als uitgangspunt voor het ramen van de toekomstige 
kostenbasis. 

In de afdelingen 1 en 2 van de bijlage bij de wet wordt er immers het volgende gepreciseerd 
over de driejaarlijkse herzieningen van de vaste kosten: “Deze drie aanpassingen [de drie 
driejaarlijkse herzieningen] zijn respectievelijk gebaseerd op de kosten gerealiseerd tijdens de 
jaren 2017-2018-2019, 2020-2021-2022 en 2023-2024-2025”. 

Deze basis wordt vervolgens geëxtrapoleerd om rekening te houden met de te voorziene 
toekomstige evolutie van deze kostenbasis (dat is bijvoorbeeld wat wij toepassen voor 

                                                           

12 De volgende tariefperiode loopt van 2020 tot 2023. 
13 De CREG verwijst in dit verband bijvoorbeeld naar het consultatiedocument van ELIA waarin op basis van een 

benchmarkingstudie bepaald wordt dat het injectietarief maximaal 0.6169€/MWh zal bedragen. Het huidige injectietarief 
bedraagt 0.9699 €/MWh. 
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afschrijvingen en de laatste kern). Deze extrapolatie baseert zich echter altijd, zoals gevraagd 
door de wet, op de waarneembare en door de CREG gekende cijfers van verslagen die haar 
werden overgemaakt in de loop van deze drie laatste afgelopen jaren. 

Wij begrijpen dat de CREG wil dat de extrapolatie van de toekomstige evolutie van de kosten de 
informatie integreert die een impact kunnen hebben op de kosten na het einde van de voorbije 
periode van de 3 jaren. De CREG vernoemt in het bijzonder de integratie van d injectietarieven 
die sinds 13 februari 2019 door Elia aan een raadpleging worden onderworpen en die eventueel 
van toepassing zullen zijn vanaf 2020. Andere toekomstige elementen die mogelijk gekend 
zouden zijn voor het einde van het jaar 2019 en die geen impact hebben op de kostenbasis van 
de jaren 2017-2018 en 2019 zouden bijgevolg ook moeten worden vermeld, zoals bijvoorbeeld 
wijzigingen van taksen, van verzekeringen, of andere kosten opgelegd door externe overheden 
die de toekomstige kosten aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden. Wij hebben echter niet 
voorgesteld om hiermee rekening te houden in de berekening van de aangepaste kostenbasis, 
wat volgens ons overeenstemt met de wet, aangezien de wet enkel verwijst naar kosten uit het 
verleden. »viii 

56. De CREG aanvaardt de argumentering van Electrabel echter niet omwille van de redenen 
bedoeld in paragraaf 54 van deze ontwerpbeslissing. De CREG bevestigt bovendien haar voorstel om 
op volgende manier rekening te houden met de variabele injectietarieven, “de variabele 
injectietarieven zoals vastgelegd of voorgesteld voor de tariefperiode waarin de driejaarlijkse 
herziening wordt berekend”.  

6.3. VASTE KOSTEN 

6.3.1. Aankoop van energie 

57. Electrabel stelt voor om de interne berekening van de kost voor de afname van energie tijdens 
periodes van onbeschikbaarheid voor de ondersteunende uitrustingen van de verschillende centrales 
als basis te nemen. Deze berekening gebeurt voor elk van de jaren N-3, N-2 en N-1, waarbij de kost 
berekend wordt aan de hand van de BELPEX DAM prijzen vermeerderd met 0,07€/MWh 
(transactiekosten) en waarbij rekening wordt gehouden met het aandeel van Electrabel in de centrales. 
Deze interne berekening wordt vervolgens gecorrigeerd met de correctiefactor 100 % aandeel en met 
de kostenverminderingsfactor en de gemiddelde kost wordt geïndexeerd. Het resultaat van de 
berekening wordt geëxtrapoleerd op basis van het percentage van de actieve centrales  

58. In het cijfermatig voorbeeld van het rapporteringsmodel houdt Electrabel rekening met de 
historische data (bepaald aan de hand van de afgenomen volumes en prijzen) van N-3, N-2 en N-1. 
Door gebruik te maken van deze historische gegevens (die bijvoorbeeld voor het jaar 2018 beïnvloed 
zijn door langdurige stilstanden van de G2 centrales) voldoet dit voorstel niet aan de specifieke 
principes die van Afdeling 5 “Driejaarlijkse herziening van de vaste en variabele kosten voor elk van de 
jaren 2020 tot 2026” van de bijlage bij de wet staan vermeld: 

“… 

Realiteit van de kosten in de periode 

De kosten waarmee rekening wordt gehouden zijn bestemd voor de bedoelde centrales 

…” 

De CREG beschouwt de aankoop van energie als een kost van het type 2 en kan niet instemmen met 
een kostenverminderingsfactor die bij de deactivatie van een centrale wordt berekend. De CREG 
meent dat bij de berekening van deze kosten, rekening moet worden gehouden met de realiteit van 
de kosten die samenhangt met het laagste percentage van a) een beschikbaarheid van 87% 
vooropgesteld bij de berekening van de inkomsten zoals beschreven in afdeling 1 en b) de 
beschikbaarheid berekend op basis van de gegevens vermeld op het transparantieplatform van Engie. 
Voor de prijzen dient rekening gehouden te worden met een gemiddelde historische BELPEX DAM prijs 
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(over de jaren N-3, N-2 en N-1) vermeerderd met de transactiekosten. Ingeval een centrale wordt 
gedeactiveerd dan zijn de kosten van de aankoop van energie voor de ondersteunende uitrusting ten 
laste van de ontmantelingsprovisie. 

59. Voor deze kost wordt rekening gehouden met het aandeel van Electrabel in de centrales: de 
CREG gaat akkoord met de toepassing van de correctiefactor ‘100 % aandeel’. 

6.3.2. O & M (exploitatie en onderhoud) 

60. Electrabel stelt voor om de gegevens uit de (analytische) boekhouding namelijk het uittreksel 
SAP van de directe kosten van O&M (exclusief personeelskosten) en de kosten O&M van de 
gecentraliseerde diensten als basis te nemen. Als verdeelsleutel voor de gecentraliseerde diensten 
wordt gebruikt: het aantal centrales G2 (= 4 centrales) ten opzichte van het totaal van 6 centrales 14. 
De kosten worden gecorrigeerd met de kostenverminderingsfactor, waarna de gemiddelde kost 
vervolgens wordt geïndexeerd. Het resultaat van deze berekening wordt geëxtrapoleerd op basis van 
het percentage van de actieve centrales. 

61. De CREG beschouwt de kosten O&M als kosten type 1 en gaat akkoord met de 
kostenverminderingsfactor die door Electrabel wordt voorgesteld. De CREG wijzigt de methodologie 
van Electrabel niet. 

6.3.3. Revisies 

62. Electrabel stelt voor om de gegevens uit de (analytische) boekhouding namelijk het uittreksel 
SAP van de kosten van 12 en 18 maanden voor het herladen van de brandstof (exclusief 
personeelskosten) als basis te nemen. De kosten worden gecorrigeerd met de 
kostenverminderingsfactor, waarna de gemiddelde kost vervolgens wordt geïndexeerd. Het resultaat 
van deze berekening wordt geëxtrapoleerd op basis van het aantal actieve centrales. 

63. De CREG gaat niet akkoord met dit voorstel.  

Er dient vooreerst een onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende types centrales. Doel 
3 heeft immers een cyclus van 12 maanden en de andere centrales hebben een cyclus van 18 maanden.  

Doel 3 wordt als eerste centrale stopgezet dus kan de kost van de herziening van Doel 3 (die bovendien 
om de 12 maanden gebeurt) niet gebruikt worden voor de bepaling van de kosten voor herziening van 
de andere centrales. 

 Op basis van de planning van de deactivatie is het ook mogelijk dat in bepaalde driejaarlijkse periodes 
geen herzieningen meer nodig zijn, omdat de centrale niet meer herladen moet worden. Het voorstel 
van Electrabel stemt niet overeen met de richtsnoeren uit afdeling 5 van de bijlage bij de wet:  

 

“… 

Realiteit van de kosten in de periode 

De kosten waarmee rekening wordt gehouden zijn bestemd voor de bedoelde centrales 

…” 

  

                                                           

14 De centrales van Doel 1 en Doel 2 worden als 1 centrale beschouwd. Ingeval van deactivatie tijdens een jaar wordt het 
aantal G2 centrales en het totaal aantal centrales pro rata temporis verminderd.  
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64. De CREG meent dat het voorstel van methodologie als volgt aangepast moet worden: 

“op basis van de boekhoudkundige gegevens wordt de historische kost van een herziening per 
centrale bepaald, waarbij desgevallend de geïndexeerde kost wordt berekend. De kost voor 
volgende driejaarlijkse periode wordt berekend aan de hand van de planning van de herladingen 
van de centrale. “ 

6.3.4. Grote werkzaamheden 

65. Electrabel stelt voor om de gegevens uit de (analytische) boekhouding namelijk het uittreksel 
SAP van de kosten voor grote werkzaamheden (exclusief personeelskosten) als basis te nemen. De 
kosten worden gecorrigeerd met de kostenverminderingsfactor, waarna de gemiddelde kost 
vervolgens wordt geïndexeerd. Het resultaat van deze berekening wordt geëxtrapoleerd op basis van 
het percentage van de actieve centrales. 

66. De CREG beschouwt de kosten voor grote werkzaamheden als kosten type 1 en gaat akkoord 
met de kostenverminderingsfactor die door Electrabel wordt voorgesteld. De CREG wijzigt de 
methodologie van Electrabel niet. 

6.3.5. Ondersteunende diensten 

67. Electrabel stelt voor om de gegevens uit de (analytische) boekhouding namelijk het uittreksel 
SAP van de kosten voor de ondersteunende diensten (exclusief personeelskosten) als basis te nemen. 
De kosten worden gecorrigeerd met de kostenverminderingsfactor, waarna de gemiddelde kost 
vervolgens wordt geïndexeerd. Het resultaat van deze berekening wordt geëxtrapoleerd op basis van 
het percentage van de actieve centrales. 

68. De CREG beschouwt de kosten voor ondersteunende diensten als kosten type 1 en gaat 
akkoord met de kostenverminderingsfactor die door Electrabel wordt voorgesteld. De CREG wijzigt de 
methodologie van Electrabel niet. 

6.3.6. Verzekeringen 

69. Electrabel stelt voor om de gegevens uit de (analytische) boekhouding namelijk het uittreksel 
SAP van de kosten van verzekeringen en de opbrengsten uit verzekeringen (ontvangen 
schadevergoedingen voor schadegevallen vanaf het jaar 201715) als basis te nemen. De kosten worden 
gecorrigeerd met de kostenverminderingsfactor, waarna de gemiddelde kost wordt geïndexeerd. Het 
resultaat van deze berekening wordt geëxtrapoleerd op basis van het percentage van de actieve 
centrales. 

70. De CREG gaat niet akkoord met dit voorstel: de kosten van verzekeringen kunnen immers per 
centrale worden geïdentificeerd. Om te voldoen aan de specifieke principes vermeld in Afdeling 5 
“Driejaarlijkse herziening van de vaste en variabele kosten voor elk van de jaren 2020 tot 2026” van de 
bijlage bij de wet: 

“… 

Realiteit van de kosten in de periode 

De kosten waarmee rekening wordt gehouden zijn bestemd voor de bedoelde centrales 

…” 

                                                           

15Aangezien dit het eerste jaar is dat de kosten in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de vaste kosten. 
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moet, bij de bepaling van deze kosten, rekening worden gehouden met de realiteit van de kosten van 
de actieve centrales. De CREG verwijst naar het voorbeeld in paragraaf 33. 

De CREG meent dat het voorstel van methodologie voor kosten van verzekeringen als volgt moet 
worden aangepast: 

“per centrale worden de kosten op basis van de historische gegevens (voor de jaren N-3, N-2, 
N-1) bepaald waarop de indexatie wordt toegepast. De kosten worden bij elke driejaarlijkse 
herziening pro rata de duur van de activatie van de centrale vastgelegd.”  

6.3.7. Vaste vergoedingen van de transmissienetbeheerder 

71. Electrabel stelt voor om een interne berekening van de vaste vergoedingen voor transmissie op 
basis van de facturen ontvangen van de transmissienetbeheerder en een interne berekeningen van de 
opbrengsten uit nevendiensten als basis te nemen. De kosten worden gecorrigeerd met de 
kostenverminderingsfactor, waarna de gemiddelde kost vervolgens wordt geïndexeerd. Het resultaat 
van deze berekening wordt geëxtrapoleerd op basis van het percentage van de actieve centrales.  

72. De CREG gaat niet akkoord met deze berekening.  

Vooreerst dienen de transmissienettarieven van de tarifaire periode waarvoor de herziening wordt 
berekend, gebruikt te worden. De CREG verwijst hiervoor eveneens naar de opmerkingen vermeld in 
paragraaf 54.  

Daarnaast beschouwt de CREG de vaste vergoedingen van de transmissienetbeheerder als kosten van 
het type 2 en kunnen deze kosten per centrale berekend worden pro rata de duur van de activatie van 
de centrales. De CREG meent dat de methodologie voor de vaste vergoedingen transmissiebeheerder 
als volgt moet worden aangepast: “een berekening van de vaste vergoedingen voor transmissie op 
basis van de tarieven voor de toepasselijke tarifaire periode, waarbij rekening wordt gehouden met de 
activatie van de centrales in de periode”.  

Wat betreft de nevendiensten dient rekening te worden gehouden met een realistische inschatting 
van recurrente inkomsten uit het verleden op basis van de beschikbaarheid van de centrales.  

6.3.8. NIRAS 

73. Electrabel stelt voor om de som van de facturen van NIRAS voor de periode N-3, N-2 en N-1. De 
kosten worden gecorrigeerd met de kostenverminderingsfactor, waarna de gemiddelde kost 
vervolgens wordt geïndexeerd als basis te nemen. Het resultaat van deze berekening wordt 
geëxtrapoleerd op basis van het percentage van de actieve centrales.  

74. De CREG gaat niet akkoord met deze berekening omdat een deel van de kosten van NIRAS 
afhankelijk is van de productie van de centrale. Wanneer een centrale niet meer geactiveerd is zullen 
deze kosten niet meer voorkomen.  

De CREG meent dat de berekening van de kosten van NIRAS als volgt moet worden aangepast: 

“de kosten van NIRAS worden gesplitst in een gedeelte vaste kosten (studies) en het gedeelte 
kosten verbonden aan de productie. Voor het gedeelte vaste kosten wordt het voorstel van 
methodologie van Electrabel weerhouden, voor het gedeelte van de kosten die verbonden 
zijn aan de exploitatie moet een berekening worden gemaakt op basis van de historische 
kost op basis van de facturen van de jaren N-3, N-2 en N-1, die wordt geïndexeerd en die pro 
rata de activatie van de centrales wordt berekend.“ 
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6.3.9. Personeel 

75. Electrabel stelt voor om de gegevens uit de (analytische) boekhouding namelijk het uittreksel 
SAP van de directe personeelskosten van de G2 centrales tijdens hun operationele fase en het 
uittreksel van de indirecte personeelskosten voor de centrale diensten als basis te nemen. Als 
verdeelsleutel voor de indirecte personeelskosten wordt gebruikt: het aantal centrales G2 (= 4 
centrales) ten opzichte van het totaal van 6 centrales 16. De kosten worden gecorrigeerd met de 
kostenverminderingsfactor, waarna de gemiddelde kost vervolgens wordt geïndexeerd. Het resultaat 
van deze berekening wordt geëxtrapoleerd op basis van het percentage van de actieve centrales. 

76. De CREG beschouwt de kosten voor personeel als kosten type 1 en gaat akkoord met de 
kostenverminderingsfactor die door Electrabel wordt voorgesteld. De CREG wijzigt de methodologie 
van Electrabel niet. 

6.3.10. Afschrijvingen 

77. Op basis van het rekenblad dat Electrabel bij het voorstel van methodologie gevoegd heeft zijn 
de afschrijvingen één van de grootste elementen van de vaste kosten. Dit wordt als volgt verklaard: de 
materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de einddatum van de levensduur van de 
centrales op basis van de wettelijke kalender (zie tabel 1). De investeringsuitgaven van de laatste jaren 
verhogen de afschrijvingen meer dan evenredig omdat ze afgeschreven worden over de resterende 
levensduur, wat betekent dat de afschrijvingen per centrale toenemen naarmate de einddatum van 
de centrale dichterbij komt. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van volgende tabel: 

Tabel 7: evolutie van de afschrijvingen van een investering in een centrale met een levensduur tot 2025 

 

Uit de tabel blijkt dat de afschrijvingen voor een investering in 2021 jaarlijks 200 bedragen tegenover 
een afschrijvingsbedrag van 333,33 voor een investering in 2023. 

De afschrijvingen uit het verleden zijn dus geen goede maatstaf voor het bepalen van de gemiddelde 
afschrijvingskost. Het voorstel van methodologie van Electrabel voor de afschrijvingen houdt rekening 
met het laatst gekende afschrijvingsbedrag en met een afschrijvingsbedrag voor de komende jaren op 
basis van een representatieve CAPEX op basis van de voorgaande jaren.  

  

                                                           

16 De centrales van Doel 1 en Doel 2 worden als 1 centrale beschouwd. Ingeval van deactivatie tijdens een jaar wordt het 
aantal G2 centrales en het totaal aantal centrales pro rata temporis verminderd.   

afschrijvingen in het jaar 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

jaar investeringsbedrag 

2020 1000 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67

2021 1000 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

2022 1000 250,00 250,00 250,00 250,00

2023 1000 333,33 333,33 333,33

2024 1000 500,00 500,00
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78. Het voorstel van Electrabel vermeldt volgende stappen:  

a) bepaling van een representatieve gemiddelde CAPEX op basis van de CAPEX van de jaren 
N-3, N-2 en N-1 (vermenigvuldigd met de indexaanpassing); 

b) berekening van een toekomstige afschrijving waarin: 

i. voor N-1: de afschrijving van N-1; 

ii. voor N: [(de afschrijving van de maand december (N-1) vermenigvuldigd met 12) + 
(de gemiddelde CAPEX gedeeld door het resterend aantal jaren in N)] 
vermenigvuldigd met aanwezigheidsfactor van de centrale in het jaar n; 

iii. voor N+1: [de afschrijving voor het jaar N] + [de gemiddelde CAPEX gedeeld door 
het aantal jaren in N+1] vermenigvuldigd met aanwezigheidsfactor van de centrale 
in het jaar n; 

c) deze toekomstige afschrijving wordt vervolgens aangepast met de correctiefactor 100  % 
aandeel; 

d) vervolgens wordt een jaarlijks gemiddelde gemaakt van de verwachte afschrijvingen. 

79. De CREG gaat niet akkoord met het voorstel van Electrabel omwille van volgende redenen:  

a) Electrabel gaat ervan uit dat alle investeringen worden afgeschreven over een looptijd tot 
aan de wettelijke einddatum van de centrale. Het is echter mogelijk dat bepaalde activa 
over een kortere termijn worden afgeschreven. Door gebruik te maken van de 
afschrijvingen van het jaar N-1 en de afschrijvingen van de maand december N-1 kan de 
historische afschrijving overschat zijn. 

b) Electrabel gaat uit van een gemiddelde CAPEX op basis van voorgaande jaren om 
representatieve CAPEX voor de volgende jaren te berekenen. In de periode 2018-2019 
zijn grote eenmalige investeringen gebeurd bijvoorbeeld in het kader van de 
betondegradatie die waarschijnlijk niet zullen voorkomen in de komende jaren. 

80. De CREG meent dat het voorstel van methodologie voor de afschrijvingen als volgt moet 
worden aangepast: 

‘als basis voor de berekening van de afschrijvingen voor investeringen uit het verleden wordt 
de netto-boekwaarde gebruikt. De gemiddelde historische afschrijving wordt berekend door 
de netto-boekwaarde per centrale te verdelen over de resterende wettelijke levensduur. 
Voor de toekomstige investeringen moet er rekening worden gehouden met recurrente 
(gebudgetteerde) investeringsuitgaven in de jaren N-3, N-2, N-1 die verdeeld worden over 
de resterende levensduur van de centrale.’  

6.3.11. Provisies 

81. Electrabel stelt voor om de gegevens uit de (analytische) boekhouding namelijk het uittreksel 
SAP van de toevoegingen en terugnemingen van de provisies voor de centrales G2, waarbij de kosten 
verbonden aan de herziening van de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de centrales 
en voor het beheer van de splijtstoffen bestraald in deze centrales worden uitgesloten als basis te 
nemen. Electrabel sluit ook de terugneming van de voorzieningen uit die overeenstemmen met de 
toevoegingen die niet in aanmerking zijn genomen bij de driejaarlijkse herziening van de kosten (ofwel 
omdat de toevoeging is gebeurd voor het eerste jaar dat gebruikt wordt bij de driejaarlijkse herziening, 
ofwel omwille van het niet recurrent karakter). Het bedrag van de toevoegingen en terugnemingen 
van de voorzieningen wordt gecorrigeerd met de correctiefactor 100 % aandeel, en de 
kostenverminderingsfactor. De gemiddelde kost wordt vervolgens geïndexeerd  
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82. De CREG gaat niet akkoord met het voorstel van methodologie van Electrabel om volgende 
redenen:  

a) Electrabel vermeldt enkel de terugnemingen van de voorzieningen en maakt hierbij geen 
onderscheid tussen de ‘bestedingen’ en de ‘terugnemingen’ (zie paragraaf 83) 

b) Voorzieningen worden specifiek per centrale aangelegd en het gebruik van een 
kostenverminderingsfactor is niet verantwoord (zie paragraaf 84) 

83. In het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige normen over de voorzieningen17 wordt 
volgend onderscheid gemaakt tussen een besteding en een terugneming:  

Besteding en terugneming 

54. Een voorziening voor risico’s en kosten wordt besteed of teruggenomen (al dan niet 
gedeeltelijk) op het ogenblik dat de kosten waarvoor de voorziening werd gevormd, het karakter 
krijgen van een zekere en vaststaande schuld of indien de gevormde voorziening groter is dan 
vereist op basis van een actuele beoordeling.  

55. Een geboekte voorziening voor risico’s en kosten zal worden teruggenomen van zodra 
duidelijk wordt dat de waarschijnlijke of zekere verliezen of kosten zich niet zullen realiseren, of 
wanneer het niet langer waarschijnlijk is dat deze zich zullen realiseren. Als het voorwerp van 
de voorziening verdwenen is op de balansdatum (bijvoorbeeld bij een geschil) wordt de volledig 
gevormde voorziening teruggenomen. 

Ingeval de kosten waarvoor de voorziening werd gevormd het karakter krijgen van een zekere en 
vaststaande schuld zijn ze opgenomen in de kosten. De besteding van de voorziening dient in dit geval 
in mindering te worden genomen van de totale kosten zelfs indien de voorziening werd aangelegd voor 
de periode van de herziening van de driejaarlijkse kosten. De CREG verwijst ten eerste naar haar advies 
over het wetsontwerp (paragrafen 113 en 114) waaruit blijkt dat het bedrag van de vaste kosten voor 
de periode 2016-2019 is gebaseerd op de vaste kosten van een voorgaande periode (waarin de 
beweging van de voorzieningen is opgenomen). Ten tweede zal de realisatie van de kost in de 
driejaarlijkse periode (die bijvoorbeeld in de kosten van O&M) is verwerkt, in aanmerking worden 
genomen voor de bepaling van de kosten voor de volgende periode terwijl de besteding van de 
voorziening niet in aanmerking wordt genomen, wat aanleiding geeft tot een overschatting van de 
kosten.  

Wanneer de voorziening wordt teruggenomen omdat het duidelijk wordt dat de waarschijnlijke of 
zekere verliezen of kosten zich niet zullen realiseren of wanneer het niet langer waarschijnlijk is dat 
deze zich zullen realiseren, dan kan gaat de CREG akkoord dat deze vermindering van de voorziening 
niet in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van de kosten van de voorziening.  

84. In voornoemd CBN-advies wordt in punt 12 vermeld welke elementen samen aanwezig moeten 
zijn vooraleer er sprake kan zijn van het aanleggen van een voorziening:  

“[…] 

a. Het risico of de kost moet naar aard duidelijk omschreven zijn; 

b. Het risico of de kost moet op de balansdatum waarschijnlijk zijn of zeker zijn zonder dat 
het bedrag vast staat; en  

c. Er moet rekening worden gehouden met het overeenstemmingsbeginsel.” 

  

                                                           

17 Commissie voor boekhoudkundige normen Advies CBN 2018/15 – Voorzieningen Advies van 12 september 2018 
https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/voorzieningen 

https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/voorzieningen
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85. De bewegingen binnen de voorzieningen moeten dus per centrale duidelijk identificeerbaar en 
het voorstel van Electrabel beantwoordt niet aan de specifieke principes vermeld in Afdeling 5 
“Driejaarlijkse herziening van de vaste en variabele kosten voor elk van de jaren 2020 tot 2026” van de 
bijlage bij de wet: 

“… 

Realiteit van de kosten in de periode 

De kosten waarmee rekening wordt gehouden zijn bestemd voor de bedoelde centrales 

…” 

86. De CREG meent dat het voorstel van methodologie voor de voorzieningen aangepast moet 
worden. Voor de bepaling van de driejaarlijkse herziening van de kosten moet een beschrijvend 
overzicht worden gegeven van de voorzieningen voor de centrales. De bewegingen van de 
voorzieningen moeten worden berekend op basis van de verwachtingen van de bijkomende 
toevoegingen of bestedingen van de voorzieningen.  

6.3.12. Belastingen, heffingen en andere lasten ten voordele van een overheid 

87. Electrabel stelt voor om de gegevens uit de (analytische) boekhouding namelijk het uittreksel 
SAP van de kosten van belastingen en heffingen verbonden aan de exploitatie van de centrales (voor 
de jaren N-3, N-2 en N-1) eventueel gecorrigeerd met regularisaties van belastingen voor zover ze 
betrekking hebben op de jaren na 201618 als basis te nemen. De kosten worden gecorrigeerd met de 
kostenverminderingsfactor, waarna de gemiddelde kost wordt geïndexeerd. Het resultaat van deze 
berekening wordt geëxtrapoleerd op basis van het percentage van de actieve centrales. 

88. De CREG gaat niet akkoord met deze berekening omdat een deel van de belastingen, heffingen 
en andere lasten ten voordele van de overheid afhankelijk zijn van de productie van de centrale. 
Wanneer een centrale niet meer geactiveerd is zullen deze kosten niet meer voorkomen. De CREG 
meent dat de berekening van de kosten van de belastingen, heffingen en andere lasten als volgt moet 
worden aangepast: deze worden gesplitst in een gedeelte vaste kosten en het gedeelte kosten 
verbonden aan de productie. Voor het gedeelte vaste kosten wordt het voorstel van methodologie van 
Electrabel weerhouden, voor het gedeelte van de vaste kosten verbonden aan de exploitatie van de 
centrale moet een berekening worden gemaakt op basis van de historische kost op basis van de 
facturen van de jaren N-3, N-2 en N-1, die wordt geïndexeerd en die pro rata de activatie van de 
centrales wordt berekend.  

6.3.13. Algemene kosten voor centrale diensten 

89. Electrabel stelt voor om de gegevens uit de (analytische) boekhouding namelijk het uittreksel 
SAP van de kosten van de centrale diensten van de nucleaire eenheid van Electrabel die niet direct zijn 
toegewezen aan de centrales G2 als basis te nemen. Het aandeel van de kosten voor de centrales G2 
stemt overeen met het aandeel van de centrales G2 in werking ten opzichte het totaal aantal centrales. 
Ingeval van deactivatie tijdens een jaar wordt het aantal G2 centrales en het totaal aantal centrales 
pro rata temporis verminderd De kosten worden gecorrigeerd met de kostenverminderingsfactor, 
waarna de gemiddelde kost wordt geïndexeerd. Het resultaat van deze berekening wordt 
geëxtrapoleerd op basis van het percentage van de actieve centrales. 

90. De CREG gaat niet akkoord met dit voorstel van Electrabel omdat er geen duidelijkheid is of er 
een onderscheid gemaakt wordt tussen de kosten van centrale diensten voor actieve centrales en 

                                                           

18 Dit zijn de Jaren die voor de driejaarlijkse herziening in aanmerking worden genomen 
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kosten voor centrales die gedeactiveerd zijn. De CREG meent dat de verdeling van de kosten als volgt 
bepaald moeten worden: 

 “er moet een onderscheid gemaakt worden voor de algemene kosten bestemd voor actieve 
centrales en kosten voor centrales die gedeactiveerd zijn. De kosten van de centrale diensten 
zijn immers indirecte kosten en zullen (in tegenstelling tot andere kosten van type 1) niet 
dalen ingevolge de deactivatie van de centrales. De verdeling van de indirecte kosten dient 
dan te gebeuren op basis van de verdeelsleutel van de actieve centrales. “ 

6.3.14. Kosten gefactureerd aan Luminus (vennootschap bedoeld in artikel 24, § 1)19  

91. In haar voorstel van methodologie houdt Electrabel geen rekening met de doorfacturatie van 
kosten en bedragen deze 0, aangezien de kosten van voorgaande rubrieken (a tot m) op basis van 
100 % worden berekend. Dit werd reeds besproken in hoofdstuk 6.1.2 waar de CREG deze 
methodologie goedkeurt. 

6.4. AANVULLINGEN VAN LUMINUS OP DE BASISPRINCIPES 
VOORGESTELD DOOR ELECTRABEL 

6.4.1. Reactie van Luminus op het voorstel van methodologie van Electrabel 

92. Luminus heeft zich in een mail van 31 december 2018 globaal akkoord verklaard met het 
voorstel van basisprincipes van Electrabel maar specifieert in verband met de verrekening aan 100 % 
van de kosten (punt c) in paragraaf 17) het volgende: 

“[…] Sommige kosten worden direct door EdF Luminus voor haar aandeel ten laste genomen, 
zonder dat ze gefactureerd worden door Electrabel. Het gaat over de aankoopkosten energie 
voor de ondersteunende diensten wanneer de eenheden stilgelegd worden, de 
afschrijvingen en de eigen algemene kosten.  

Deze kosten dienen ten laste genomen te worden. We stellen volgende werkwijze voor: 

- De aankopen van energie volgen dezelfde waardering zoals voorgesteld door Electrabel. 
De aangekochte hoeveelheid energie herleiden naar 100 % zoals voorgesteld door Electrabel 
is dus correct en voldoende.  

- De afschrijvingen op investeringen volgen dezelfde waardering zoals voorgesteld door 
Electrabel. De aangekochte hoeveelheid energie (sic) herleiden naar 100 % zoals voorgesteld 
door Electrabel is dus correct behalve voor de afschrijving op de specifieke investering van 
EDF Luminus die overeenstemt met de aankoop in 2009 van een aandeel van bijkomend 250 
MW (de zogenaamde Pax Electrica 2). Deze specifieke investering, die deel uitmaakt van de 
kosten gedragen door EdF Luminus, moet dus toegevoegd worden aan het 100 % bedrag 
meegedeeld door Electrabel. 

- Tot slot dienen de algemene kosten, die eigen zijn aan EdF Luminus toegevoegd te werken. 
Deze kosten betreffen de eigen kosten voor het beheer van de nucleaire contracten en 
bedragen ongeveer 1 % van de totale overheadkosten van de vennootschapix […]” 

  

                                                           

19 van de wet van 11 april 2003 
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6.4.3. Commentaar van de CREG 

93. Luminus heeft in het verleden (naar aanleiding van de bepaling van de nucleaire winsten) 
steeds gesteld dat haar nucleaire kostenbasis relatief hoger is dan de kosten die gebruikt werden bij 
de bepaling van de nucleaire winsten en dat de vennootschap dus een hoger repartitiebijdrage moest 
betalen in verhouding tot de gerealiseerde winsten. 

De CREG heeft in het verleden een onderzoek gevoerd naar de verdeelsleutel van de 
repartitiebijdrage20 waarbij een voorstel van Luminus werd onderzocht maar niet werd weerhouden. 

Bij de invoering van de aanvullende repartitiebijdrage21 werd echter 

“[…] voorzien in een degressieve belastingontheffing in schijven van het bedrag van de 
aanvullende bijdrage, teneinde zo goed als mogelijk rekening te houden met de risico’s in 
verband met de spreiding van de vaste kosten van elkeen van de bijdrageplichtigen alsook 
met het schaaleffect waarvan zij, in functie van de grootte van het industriële 
elektriciteitsproductiepark op basis van splijting van kernbrandstoffen, al dan niet kunnen 
genieten.[…]” (memorie van toelichting bij Wetsontwerp 53/2557/001 p 35)   

Het principe van de degressiviteit werd ingevoerd om rekening te houden met de hogere kostenbasis 
(en dus: kleinere winstmarge) van Luminus (en EdF Belgium). 

De CREG stelt vast dat een aangepast degressiviteitsmechanisme werd voorzien in de wet van 11 april 
2003 bij de berekening van de repartitiebijdrage voor de centrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en 
Tihange 3. In de Memorie van toelichting wordt dit als volgt verantwoord 22:  

“De wetgever heeft het nuttig geacht om een degressiviteitsmechanisme opnieuw in te 
voeren voor ieder van de jaren 2017 tot 2026; […] Deze percentages zijn van die aard om zo 
accuraat mogelijk de economische werkelijkheid van de sector weer te geven en om rekening 
te houden met het schaaleffect waarvan de bijdrageplichtigen genieten die een aanzienlijk 
deel of aandeel bezitten in de productie van elektriciteit door splijting van 
kernbrandstoffen.”   

  

                                                           

20 Hoofdstuk III van de vertrouwelijke studie van de CREG (F)110811-CDC-1078 aanvullend bij de studie (F)110609-CDC-1072 
betreffende de economische waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage 
21 Wet van 27 december 2012 tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 
22 Memorie van toelichting, Kamer, Zitting 54 nr. 2070/001, p 14 
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Op basis van dit degressiviteitsmechanisme betaalt de vennootschap die over een klein aandeel in de 
productiecapaciteit beschikt, een verminderde repartitiebijdrage. Hierna wordt dit in een voorbeeld 
berekend: 

Tabel 8: invloed van de degressiviteitspercentages op de repartitiebijdrage 

 

Uit dit voorbeeld blijkt dat de vennootschap B, met een klein aandeel in de productiecapaciteit door 
de toepassing van het degressiviteitsmechanisme netto 45 € moet betalen in plaats van 100 € voor 
degressiviteit.  

Hieruit volgt dat de wet van 11 april 2003 reeds rekening houdt met het specifiek karakter van Luminus 
en dat de methodologie hiervoor niet moet worden aangepast.  

6.4.4. Aankoop van energie  

94. Via haar e-mailbericht van 31 december 2018 verklaart Luminus zich, specifiek voor deze 
kostenrubriek, akkoord met het voorstel van methodologie dat Electrabel op 20 december 2018 aan 
de CREG overmaakte.  

95. De CREG verwijst naar de commentaren in paragrafen 57-59 over het voorstel van Electrabel 
en gaat niet akkoord met de voorgestelde methodologie.  

Winstmarge 2631

Repartitiebijdrage 38% 1000

per MWh 1000 1

schijf van 0%-5% 5%-10% 10%-20% 20%-30% saldo

5% 5% 10% 10% 70%

vennootschap A 50 50 100 100 600 900 90%

vennootschap B 50 50 0 0 0 100 10%

100 100 100 100 600 1.000

Bruto repartitiebijdrage 1,00

vennootschap A 50 50 100 100 600 900

vennootschap B 50 50 0 0 0 100

100 100 100 100 600 1.000

Degressiviteitsmechanisme

65% 45% 25% 15% 0%

vennootschap A -33 -23 -25 -15 0 -95

vennootschap B -33 -23 0 0 0 -55

-65 -45 -25 -15 0 -150

Netto bijdrage 

vennootschap A 18 28 75 85 600 805

vennootschap B 18 28 0 0 0 45

35 55 75 85 600 850



 

Niet-vertrouwelijke versie  33/64 

6.4.5. Afschrijvingen  

96. Via haar e-mailbericht van 31 december 2018 maakt Luminus, voor de afschrijvingskosten, een 
opmerking bij het voorstel van methodologie dat Electrabel op 20 december 2018 aan de CREG 
overmaakte. 

Luminus wenst de specifieke afschrijvingen op de aanschaffingswaarde van 250 MW extra capaciteit 
toe te voegen aan de kosten van de afschrijvingen.  

97. De CREG gaat niet akkoord met deze zienswijze om volgende redenen:  

a) Vooreerst wordt verwezen naar het degressiviteitsmechanisme waardoor de 
vennootschap die een lager aandeel heeft in de productie van de kerncentrales een lagere 
repartitiebijdrage betaalt. De degressiviteit van de bijdragen dient net om de hogere 
kosten (van afschrijvingen) te compenseren. 

b) De aankoop van 250 MW extra capaciteit bestaat uit onderdelen van materiële vaste 
activa waarvoor in het voorstel van Electrabel reeds een 100 % afschrijving wordt 
berekend; dit betekent dat bepaalde afschrijvingen dubbel zouden berekend worden (wat 
uitdrukkelijk is uitgesloten in de richtlijnen van afdeling 5 van de bijlage aan de wet)  

c) Door het gedeelte van de afschrijvingen (waarvan de berekeningswijze niet door Luminus 
werd toegelicht) toe te voegen aan de vaste kosten, verhoogt deze kost en zou Electrabel 
bijkomend genieten van afschrijvingen op een meerwaarde bij verkoop van activa 
waarvan de vennootschap de begunstigde was  

d) De aanschaffingswaarde van de bijkomende capaciteit van 250 MW omvat bovendien 
eveneens een deel van de provisie voor de ontmanteling van de centrale wat expliciet is 
uitgesloten in de kosten 

6.4.6. Centrale diensten  

98. Via haar e-mailbericht van 31 december 2018 maakt Luminus, voor de kosten van centrale 
diensten, een opmerking bij het voorstel van methodologie dat Electrabel op 20 december 2018 aan 
de CREG overmaakte. EDF Luminus begroot de eigen kosten voor centrale diensten op 1% van hun 
totale overheadkosten en stelt voor deze kosten afzonderlijk in de methodologie op te nemen. 

99. De CREG gaat niet akkoord met deze zienswijze om volgende redenen:  

a) Vooreerst wordt verwezen naar het degressiviteitsmechanisme waardoor de 
vennootschap die een lager aandeel heeft in de productie van de kerncentrales een lagere 
repartitiebijdrage betaalt. De degressiviteit van de bijdragen dient net om de hogere 
kosten te compenseren. 

b) In de methodologie zijn kosten van centrale diensten voorzien op een 100 % basis. 

c) Door het gedeelte van de kosten voor centrale diensten van Luminus toe te voegen 
(waarvan de berekeningswijze nauwelijks door Luminus werd toegelicht en die niet 
verifieerbaar zijn door de CREG) toe te voegen aan de vaste kosten, verhoogt deze kost 
en zou Electrabel bijkomend genieten van vaste kosten die reeds voor 100 % zijn voorzien  
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7. RAPPORTERINGSMODEL 

7.1. VOORSTEL VAN RAPPORTERINGSMODEL 

100. Electrabel heeft aan haar voorstel van methodologie een tabel toegevoegd die gebruikt kan 
worden als rapporteringsmodel. Hierin wordt een overzicht gegeven van de centrales en het 
vermogen, evenals een overzicht van de kosten. Het algemene schema is opgenomen als bijlage 2 bij 
onderhavige ontwerpbeslissing.  

7.2. OPMERKINGEN VAN DE CREG OP HET RAPPORTERINGSMODEL 

101. De CREG vindt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen het rapporteringsmodel 
gebruikt voor de driejaarlijkse herziening en het rapporteringsmodel gebruikt voor de jaarlijkse 
rapportering.  

102. In het kader van de driejaarlijkse herziening moet er bijkomende informatie aan de CREG 
worden opgeleverd over de evolutie van het vermogen van de centrales, de laatste informatie over de 
beschikbaarheid van de centrales evenals bepaalde parameters die moeten worden gebruikt voor de 
berekening van de driejaarlijkse herziening.  

103. Naast de overzichtstabel bevat het rapporteringsmodel van de jaarlijkse kosten de volgende 
informatie:  

a) de werkelijke productie per centrale ; 

b) de analytische boekhoudkundige gegevens (SAP-uittreksel) of de interne berekening 
gebruikt voor de bepaling van de kosten; 

c) het detail van de regularisaties van de brandstofcyclus per centrale ; 

d) het detail van de provisies ; 

e) het overzicht van de verzekeringskosten en het overzicht van de ontvangen 
schadevergoedingen; 

f) het aantal personeelsleden (rechtstreeks en onrechtstreeks toegekend aan de centrale); 

g)  een samenvatting van de afschrijvingstabel. 

104. De CREG wijzigt het rapporteringsmodel voorgesteld door Electrabel volgens de hierboven 
uiteengezette opmerkingen. Het aangepaste rapporteringsmodel wordt voorgesteld in bijlage 3.    
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8. CONCLUSIE 

In overeenstemming met artikel 14, § 8, 24ste lid van de wet van 11 april 2003 moet de CREG in een 
methodologie de modaliteiten bepalen voor het bepalen van de vaste en variabele kosten. In dit kader 
hebben de nucleaire exploitanten hun voorstel van methodologie aan de CREG opgeleverd op 20 
december 2018 (Electrabel) en op 31 december 2018 (Luminus). Het voorstel van Electrabel werd 
aangepast in haar mail van 26 juli 2019. 

Onderhavige ontwerpbeslissing met betrekking tot de methodologie houdt rekening met de 
bepalingen van artikel 4 van de wet van 31 januari 2003. Elke eventuele wijziging aangebracht aan 
voormeld artikel of aan elke andere beslissing met betrekking tot de kernuitstap (zoals een 
levensduurverlenging van één of meerdere centrales) kan een invloed hebben of heeft een invloed op 
bepaalde basisprincipes van de voorgestelde methodologie. 

De CREG heeft het voorstel van de nucleaire exploitanten geanalyseerd en is van mening dat het 
voorstel niet aan alle principes van afdeling 5 van de bijlage bij de wet beantwoordt. De CREG meent 
dat  het voorstel van methodologie van Electrabel en Luminus  zou kunnen leiden tot hogere  vaste en 
variabele kosten, dan hetgeen in voormelde afdeling is toegestaan, , wat een  impact zou kunnen 
hebben op de berekening van de winstmarge en het jaarlijkse minimumbedrag van de 
repartitiebijdrage die de nucleaire exploitanten aan de Belgische Staat moeten betalen. 

De CREG is meer bepaald van mening dat er geen rekening mag worden gehouden met afdelingen 1 
en 2 van de bijlage bij de wet om de wijze te bepalen waarop de evolutie van de vaste kosten wordt 
berekend in geval van definitieve stopzetting van elektriciteitsproductie, zoals Electrabel voorstelt. 
Hierbij moet steeds rekening worden gehouden met de principes en richtlijnen van afdeling 5 die 
verbieden om de kosten die verband houden met een centrale die definitief gestopt is met 
elektriciteitsproductie in rekening te brengen. Om aan dit eerste principe tegemoet te komen, past de 
CREG de volgende methodologie toe: 

- Identificatie van de vaste kosten die specifiek aan een centrale zijn toegekend en die niet 
langer voorkomen na deactivatie van de centrale en vaste kosten die na deactivatie van 
de centrale toch blijven voorkomen maar door de ontmantelingsprovisie ten laste worden 
genomen (hiervoor allebei “vaste kosten type 2” genoemd). Deze kostencategorie wordt 
afgescheiden; 

- Wanneer de vaste kost geïdentificeerd wordt als vaste kost type 2, prorata toepassing 
volgens afdeling 5 van de bijlage bij de wet in functie van de wettelijke exploitatieduur 
van de centrales en voor de periode voorafgaande aan de deactivatie; 

- Wanneer de betreffende vaste kost een geglobaliseerde kost is en niet specifiek aan een 
centrale kan worden toegekend, toepassing van een verdeelsleutel gelijkaardig aan de 
verdeelsleutel die is opgenomen in afdelingen 1 en 2 van de bijlage bij de wet. 

De CREG toont hierna een samenvattende tabel van de aanpassingen aan het voorstel van 
methodologie voor de herziening van de vaste en variabele kosten die zij weerhoudt. 
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(*) dit element van de tabel werd aangepast door Electrabel in haar mail van 26 juli 2019. De CREG heeft deze wijzing 
opgenomen in hoofdstuk 6.2.1 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 

 

 

Beschrijving Voorstel Electrabel Type CREG Ontwerpbeslissing van de CREG 

1. CV – Variabele kosten

a) kosten van kernbrandstof

i) Aan het begin van de cyclus (amont)
Gemiddelde over N-1, N en N+1 van de geïndexeerde kost N-1, gewogen op basis 

van de geïnstalleerde capaciteit en rekening houdend met de « laatste kern »
Gemiddelde kost van de voorgaande cyclus

ii) Fabricage
Gemiddelde over N-1, N en N+1 van de geïndexeerde kost N-1, gewogen op basis 

van de geïnstalleerde capaciteit en rekening houdend met de « laatste kern »

Gemiddelde kost van de voorgaande cyclus of kost op basis van de toekomstige prijs 

van de contracten 

iii) Aan het einde van de brandstofcyclus 

(aval) 

Gemiddelde over N-1, N en N+1 van de geïndexeerde kost N-1, gewogen op basis 

van de geïnstalleerde capaciteit 

Gemiddelde kost van de vorige cyclus of kost van de toekomstige bijdragen te 

betalen aan Synatom. 

b) Injectietarieven
Gemiddelde over N-1, N en N+1 van de geïndexeerde kost N-1, gewogen op basis 

van de geïnstalleerde capaciteit 

Gemiddelde injectietarief zoals vastgesteld of voorgesteld voor de tariefperiode die 

overeenstemt met de periode van de driejaarlijkse herziening 

2. CF – Vaste kosten

a) Aankoop van energie
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, aangepast met de 

correctiefactor 100 % aandeel en de kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2

Berekening van de beschikbaarheid van de centrale : het lagste percentage van 1) 87 

% en 2) de beschikbaarheid op basis van het transparantieplatform , 

vermenigvuldigd met het gemiddelde van de BELPEX DAM  prijzen (N-3, N-2, N-1) 

vermeerderd met de transactiekosten.  

b) O&M
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 1

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

c) Revisies (normale periodieke herziening)
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2

Gemiddelde van de geindexeerde kosten van  N-3, N-2 et N-1 per centrale en 

berekening op basis van de planning van de herladingen van de centrales 

d) Grote werkzaamheden
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 1

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

e) Ondersteunende diensten 
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 1

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

f) Verzekeringen

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten. De ontvangen schadevergoedingen 

die betrekking hebben op kosten die niet in de driejaarlijkse herzieningen zijn 

opgenomen worden uitgesloten 

Type 2

Gemiddelde van de geindexeerde kosten van N-3, N-2 et N-1 pro rata de levensduur 

van de centrale. De schadevergoedingen De ontvangen schadevergoedingen die 

betrekking hebben op kosten die niet in de driejaarlijkse herzieningen zijn 

opgenomen worden uitgesloten

g) Vaste kosten betaald aan de 

transmissienetbeheerder

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2

Berekening van de transmissienetkosten gebaseerd op de tarieven van de 

tariefperiode rekening houdend met de geactiveerde centrales tijdens deze 

periode. Nevendiensten op basis van een realistische raming.

h) Niras/Ondraf
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2 (deel)

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten voor het gedeelte 'studies' en 

gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 et N-1 berekend pro rata de 

geactiveerde centrales voor het gedeelte van de kosten verbonden aan de 

productie. 

i) Personneel
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 1

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

j) Afschrijvingen

Laatst gekende afschrijvingen op basis van representatieve 

onderhoudsinvesteringen, geextrapoleerd naar de volgende periode, aangepast met 

de correctiefactor 100 % en de kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 

Voor de bestaande investeringen van het verleden: berekening van de 

afschrijvingen op basis van de nettoboekwaarde ; voor de toekomstige 

investeringen : berekening op van recurrente (gebudgetteerde) investeringen van 

de jaren N-3, N-2,N-1 verdeelde over de resterende levensduur van de centrales   

k) Provisies

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, aangepast met de 

correctiefactor 100 % aandeel en de kostenverminderingsfactor voor de vaste 

kosten. De terugname van van kosten die overeenstemmen met toevoegingen die 

niet in de driejaarlijkse herzieningen zijn opgenomen zijn uitgesloten.

Type 2

Berekening op basis van de voorzieningen voor toevoegingen en bestedingen per 

centrale  

l) Belastingen en heffingen
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2 (deel))

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten voor het vast gedeelte van de 

belastingen en gemiddelde van de geindexerde kosten van N-3, N-2 et N-1 berekend 

pro rata de geactiveerde centrales voor het gedeelte van de belastingen die verband 

houden met de productie. 

m) Algemene kosten 
Gemiddelde van de geïndexeerde kosten van N-3, N-2 en N-1, gecorrigeerd met de 

kostenverminderingsfactor voor de vaste kosten 
Type 2

Gemiddelde van de geïndexeerde kosten N-3, N-2 et N-1 (voor de geactiveerde 

centrales ) verdeeld op basis van de verdeelsleutel van de geactiveerde centrales.

n) facturatie aan partners 0 (nul) 0 (nul)
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BIJLAGE 1 

Voorstel van methodologie van Electrabel - bijlage bij de brief van 

20 december 201823 

 

                                                           

23 Enkel beschikbaar in het Frans. 
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[VERTROUWELIJK] 
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[VERTROUWELIJKE TABEL] 
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Cette augmentation de coût variable dépend non seulement de la quantité de combustible perdue mais aussi 

du potentiel de production de ce combustible. Comme indiqué dans l’introduction, la production d’un élément 

de combustible étant décroissante avec le temps, la perte de production est proportionnellement moindre que 

la perte de quantité de combustible. La production utile du combustible en fonction du cycle peut se résumer 

en moyenne dans le tableau ci-dessous, où l’on voit par exemple que le premier cycle d’un élément 

combustible dans une unité à trois cycles, génère à lui seul [VERTROUWELIJK] de la puissance totale du 

cœur, soit plus qu’un tiers : 

 

[VERTROUWELIJKE TABELLEN] 

 

 

[VERTROUWELIJKE TABELLEN] 
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Voorstel van methodologie van Electrabel - mail van 26 juli 2019 
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BIJLAGE 2 

Rapporteringsmodel voorgesteld door Electrabel 

 

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

(n) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (n) 2017-2019 2020-20222023-2025 2026

(n-1) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (n-1) 2016-2018 2019-20212022-2024 2025

Fixed cost reduction factor n-1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,0% 61,7% 60,0% 36,5% (N) 2020 2023 2026

National bank inflation forecast n-1 2,1% 1,9% 1,6% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

CPIn-1 104,28 106,06 108,29 110,34 112,11 114,35 116,64 118,97 121,35

CAP1,n-1 - Doel 3 1006,0 1006,0 1006,0 1006,0 1006,0 754,50 0,0 0,0 0,0

CAP2,n-1 - Doel 4 1036,4 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 519,0

CAP3,n-1 - Tihange 2 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 84,0 0,0 0,0

CAP4,n-1 - Tihange 3 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 692,0

CAPn-1 (MW) 4088,4 4090,0 4090,0 4090,0 4090,0 3838,5 2160,0 2076,0 1211,0

GU1,n-1 - Doel 3 100% 100% 100% 105% 127% 165%

GU2,n-1 - Doel 4 100% 100% 100% 100% 100% 103% 107% 151% 151%

GU3,n-1 - Tihange 2 100% 100% 100% 106% 125% 151% 151%

GU4,n-1 - Tihange 3 100% 100% 100% 100% 100% 102% 107% 144% 151% N-1 N N+1 N-1 N N+1

(n-1) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. VC - Variable Costs (in €/MWh)

a) Fuel cost

i) Upstream

Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

ii) Manufacturing

Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

iii) Back-end

b) Variable injection tariffs

2. FC - Fixed Costs (in €)

a) Energy purchase during unavailabilities 89,81%

b) Recurrent O&M 100%

c) Overhauls 100%

d) Large works & decennials 100%

e) Local support 100%

f) Insurances 100%

Revenues from insurances 100%

g) fixed grid costs 100%

Revenues ancillary services 100%

h) Niras/Ondraf costs 100%

i) Wages 100%

j) Amortization 89,81%

k) Provision variations 89,81%

l) Taxes & Contributions 100%

m) G&A 100%

n) Invoicing to partners

(n) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(n-1) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fixed costs (€)

APPLICATION OF COSTS DURING THE PERIOD

CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL

HISTORICAL DATA
TRIENNIAL REVISION OF COSTS

BELOW : APPLICATION OF THE FORMULAS 

DESCRIBED IN THE METHODOLOGY

CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

Intermediary calculations Cr,n

Period 2 Period 3

CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL
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BIJLAGE 3 

Rapporteringsmodel aangepast door de CREG 

 

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

(n) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (n) 2017-2019 2020-2022 2023-2025 2026

(n-1) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (n-1) 2016-2018 2019-2021 2022-2024 2025

Fixed cost reduction factor n-1 (only for 

fixed costs of type 1) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,0% 61,7% 60,0% 36,5% (N) 2020 2023 2026

National bank inflation forecast n-1

CPIn-1 104,28 106,06 106,06 106,06 106,06 106,06 106,06 106,06 106,06

CAP1,n-1 - Doel  3 1006,0 1006,0 1006,0 1006,0 1006,0 754,50 0,0 0,0 0,0

CAP2,n-1 - Doel  4 1036,4 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 519,0

CAP3,n-1 - Tihange 2 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 84,0 0,0 0,0

CAP4,n-1 - Tihange 3 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 692,0

CAPn-1 (MW) 4088,4 4090,0 4090,0 4090,0 4090,0 3838,5 2160,0 2076,0 1211,0

GU1,n-1 - Doel  3 100% 100% 100% 105% 127% 165%

GU2,n-1 - Doel  4 100% 100% 100% 100% 100% 103% 107% 151% 151%

GU3,n-1 - Tihange 2 100% 100% 100% 106% 125% 151% 151%

GU4,n-1 - Tihange 3 100% 100% 100% 100% 100% 102% 107% 144% 151% N-1 N N+1 N-1 N N+1

(n-1) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. VC - Variable Costs (in €/MWh)

a) Fuel cost

i) Upstream (gross up without 

administrative and financial cost)

Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

ii) Manufacturing

Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

iii) Back-end

b) Variable injection tariffs

2. FC - Fixed Costs (in €) Type cost

b) Recurrent O&M Type 1 100%

d) Large works & decennials Type 1 100%

e) Local support Type 1 100%

i) Wages Type 1 100%

j) Amortization 89,81%

n) Invoicing to partners

a) Energy purchase during unavailabilities Type 2 89,81%

c) Overhauls Type 2 100%

f) Insurances Type 2 100%

Revenues from insurances Type 2 100%

g) fixed grid costs Type 2 100%

Revenues ancillary services 100%

h) Niras/Ondraf costs Type 2 (part) 100%

k) Provision variations Type 2 89,81%

l) Taxes & Contributions Type 2 (part.) 100%

m) G&A Type 2 100%

(n) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(n-1) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fixed costs type 1 (calculated with costs 

reduction factor n-1) (€)

Fixed costs type 2 (average of (pro rata) 

cost for the next period (cfr sect. 5 ))  (€)

Total of fixed costs (€)

CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL

HISTORICAL DATA
TRIENNIAL REVISION OF COSTS

BELOW : APPLICATION OF THE FORMULAS 

DESCRIBED IN THE METHODOLOGY

Intermediary calculations Cr,n

Period 2 Period 3

APPLICATION OF COSTS DURING THE PERIOD
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i Vrije vertaling van : « La proposition tient compte des paramètres, des échéances temporelles, des coefficients 
de réduction des coûts fixes et, plus généralement, de toutes les obligations et principes définis dans la loi. » 

ii Vrije vertaling van: « que les révisions triennales des coûts se font sur base des coûts du passé soit ceux des 
années 2017-2018-2019, 2020-2021-2022 et 2023-2024-2025; ceci est, selon Electrabel, bien précisé par la loi 
du 11 avril 2003 – telle que modifiée par la loi du 25 décembre 2016 - en son article 14 paragraphe 8 alinéa 23 
ainsi qu’au dernier alinéa des sections 1 et 2 repris en annexe de cette même loi. » 

iii Vrije vertaling van: « La méthodologie vise à établir une base de coûts fixes qui représente l’exploitation des 
quatre centrales pour une détention à 100%. Ainsi, si la méthodologie se base sur des coûts historiques qui, 
comptablement, ne sont comptabilisés qu’au prorata du pourcentage de détention, ces coûts sont corrigés pour 
les ramener à une base de détention à 100%. Pour les mêmes raisons, les coûts facturés aux autres sociétés 
(rubrique n de la liste des coûts fixes dans la section 5 de l’annexe à la loi) sont donc ramenés à 0 dans le calcul 
des coûts fixes. Ainsi, la marge nucléaire est bien calculée comme les revenus à 100% moins les coûts à 100%. » 

iv Vrije vertaling van:  « Afin de pouvoir appliquer les coefficients fixés dans la loi de réduction des coûts fixes en 
fonction des centrales définitivement mises à l’arrêt, les coûts fixes déterminés par la méthodologie doivent être 
compris comme des coûts s’appliquant pour les quatre centrales. C’est pourquoi, à partir de données historiques 
basées sur un nombre variable de centrales encore en activité pendant la période d’analyse (les trois années 
précédant la révision), ces coûts doivent être rehaussés des mêmes facteurs que les coefficients de réduction 
des coûts fixes. » 

vVrije vertaling van: «Au-delà, sur base de la loi, la méthodologie (portant sur la période 2020-2026) doit 
permettre de déterminer la nouvelle référence de coûts fixes et variables destinés à l’exploitation de 4 centrales 
nucléaires soit une base à 100 % des 4 unités, en prenant notamment en compte les principes édictés à la 
section 5. Le but de la révision triennale des coûts fixes et variables est d’actualiser tous les trois ans les deux 
montants de coûts fixes et variables sur la base des derniers éléments connus, à savoir les trois dernières années 
précédant l’année de révision triennale. Il convient ici d’insister sur le fait que le résultat final de la méthodologie 
est un montant unique pour les coûts fixes (en remplacement des 624 M€ fixés pour la première période) et un 
montant unique pour les coûts variables (en remplacement des 8.5 €/MWh fixés pour la première période).  

Les sections 1 et 2, qui font intégralement partie de la loi, font référence aux coefficients de réduction des coûts 
fixes à appliquer dans le cas d’un arrêt définitif d’une ou plusieurs de ces centrales. Les pourcentages sont 
d’application sur la totalité de la base de coûts de référence et non, en fonction des rubriques de coûts. La loi et 
ses annexes devant être lues de manière cohérente, il ne peut être question :  

-  de modifier les modalités de réduction des coûts en fonction du nombre d’unité (passage du total pour 
4 unités vers le nombre d’unités qui ne sont pas arrêtées définitivement). 

-  de modifier les conditions de réduction de ces coûts (exclusivement pour les arrêts définitifs) » 

Tel que mentionné dans l’exposé des motifs, l’objectif visé par le législateur dans cette actualisation des 
références de coûts est d’assurer que la marge (calculée selon les principes de la loi, et notamment l’application 
des facteurs de réduction des coûts fixes) reflète au mieux la profitabilité réelle du secteur nucléaire. » 

vi Vrije vertaling van: « à préciser les modalités de détermination des coûts fixes et des coûts variables et plus 
précisément de mettre à jour les montants respectivement de 624 M€ et 8.5 €/MWh fixés pour la première 
période, recouvrant les 4 réacteurs à 100% et en s’appuyant sur les différentes lignes directrices prévues dans la 
loi (notamment sur la section 5 de l’annexe qui précise quels éléments de coûts sont pris en compte pour établir 
le nouveau montant total de référence).  

Afin de rencontrer la volonté du législateur de reproduire une marge aussi proche que possible de la profitabilité 
réelle du secteur, il est nécessaire que les coefficients rehausseurs utilisés dans les calculs intermédiaires de la 
méthodologie soient égaux aux facteurs de réduction de coûts utilisés dans le calcul annuel de la marge tel que 
décrit à la section 2. » 
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vii Vrije vertaling van :« les facteurs de réduction des coûts sont imposés par la loi, ils sont par essence forfaitaires 
et s’appliquent sur la globalité des coûts fixes. Ils ne font pas l’objet de la méthodologie en préparation.  

Pour la méthodologie, lorsqu’un « gross-up » est nécessaire pour le rebasage à 4 unités à 100%, utiliser les mêmes 
pourcentages permet d’annuler leurs effets et de revenir au coût correspondant.  

Exemple simplifié : 

Méthodologie : Coût fixe revu pour 4 unités = Coût base passé 3 unités / 80% 

Application coût (section 1 et 2) : Coût fixe à utiliser pour 3 unités = Coût fixe revu pour 4 unités * 80% 

Coût fixe à utiliser pour 3 unités = Coût base passé pour 3 unités 

Tel qu’indiqué dans ce même article, ces facteurs de réduction s’appliquent en cas d’arrêt définitif d’une ou 
plusieurs centrales, quelle qu’en soit leur origine, et ne vise pas les arrêts temporaires qui, […] n’ont que peu 
d’impact sur la base de coûts, […]. » 

viii Vrije vertaling van « L’ensemble de la méthodologie proposée par Electrabel utilise, conformément à la loi, 
comme point de départ les coûts du passé afin d’estimer la base de coûts futurs.  

Il est en effet précisé en sections 1 et 2 de l’annexe à la loi, à propos des révisions triennales des coûts fixes : « 
Ces trois adaptations [les trois révisions triennales] sont respectivement basées sur les coûts réalisés des années 
2017-2018-2019, 2020-2021-2022 et 2023-2024-2025 ». 

Cette base est ensuite extrapolée pour tenir compte de l’évolution future prévisible de cette base de coûts (à 
titre d’exemple, c’est ce que nous appliquons pour les amortissements et le dernier cœur). Cette extrapolation 
se base cependant toujours, comme le demande la loi, sur des chiffres observables et connus de la CREG au 
travers des rapports qui lui sont transmis au cours des trois dernières années passées.  

Nous comprenons que la CREG souhaiterait que l’extrapolation d’évolution future des coûts intègre des éléments 
d’information susceptibles d’impacter les coûts postérieurement à la fin de la période de 3 ans précédente. La 
CREG cite en particulier l’intégration de tarifs d’injection soumis à consultation par ELIA depuis le 13 février 2019 
et éventuellement applicables à compter de 2020. D’autres éléments d’évolution susceptibles d’être connus 
avant la fin de l’année 2019 sans impact sur les bases de coûts des années 2017-2018 et 2019 devraient dès lors 
également être cités telles que par exemple, des modifications de taxes, de régime d’assurances ou autres coûts 
imposés par des autorités externes pouvant influencer substantiellement les coûts futurs. Nous n’avons 
cependant pas proposé leur prise en compte dans le calcul de la base de coût ajustée ce qui nous parait conforme 
à la loi, cette dernière ne faisant référence qu’aux coûts du passé. » 

ix Vrije vertaling van: « Certains coûts éligibles sont supportés directement par EDF Luminus pour sa quote-part, 
sans qu’ils soient facturés par Electrabel. Il s’agit : 

- des coûts d’achat de l’énergie pour l’alimentation des auxiliaires lorsque les unités sont à l’arrêt. 
- des amortissements. 
- des frais généraux propres. 

Ces coûts doivent être pris en compte. Nous proposons de le faire de la manière suivante : 

- les achats d’énergie suivent la même règle de valorisation que celle proposée par Electrabel. Ramener 
la quantité d’énergie achetée à 100% comme proposé par Electrabel est donc correct et suffisant. 

- les amortissements des investissements suivent la même règle de valorisation que celle proposée par 
Electrabel. Ramener la quantité d’énergie achetée à 100% comme proposé par Electrabel est donc 
correct sauf pour l’amortissement de l’investissement spécifique à EDF Luminus correspondant à 
l’achat en 2009 de la participation de 250 MW supplémentaires (dit Pax Electrica 2). 

Cet amortissement particulier, qui fait partie des coûts supportés par EDF Luminus, doit donc être ajouté au 
montant à 100% déclaré par Electrabel. 

Enfin des frais généraux propres à EDF Luminus sont à ajouter. Ceux-ci correspondent aux coûts engagés en 
propre pour la gestion des contrats nucléaires et s’élèvent à environ 1% des « overhead » totaux de la société. » 




