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DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

(CREG) ontving op 4 mei 2001 een brief van de Staatssecretaris voor Energie en 

Duurzame Ontwikkeling van 4 mei 2001 waarin hij de CREG verzoekt een methodologie 

op te stellen voor de vergelijking van de elektriciteitsprijzen in België met de vier 

buurlanden, rekening houdend met de regeringsbeslissingen van 5 april 2000. 

 

In dezelfde brief verzoekt de Staatssecretaris de CREG om deze studie binnen de kortst 

mogelijke periode af te werken en hij vermeldt verder dat zijn medewerkers contact 

zullen opnemen om een datum voor een werkvergadering vast te leggen. 

 

Deze werkvergadering vond plaats op het kabinet van de Staatssecretaris op 15 mei 

2001 waarbij de opdracht verder toegelicht werd en de opleveringsdatum voor de studie 

vastgelegd werd op eind september 2001. In een elektronisch bericht van dezelfde 15 

mei 2001 werd bevestigd dat de opdracht erin bestaat "een" methodologie voor te 

stellen. 

 

Op zijn vergadering van 10 mei 2001 besliste het directiecomité van de CREG gevolg te 

geven aan het verzoek van de staatssecretaris en een studie uit te voeren over de 

methodologie voor de vergelijking van de elektriciteitsprijzen in België met de vier 

buurlanden, rekening houdend met de regeringsbeslissingen van 5 april 2000. 

 

Overeenkomstig artikel 23, §2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt kan de CREG immers op verzoek van de 

minister onderzoeken en studies uitvoeren in verband met de elektriciteitsmarkt. 

 

Op zijn vergadering van 27 september 2001 heeft het directiecomité van de CREG de 

hierna volgende studie goedgekeurd. 
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INLEIDING 
 

1.   Bij de voorbereiding van de studie heeft de CREG drie organisaties gecontacteerd.  

 

Zo heeft de CREG het Controlecomité voor Gas en Elektriciteit (hierna: CCEG) 

gecontacteerd waarbij het CCEG de vier reeds bestaande rapporten opgemaakt door 

Wefa-Dafsa1 (hierna: WD) heeft overhandigd. Eén rapport, namelijk dit van november 

1999, dateert van voor de beslissing van de Regering van 5 april 2000. Tijdens een 

drietal vergaderingen met de secretaris-generaal van het CCEG werd bijkomende 

toelichting verschaft naar aanleiding van vragen om verduidelijking hetzij over de WD- 

rapporten, hetzij over de nota's die het Beheerscomité van de 

Elektriciteitsondernemingen (B.C.E.O)2 opgemaakt heeft ten dienste van het CCEG met 

betrekking tot de prijzenvergelijking en de berekening van de tarievenhandicap, hetzij 

over de nota's van het CCEG zelf met betrekking tot de tarievenprogramma's en de 

internationale vergelijking van de elektriciteitstarieven in verband met methodologische 

problemen.3 

 

De CREG contacteerde ook Test Aankoop, die de consumenten vertegenwoordigt in de 

Algemene Raad van de CREG4, en die, in samenwerking met haar buitenlandse 

zusterorganisaties en los van de vermelde WD-rapporten, eigen enquêtes organiseert 

naar de elektriciteitsprijzen in België en de ons omringende landen. Haar meest recente 

studie steunt op prijzen van maart 2001. Deze studie werd toegelicht tijdens twee 

vergaderingen  en de resultaten van deze studie en enkele verklarende nota's werden 

overhandigd per schrijven van 10 juli 2001. 

 

                                                           
1 De vier rapporten van Wefa-Dafsa worden hierna afgekort met de vermelding 'WD' en de vermelding van 
de maand/jaar  waarin ze werden uitgebracht (WD 11/99), (WD 5/00), (WD 6/00), (WD 10/00). 
2 De betreffende nota's  zijn : 

B.C.E.O. nota 3945 van 20 november 2000 over Prijzen aan de ultieme klanten : Berekening van 
het concurrentieverschil tussen België en de buurlanden; 
B.C.E.O. nota 3947 van 20 november 2000 (bijlage 1 bij de BCEO nota 3945) over de 
“Representativiteit voor België van de typeklanten Eurostat en Wefa vanuit een 
klantensegmentering van de gemengde intercommunales”. 

3 De betreffende nota's van het CCEG zijn deze van 14 december 2000 en 11 april 2001. 
4 Artikel 2, §1,2° van het koninklijk besluit van 6 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 
mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad.   
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Als leverancier van een groot deel van al deze belangrijke vergelijkende informatie, werd 

ook Eurostat gecontacteerd. Deze organisatie van de Europese Unie verzamelt en 

publiceert sedert 1 juli 1991 tweemaal per jaar (in januari en in juli) onder meer de 

elektriciteitsprijzen in de lidstaten van de Europese Unie (hierna : EU), en dit in 

uitvoering van de Richtlijn 90/377/EG van 29 juni 1990. De verzameling van deze 

elektriciteitsprijzen gebeurt volgens vooropgestelde, gestandaardiseerde profielen 

waarvan vijf verschillende huishoudelijke (D = domestic, Da tot De) en tien industriële (I 

= industrial, Ia tot Ij). 5 

 

2.    Bij de formulering van de opdracht heeft de Staatssecretaris gevraagd om bij de 

uitwerking van de methodologie eveneens rekening te houden met de 

regeringsbeslissingen van 5 april 2000. Deze regeringsbeslissingen hebben een grote 

invloed op :  

- de vaststelling van het tarievenverschil omdat, overeenkomstig deze 

regeringsbeslissingen, het tarievenverschil dient vastgesteld te worden op 

vergelijkbare basis met hierin begrepen de tarifaire elementen maar zonder 

de extra-tarifaire elementen (fiscale, immateriële inkomsten van de 

gemeenten, ...)6; 

                                                           
5 De definities  zijn : 

  
                                   
6 Beslissing 1.3. van 5 april 2000. 
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- de mogelijke wegwerking van het tarievenverschil omdat "de regering zal 

vermijden om maatregelen te nemen die zouden leiden tot plotse en 

onvoorspelbare dalingen van de gemeentelijke inkomsten uit de 

elektriciteitssector”. 7   

 

Deze beslissingen kaderen binnen artikel 20, §3, 3°, van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet), dat 

stelt dat "de tarieven voor de in 2° bedoelde afnemers (d.i. de captieve klanten) 

geleidelijk worden afgestemd op de beste tariefpraktijken in hetzelfde marktsegment in 

de andere lidstaten van de Europese Unie, rekening houdend met de bijzondere 

kenmerken van de distributiesector". 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat de wettekst spreekt van "de andere lidstaten van de 

Europese Unie" terwijl in de opdracht van de Staatssecretaris alleen sprake is van de 

vier buurlanden. Hoewel de opdracht hierdoor niet beantwoord aan de wettelijke 

opdracht vervat in artikel 20, §3,3° van de elektriciteitswet, kan dit omwille van de 

beperking van de onvermijdelijke moeilijkheden bij de vergelijking en de praktische 

bruikbaarheid van de conclusies alleen maar  toegejuicht worden. 8 

 

Hieruit volgt dat de uitgewerkte methodologie - voor zover relevant voor de 

elektriciteitsprijzenvergelijking -  rekening zal houden met  : 

-belangrijke (elektriciteitsgebonden) specifieke kenmerken van de buurlanden; 

-de marktkenmerken van deze landen;  

-de tariefkenmerken (onder meer de tariefstructuur, sociaal beleid,  subsidieregelingen, 

aanmoediging van bepaalde energiebronnen) in deze landen; 

-de bijzondere kenmerken van de distributiesector voor zover relevant binnen de 

internationale elektriciteitsprijzenvergelijking. 

 

3. Tijdens de contacten zowel met het kabinet van de Staatssecretaris als met de 

voorzitter en ondervoorzitter van het CCEG werd er sterk de nadruk opgelegd rekening 

te willen houden met het reeds gepresteerde studiewerk van Wefa-Dafsa en met de 
                                                           
7 Inleiding 5. Inkomsten van de gemeenten, 5 april 2000. 
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reeds tenuitvoergelegde en nog geplande tarievenprogramma's. Dezelfde bezorgdheid 

werd geuit door de vertegenwoordigers van Test Aankoop met betrekking tot hun 

uitgevoerde enquêtes.  

 

Aangezien in beide studiewerken vele methodologische aspecten aan bod komen, was 

er geen enkel probleem om hiermede rekening te houden; integendeel, ze hebben 

bijgedragen tot het uiteindelijk resultaat van deze studie. 

 

4.   In de hiernavolgende delen van de studie zal eerst een beschrijving gegeven worden 

van de door WD gevolgde werkwijze, daarna wordt een overzicht gegeven  van de 

kostprijs- en tariefverschillen van België ten opzichte van zijn buurlanden, en dit in de 

verschillende opeenvolgende stadia van productie, transmissie en distributie. Dit 

overzicht geeft een interessante evolutie weer van de Belgische positie naargelang de 

activiteitenstadia doorlopen worden. 

 

Daarna volgt een vergelijking van de structuur van het  prijsbeleid per verbruiksprofiel of 

klantentype van België ten opzichte van de buurlanden. 

 

Op de studies van WD, die algemeen wel als kwalitatief hoogstaand ervaren werden, 

werden kritieken van methodologische aard door derden geuit. De studie geeft hiervan 

een bondig overzicht in het vijfde deel. 

 

Vervolgens bespreekt de studie de methodologische verschillen tussen de studies van 

WD en de prijsenquêtes van Test Aankoop. 

 

Ne een bespreking van de berekening van de tarievenhandicap,  zoals vooropgesteld 

door het CCEG,  formuleert de CREG methodologische opmerkingen op basis van de 

voorafgaande studies, enquêtes, opmerkingen en berekeningen van tarievenhandicap. 

 

Tenslotte formuleert de CREG haar methodologisch voorstel. 

 

                                                                                                                                                                             
8 Deze vier buurlanden zijn in de WD-studies Duitsland, Frankrijk, Nederland en het VK.  In de enquêtes van 
Test Aankoop werd het Groothertogdom Luxemburg, tezamen met nog andere landen, eveneens 
opgenomen. 
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Beschrijving van de gevolgde werkwijze : studieopdracht aan WD, haar uitvoering 
en opvolging door het CCEG 
 

5.  De beschrijving van de gevolgde werkwijze werd als volgt opgesplitst : de 

beschrijving van de studieopdracht aan de raadgever van het CCEG gevolgde door de 

werkwijze van de raadgever. Deze werkwijze werd opgesplitst in twee deelprocessen, 

namelijk de datacollectie en de werkwijze voor de tariefvergelijking. 

 

A) De studieopdracht van het CCEG9: 
 

1) Hoe de city-gate prijzen naar de distributiemaatschappijen in de onderzochte 

landen samengesteld zijn en/of bekomen worden : 

a. De basis en de structuur van de tarieven; 

b. Wie verantwoordelijk is voor de bepaling en regulering van de tarieven; 

c. Waar mogelijk de splitsing tussen productie en transmissiekosten. 

 

2) Het feitelijk prijsniveau.  Met als bijkomende vraag : 

a. Of de prijzen gepubliceerd zijn (reglementaire prijzen) of bepaald door 

onderhandeling tussen de twee partijen (contractuele prijzen); 

b. Of taksmechanismen de prijzen beïnvloeden. Alsmede de 

transparantheid van de taksen; 

c. De uniformiteit van de taks doorheen het land (uniform, geografisch 

gebonden, gelinkt aan parameters zoals bv. afstand of individueel 

bepaald per distributeur). 

 

3) Het  feitelijk niveau van de prijzen aan de verschillende types van eindverbruiker 

zowel beleverd door de distributeurs als rechtstreeks door de grote producenten. 

a. Het prijs niveau per verschillende type van verbruiker; 

b. Het aandeel in deze prijzen van : 

i.  taksen, 

ii.  provisies voor nucleaire decommissioning,  

iii.  andere stranded costs, 

                                                           
9 Fax  van het CCEG van 22 september 1999. 
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iv. openbare dienstverleningen.  

B)  Uitvoeringswijze van de studie opdracht 
 

De studie is gebaseerd op de Eurostat gegevens, voor wat betreft de klanten structuur 

en de tariefvergelijking, en op de gepubliceerde tariefdocumenten van 

elektriciteitsleveranciers. 

 

B.1 Proces van datacollectie door Eurostat10 
 

De gehanteerde prijzen worden door de verschillende administraties, instituten 

ondernemingen en verenigingen actief in de elektriciteitssector doorgegeven aan 

Eurostat.11 

De prijzen worden genoteerd aan het begin van elke periode (januari  en juli), gebaseerd 

op dat moment geldende12 : 

• tarieven; 

• contracten; 

• voorwaarden en regels. 

 

Het betreft hier de reële prijs, betaald door de verbruiker, overeenkomstig de 

gefactureerde leveringsprijs aan het begin van elk jaar of semester, met inbegrip van de 

mogelijke kortingen en subsidies. In geval van verschillende tarieven, is het meest 

gunstige tarief voor de verbruiker opgenomen. 

 
B.1.1 Geografische selectie 

 

Teneinde de aankoop door de verbruikers zo accuraat mogelijk weer te geven, worden, 

waar nodig, de tarieven op geselecteerde locaties vastgesteld (zoals steden, 

agglomeraties, distributienetwerken) eerder dan gemiddelde prijzen per land weer te 

geven. 

 
                                                           
10 Electricity prices, Data 1990-2000 , Eurostat, European commission , theme 8 , environment and energy, 
Edition 2000.    Also : Prices of the electricity for households and for industrial users  at the 1st of july 2000, 
Luis de la Fuente, Eurostat, Theme 8 – 3/2001 and 4/2001, energy. 
11 Electricity prices, data 1990-2000 , Eurostat, introduction p. 27. 
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De keuze van deze locaties wordt genomen aan de hand van volgende criteria : 

• bevolking; 

• economische belangrijkheid van de stad, agglomeratie of regio; 

• verschillende tarief districten; 

• geografische dekking van deze districten; 

• harmonisatie met de locaties gebruikt in statistieken in verband met andere 

energiebronnen, met in het bijzonder gas. 

 

De selecties van de gebieden zijn als volgt : 

- België : gans het land; 

- Frankrijk : Rijsel, Parijs, Lyon, Toulouse, Straatsburg; 

- Duitsland: Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart, 

München, Westelijke Zone, Zuidelijke zone, Erfurt, Leipzig, 

Rostock; 

- Nederland: Rotterdam (GEB), Noord Holland (PEN) Noord Brabant (PEM); 

- Verenigd koninkrijk  : London, Glasgow, Leeds, Birmingham; 

 
B.1.2 Vergelijking van typeklanten  

 
De studie van Eurostat betreft alle typen verbruikers die door de openbare 

distributienetwerken van lage, middelhoge of hoge spanning elektriciteit voorzien 

worden13.   

 

De Eurostat studie is gebaseerd  op een systeem van standaard verbruikers.  Dit wil 

zeggen dat de elektriciteitsprijzen worden genoteerd voor welbepaalde types van 

vermogen, volume en spanning afnames en leveringscondities. 

Deze standaardprofielen zijn vastgelegd sinds 1991 en gelden voor alle landen teneinde 

de vergelijking in de tijd en tussen de landen onderling mogelijk te maken14. 

 

                                                                                                                                                                             
12  Electricity prices, data 1990-2000 , Eurostat, Conditions and methods, blz. 29. 
13 Electricity prices, data 1990-2000 , Eurostat, Conditions and methods, p. 29. 
14 Directive 90/377/CEE van 29 juni 1990, betreffende de gemeenschappelijk procedure voor het 
verbeteren van de transparantie van de  industriële eindverbruikers prijzen voor gas en elektriciteit. 
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Eurostat onderscheidt  twee hoofdgroepen: de residentiële en de industriële verbruikers,  

met 5 subgroepen voor de residentiële en 7  voor de industriële klanten. 

De door Eurostat gedefinieerde typeklanten resulteren uit  de directive 90/377/CEE.  

Deze klanten zijn dan ook het gevolg van een internationale consensus en kunnen de 

klanten types en vergelijkbare representatieve klanten types van elk land steeds 

gedetailleerd weergeven.    

 

a) Residentiële verbruikers 

Voor de residentiële klanten heeft het CCEG aan de raadgever WD  gevraagd om vanaf 

zijn derde rapportering een  meer verfijnde prijzenvergelijking te maken tussen België en 

de buurlanden voor bijkomende typeklanten. 15 

 

Tabel 1 : verschillen Eurostat en WD klantentypes 

Eurostat  WD  

Db16 1200 kWh/jaar Db1 6kVA – 1200 kWh/jaar 

Dc  Dc1 10kVA  3500 kWh/jaar met 0 

nacht 

Dc  Dc2 12 kVA 3500 kWh/jaar met 0 

nacht 

Dc 3500 kWh/jaar met 1300 

kWh nacht 

Dc3 12 kVA 3500 kWh/jaar met 1300  

kWh nacht 

De 20000kWh/jaar met 15000 

kWh nacht 

De1 20 kVA 20000 kWh/jaar met 

15000 kWh nacht 

 

De redenen aan de basis van deze keuze zijn tweeledig : 

- De nieuwe in België per 1 september 1999 toegepaste tarieven in 

aanmerking nemen (Db1, Dc2, Dc3 en De1); 

- De aan het normaal tarief onderworpen klanten zonder nachtverbruik 

weergeven (Dc1 en Dc2). 

 

 

                                                           
15 WD 6/00 en WD 10/00. 
16 De aanpassing Db en De in de studie WD betreft het volledig invullen van het verbruikersprofiel, maar 
heeft geen gevolg gehad op de methodologie van de studie. 
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b) Industriële verbruikers 

Hier dient er wel gesteld  te worden dat de spanning van de aansluitingen voor de 

industriële klanten in elk land verschillend zijn per klantentype (blz. 35 van de Eurostat 

uitgave ‘Electricity prices 1990-2000’). 

 

De gebruikte spanningen zijn  (in kV) : 

 België :  0.230  - 0.400 - 15 - 36, 

 Frankrijk : 0.380 - 15 -  40 tot 130, 

Duitsland : 0.400  en 10  (Rostock : 20 en 110 , het Zuidelijk gebied 20 ), 

 Nederland : 0.220 - 10  ( uitgenomen  GEB : 0.380 - 10 - 25). 

 Verenigd koninkrijk : 0.240 - 0.415 - 11 – 33. 

 

Bv. : terwijl  in België het klantentype Ia  op 0.23-0.40 kV aangesloten is, types Ib tot Ig 

aangesloten is op het 15 kV net en de twee grootste types op 36 kV,  wordt in Frankrijk 

0.380 kV gebruikt voor de types Ia tot Ic, 15 kV voor de types Id of Ie, en 40kV tot 130 

kV voor de andere types.  

De  hoogte van de tarieven voor deze industriële klanten worden echter beïnvloed door 

de aansluitingsspanning. In principe kan men stellen, dat hoe hoger de 

aansluitingsspanning, hoe lager de prijs per kWh zal zijn. Deze verschillen in 

aansluitingsspanning kunnen een gedeeltelijke verklaring zijn voor sommige 

tariefverschillen bij industriële klanten. 

 

B.1.3 Publicatie van deze tarieven 

 

Twee maal per jaar publiceert Eurostat een vergelijking van de verkoopprijzen van 

elektriciteit voor elk van die typeklanten in elk land van de Europese Unie. 

Het doel van de Eurostat Studie is de actuele elektriciteitsprijzen, betaald door de 

eindverbruiker, te publiceren.  Deze informatie  heeft echter een vertraging van 6 

maanden tot een jaar17. 

 

                                                           
17 De juli 2000 prijzen werden gepubliceerd in maart en april 2001. 
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B.2. De werkwijze van tariefvergelijking van WD  
 

Voor de eerste twee studies heeft de raadgever de gegevens van Eurostat, gebruikt.   

 

Om de volledige ‘taks en BTW-vrije prijzen te berekenen heeft de raadgever de 

Eurostatcijfers  wel gecorrigeerd zoals blijkt uit volgende tabel : 

 

Tabel 2 : vergelijking van de berekeningsbasis van Eurostat en WD 

 Eurostat prijzen zonder taks en BTW WD prijzen zonder taks en BTW 
België BTW + contributie op de lage spanning van 

0.055 BEF/kWh 

BTW + contributie op de lage spanning van 

0.055 BEF/kWh  

+ niet-tarief verbonden dividenden van 0.38 

BEF/kWh 

Frankrijk BTW + gemeentelijke en departementele 

taksen op energie voorziening 

BTW + gemeentelijke en departementele 

taksen op energie voorziening 

Duitsland BTW + compensatie taks om EU kolen te 

gebruiken + Ecotaks om energiebesparingen 

te stimuleren 

BTW + compensatie taks om EU kolen te 

gebruiken + Ecotaks om energiebesparingen te 

stimuleren  

+ concessietoelating, betaald aan de locale 

overheden voor de toegang tot het publieke 

domein 

Nederland BTW + Ecotax om energie te besparen BTW + Ecotax  

+ locale taksen voor huishoudelijke, 

commerciële en kleine industriële verbruikers 

(resp. 0.29 cent/kWh en 0.24 cent/kWh) 

Verenigd 

Koninkrijk 

BTW BTW 

 
 
WD geeft 3 waarden op per verbruikers categorie :  de maximum prijs voor het land, de 

minimumprijs voor het land en een nationaal rekenkundig gemiddelde van alle prijzen 
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voor een bepaalde categorie van gebruikers.  De maximum en minimum prijzen zijn de 

prijzen geldig in respectievelijk de duurste en de goedkoopste zone in het betreffende 

land. 

 

In de latere studies heeft WD18 de studie verfijnd door een aantal klantentypes toe te 

voegen.  Naast een  update van de vergelijking door middel van Eurostat gegevens19, 

heeft de raadgever aan de hand van de meer gespecifieerde verbruikersprofielen (voor 

het huishoudelijk verbruik) van het CCEG, gebruik gemaakt van de tarieven van de 

aanwezige elektriciteitsleveranciers op de markt. Voor deze klantentypes werden 

huishoudelijke verbruikersprijzen berekend en vergeleken. 

 

De gebruikte tariefgegevens in WD 10/2000 waren hiervoor: 

België: de  op 1 september 2000 geldende tarieven gepubliceerd door het CCEG. 

Frankrijk: tarieven gebaseerd op het Franse nieuwe grid tarief van 1 mei 2000 (er is 

slechts een  pijswijziging per jaar). 

Duitsland : de waarden werden bekomen door gebruik te maken van 2 verschillende 

routes, naargelang de beschikbaarheid :  

-de op het internet beschikbare ‘Tariff reckoners’ per leverancier 

van september 2000; .(Hexis Energy - TIC-Energie – ABOS 

Energie – Zues Strom – Zweitausend Stromvertrieb – Riva Energie 

– DSA – GGEW – Are energie – Kawatt – REWAG – Stadtwerke 

Hannover – SW Muehlacker – Elektra Direkt – Best Energy – 

HEAG – SW Wuerzburg – Bayernwerk – Neckarwerke Stuttgart – 

BEWAG – RWE – VEW Energie); 

-directe calculaties gemaakt van de gepubliceerde tarieven van 

individuele grote  elektriciteitsleveranciers  ( Std Leipzig – EnBW – 

E.ON – Std Saarbrücken – HEW – Std Bremen – Std Hannover – 

TWE Energie -  Std duisburg - Mainova ). 

Nederland : de prijzen zijn gebaseerd op de  januari 2000 prijzen, met inbegrip van de 

verhogingen in het brandstofcomponent van 0.01 cent per 1 april 2000  en 

0.03 cent per 1 juli 2000, van volgende elektriciteitsleveranciers en/of 

locaties  TRENDO – COGAS – NUON – REMU – Z-Kennermerland – 
                                                           
18 WD 6/00, blz. 16-30  en WD 10/2000 p. 17-35. 
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Energie Delftland – Midden Holland (EMH – ENECO – Westland – ONS 

Energie – Delat Nutsbedrijven – Eindhoven (NRE) Essent (EDON, MEGA, 

PNEM) – Maastricht – Weert – Rijswijk/Leidschendam – FRIGEM. 

Verenigd Koninkrijk :  de waarden werden bekomen door de september 2000 tarieven 

van alle elektriciteitsleveranciers te verwerken, waarbij  tevens rekening 

gehouden werd met de tariefverschillen volgens de betalingswijze van de 

klant (end kwarter, direct debit of prepayement meter). De betrokken 

leveranciers zijn : Noord Ierland – Manweb – Npower – London Electricity 

– Norweb – Powergen – Yorkshire – Scottish Power – SWEB – Scottish 

and Southern – Eastern Energy – Northern – Seeboard – British Gas - 

SWALEC – Virgin. 

 

Voor elk van de  residentiële consumentenprofielen werd een rekenkundig gemiddelde 

van de tarieven van de verschillende leveranciers voor elk land berekend. De 

prijsvergelijking op basis van deze gegevens geeft ook minimum – maximum en 

gemiddelde prijzen. 

 

Om de volledige taks- en BTW-vrije prijzen te berekenen heeft de onderzoeker, zoals in 

zijn eerste studies, de gegevens, zowel van Eurostat als van de directe tariefvergelijking, 

aangepast voor alle taksen geldig in het betreffende land volgens de hiervoor vermelde 

tabel.   Voor België werd  echter de volgende nieuwe correctie toegepast : 

 

Tabel 3 : Aanpassing vergelijkende tabel Eurostat en WD berekeningsbasis 

 Eurostat prijzen zonder taks en 
BTW 

WD prijzen zonder taks en BTW 

België BTW + contributie op de lage spanning 

van 0.055 BEF/kWh 

BTW + contributie op de lage spanning van 

0.055 BEF/kWh  

+ niet-tarief verbonden dividenden van 0.55 

BEF/kWh voor huishoudelijke  en kleine 

industriële verbruikers en 0.16 BEF/kWh voor 

industriële verbruikers 

 
 

                                                                                                                                                                             
19 WD 10/00 p. 46-51. jan. 2000 prijzen. 
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STRUCTUREEL OVERZICHT VAN DE KOSTPRIJZEN EN TARIEVEN VAN BELGIE 
TEN OPZICHTE VAN ZIJN BUURLANDEN 20 

 
6.  Afhankelijkheid van een land voor zijn primaire energiebronnen heeft een belangrijke 

weerslag op de kostprijs van de energievoorziening in dat land. Een studie van het 

Federaal Planbureau van maart 2001 geeft aan dat België zeer sterk afhankelijk is voor 

zijn energievoorziening van het buitenland en dat alleen Japan een nog grotere energie-

afhankelijkheid vertoont dan België.  

De energie-afhankelijkheid wordt bepaald als de verhouding tussen de binnenlandse 

productie en de binnenlandse consumptie (vanuit eigen energiebronnen). Deze index 

bedroeg in 1997 voor België 23.84%, voor Duitsland 40.60%, voor Frankrijk 57.47% , 

voor Nederland 87.33% en voor het VK 120.7%21. 

Dezelfde studie vermeldt dat de elektriciteitsprijzen voor huishoudens in Japan in 1997 

de hoogste waren in vergelijking met de USA en de EU.22 Er is dus blijkbaar een 

positieve correlatie tussen de afwezigheid van primaire energiebronnen, die de keuze 

van de productiewijzen en de bijhorende kapitaalkosten bepaalt,  en de hoogte van de 

elektriciteitsprijs in een land.  

 

7.   Relevante informatie over de weerslag van de productiewijzen en beschikbaarheid 

van de energiebronnen op de kostprijs en dus de tarieven in België en de buurlanden 

wordt gegeven in WD 5/0023.  Deze cijfers hebben betrekking op de periode 1998-1999. 

Belangrijk in dit verband is onder meer het naast elkaar lezen van de TWh geproduceerd 

per energiebron en de variabele productiekost per zelfde type energiebron. 

 

 
                                                           
20 Dit overzicht is gebaseerd op WD 5/00 omdat hierin de meest gedetailleerde analyse voorkomt van de 
kostprijsverschillen tussen de verschillende landen, met betrekking tot de productie en transmissieactiviteit.  
De andere rapporten hebben telkens een ander accent en verklaren vooral de evolutie van de tarieven ten 
opzichte van het vorig rapport. De structurele bevindingen van het meest recente rapport ( WD 10/00) wijken 
niet substantieel af van WD 5/00, dat nagenoeg identiek is aan WD 6/00.  
21 De oorzaak voor een ‘selfsufficiëncy’ cijfer groter dan 100  in het VK is het surplus en uitvoer van 
aardolie. 
22 C.Courcelle en G. De Vil, Benchmarking the framework conditions, A systematic test for Belgium, Federal 
Planning Bureau, March 2001, p. 95-103. In deze studie wordt de energievoorziening weergegeven van 
België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Japan, USA, en een gemiddelde van de EU.  
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Tabel 4: TWh geproduceerd per type   

Productiewijzen B F D Nl VK

Nucleair 55% 77% 30% 4% 29%

Hydro 2% 12% 5% 1% 1%

Steenkool 17% 8% 25% 31% 35%

Bruinkool   28%  

Gas – STEG 20%  1% 48% 31%

Gas – andere  1% 9% 8% 1%

Andere 6% 2% 2% 8% 4%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100%

 

Uit dit beknopt overzicht blijkt dat  Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk voor 

meer dan 50% van de totale elektriciteitsproductie die productiewijzen gekozen hebben 

waarvoor ze over primaire energiebronnen beschikken.   

 

Tabel 5 : variabele kost in BEF centiemen per kWh per productietype  

 B F D Nl VK 

Nucleair 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 

Hydro 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 

Steenkool 61.5 123.3 68.8 83.4 80.8 

Bruinkool  67.8   

Gas – STEG 98.8 111 122.5 83.1 78.6 

Gas – andere 123.5 139.1 153.6 84.9 101.7 

Andere 8.0 8.0 134.7 8.0 144.8 

 

De vermenigvuldiging van beide matrices en de optelling van de resultaten levert per 

land de volgende variabele productiekosten op in BEF centiemen per kWh. 

 

 

 
                                                                                                                                                                             
23 WD 5/00 heeft gewerkt met een koers van  £1 = BEF 62.  De koers van het  £ is echter volatiel ten 
opzichte van de € of de BEF (de wisselkoers voor £1 schommelt tussen BEF66 en BEF 63.8 in 2001), 
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Tabel 6 : variabele productiekosten in BEF centiemen per kWh 

 B F D Nl VK 

 47.9 35.8 63.7 74.4 67.7 

Alleen Frankrijk, ten gevolge van zijn uitgebreid nucleair elektrisch vermogen, scoort 

beter dan België. Dit is een opmerkelijke prestatie voor het Belgische productiepark, te 

meer omdat zij in tegenstelling tot alle andere landen over geen of over verwaarloosbare  

primaire energiebronnen(namelijk alleen steenkool) beschikt. 

 

8.   Op dezelfde manier berekent WD 5/00 de som van de energietaksen op de 

brandstoffen en op de vaste operationele en onderhoudskosten per land met de 

volgende resultaten. 

 

Tabel 7: operationele en onderhoudskosten in BEF centiemen per kWh 

 B F D Nl VK 

 18.2 21.8 25 24.8 20.8 

                                      

De som van tabel 3 en 4  geeft alle productiekosten, exclusief kapitaalkosten. 

 

Tabel 8: productiekosten, exclusief kapitaalkosten in BEF centiemen per kWh 

 B F D Nl VK 

 66.1 57.6 88.7 99.2 88.5 

 

Volledig anders wordt de volgorde van de totale productiekosten wanneer de 

kapitaalkosten van de verschillende landen in rekening worden gebracht. 

 

Tabel 9: kapitaalkosten in BEF centiemen per kWh 

 B F D Nl VK 

 114.9 84.2 113.3 38 106.9 

 

De lage kapitaalkosten van Frankrijk, alhoewel sterk geïnvesteerd werd in 

kapitaalintensieve nucleaire installaties,  worden verklaard door volgende factoren : 

                                                                                                                                                                             
hetgeen een effect heeft op de vergelijking.   
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- het publiek (staats) aandeelhoudersbezit van Electricité de France (EDF) laat 

een verhouding eigen vermogen ten overstaan van vreemd vermogen toe van 

respectievelijk 10%/90%; 

- een  bescheiden vergoeding aan de staat van minder dan 4% op het eigen 

vermogen 24; 

- een lage interestlast op het vreemd vermogen dat aangetrokken wordt onder 

staatsgarantie, waardoor de beste kredietvoorwaarden (triple A)  bekomen 

worden.  

 

De lage kapitaalkosten in Nederland worden verklaard door de bijna volledige 

afwezigheid van de kapitaalintensieve nucleaire installaties en de afwezigheid van enige 

vennootschapsbelasting25 voor elektriciteitsproducenten. Vennootschapsbelasting heeft 

een verhogend effect op de kostprijs omdat voor eenzelfde vergoeding aan het kapitaal 

een hogere brutowinst gemaakt moet worden. 

 

De hoge kapitaalkosten in België worden verklaard door een relatief belangrijke 

investering in kapitaalintensieve nucleaire installaties die gefinancierd werden via privé 

aandeelhouders met een overdreven sterke financiële structuur die tot uiting komt in de 

verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen (63%/37%)26. Eveneens dient de 

forfaitaire vennootschapsbelasting die in 1999 10 miljard BEF/jaar bedroeg in deze 

context vermeld te worden. 

 

Op basis van een bijkomende toelichting verschaft door het CCEG op 13 juli 2001 wordt 

de reële gewogen gemiddelde kapitaalkost in de verschillende landen  weergegeven in 

tabel 7. 

 

Tabel 10 : gewogen gemiddelde kapitaalkost 

                                                           
24  EDF Jaarverslagen 1999 en 2000 . 
25Hierna volgt een cijfervoorbeeld ter illustratie : 
      land A    land B 
Vennootschapsbelasting    40%    0% 
Vereist rendement  EV    8%    8% 
Vereiste winst voor vennootschapsbelasting  8% / (1-0.40)=13.33%  8% 
In land A dient de winst op de omzet 13.33% te zijn om een rendement van 8% te geven. De kost van het 
kapitaal is dus hoger. 
 
26 WD5/00, p. 40. 
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 B F D Nl VK 

 11.6% 5.3% 9.8% 6% 13% 

Indien bijvoorbeeld in Frankrijk de kapitaalkost dezelfde zou zijn als in België, dan 

zouden de totale productiekosten er toenemen met 78 centiemen per kWh. 

 

De totale productiekosten, inclusief de kapitaalkosten, bedragen : 

 

Tabel 11: totale productiekosten in BEF centiemen per kWh 

 B F D Nl VK 

 180.9 141.8 199.5 127.7 194.3 

 

Inzake  elektriciteitsproductie bekleedt België de mediaanpositie van de geselecteerde 

groep van landen en dit niettegenstaande België over geen of over verwaarloosbare 

primaire energiebronnen beschikt. 

 

9.  Na het stadium van de productie volgt de transmissie-activiteit waarbij grote 

hoeveelheden elektriciteit van de productiecentrales naar de rechtstreekse klanten of 

distributeurs worden gebracht. Rekening houdend met het feit dat de distributeurs in 

België beleverd worden op een ingang-transfo- spanningsniveau van 30kV werd een 

correctiefactor toegepast voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van 12 centiemen 

per kWh waardoor volgende transmissiekosten, uitgedrukt in centiemen per kWh,  in de 

vergelijking worden weerhouden : 

 

Tabel 12 : transmissiekosten in BEF centiemen per kWh 

 B F D Nl VK 
transmissiekost 

tot 132/110 kV 
25.0 25.0 19.8 30.4 21.9 

transmissiekost 

tot 30 kV 
12.0 12.0  12.0 

totale 

transmissiekost 
37.0 25.0 31.8 30.4 33.9 
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Hierna wordt de totale productiekost + de totale transmissiekost : 

 

Tabel 13 : totale productie en transmissiekost in BEF centiemen per kWh 

 B F D Nl VK 

 218 167 231 158 228 

 

Uit tabel 13 blijkt dat na deze bijkomende stap in de chronologisch opgebouwde 

kostenketting België zijn mediaanpositie behoud ten opzichte van de geselecteerde 

groep van landen. 

 

WD gebruikt in studie WD 5/00 niet langer de kostprijzen van de productie voor de 

berekening van de geschatte verkoopprijzen aan de grootverdelers, maar wel de door 

WD vastgestelde poolprijzen voor het Verenigd Koninkrijk en de spotmarktprijzen voor 

Duitsland van juli tot december 199927, die  substantieel verschillen : 

- voor Duitsland komt in de plaats van een productiekostprijs van 199.5 cts/kWh 

een spotmarktverkoopprijs van 65.4 cts/kWh (bijna gelijk aan de variabele 

productiekost van 63.7 cts/kWh); 28 

- voor het VK komt in de plaats van een productiekostprijs van 194.3 cts/kWh een 

poolverkoopprijs29 van  167.7 cts/kWh.  

 

Na deze substituties worden de door hen berekende vergelijkende geschatte  prijstabel 

(voor nieuwe contracten) aan de distributeurs, inclusief transmissiekosten, als volgt 

herschikt : 

 

Tabel 14 : geschatte verkoopprijzen aan distributeurs in BEF centiemen per kWh. 

 B F D30 Nl VK 

                                                           
27 Wd 5/2000 : pag. 8 “ The new price offers in the region of 5.1-5.9 pf/kWh are essentially derived from 
bulk electricity supplies according to variable cost of production. 
28 Dergelijk tariefbeleid kan onmogelijk volgehouden worden op langere termijn omdat niet alle kosten  
gerecupereerd worden in de opbrengsten. Het vervolgrapport van WD van 10/00 vermeldt dan ook : 
"Germany - the wholesale price has bottomed-out and the behaviour of the large players (rather than any 
material plants closures and therefore capacity supply-demand balance) has caused prices to climb slightly. 
They are still much closer to the variable than the full costs.” (WD10/00, p. 2)  Deze sportmarkt prijzen 
worden gebruikt  als basis voor de recente leveringscontracten.(WD 5/00 , p. 8) 
29 De poolverkoopprijs is de gemiddelde betaalde prijs voor levering van elektriciteit door de ‘Pool bij het 
‘single buyer system’ in de UK. 
30 65.4 + 31.8 = 97.1 
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 218 167 97 158 202 

 

 Deze geschatte prijzen verschillen echter van de werkelijke verkoopprijzen zoals blijkt 

uit tabel 15. 

 

Tabel 15 De werkelijke  gemiddelde verkoopprijzen aan de grootverdelers in BEF 

centiemen per kWh31  

 B F D Nl VK 

 216 190 161 207 202 

          

De substantiële afwijking in de Duitse prijzen tussen de berekeningen van WD en de 

werkelijkheid zou te wijten zijn aan een bestaande mix van nieuwe en nog in voege 

zijnde leveringscontracten32. De afwijking in de Nederlandse prijzen wordt verklaard 

door WD door het feit dat de spotprijzen (marktprijzen) zouden gebaseerd zijn op de 

volledige productiekost en niet op  de variabele productiekost. 

 

De belangrijkste vaststelling is echter dat België op basis van de productie- en 

transmissiekosten de mediaan positie innam in de geselecteerde groep van landen, 

maar dat zij deze positie volledig uit handen moet geven na het inrekeningbrengen van 

de invloed van de geliberaliseerde markt in Duitsland en Nederland. 

 

Het is opmerkelijk dat zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk, die op basis van de 

productie en transmissiekosten duurder waren dan België, in een vrijgemaakte, 

geliberaliseerde markt er niet in slagen al deze kosten door te rekenen aan de klanten 

en o.a. daardoor België verwijzen naar de staart van het peloton. 

 

10.   Het gunstig effect van de 'geliberaliseerde marktwerking' op het prijseffect wordt in 

de WD rapporten herhaaldelijk onderstreept33 en ook door meerdere deskundigen 

                                                           
31 WD 10/00 geeft op p. 2 een waarde van 216 voor het VK.  De correctie voor  het VK is omwille van een 
gewijzigde berekeningmethode door de Pool.  
32  WD 5/00 p. 3. 
33 In dit opzicht is de volgende zinsnede in verband met de evolutie van de Nederlandse prijzen interessant 
: "It has been confirmed by interviews with distributors that 12 ct (219 Belgische cts) is a fair price for a 
"sleeping" 10 kV customer. As nearly all customers woke up last year, price decreased to 8/10 ct/kWh level 
due to new market entrants such as Electrabel which is viewed as a big price breaker and allocation of 
import capacity” (WD 5/00, p. 13.) 
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bevestigd. Het is uiteindelijk ook één van de doelstellingen van de EU Richtlijn 96/92 

zelf. 

 

11.   Dit geloof in het heilzame effect van de geliberaliseerde markt wordt nog als volgt 

geïllustreerd. Na een studie - inzake een vergelijkend onderzoek inzake hoogte en de 

samenstelling van de elektriciteitsprijzen - van september 2000 van Professor J. Umans 

van het LUC, besluit de bevoegde Vlaamse Minister voor Energie : "Als onze 

inkoopprijzen te hoog zijn, dan kunnen we door de eindklant vrij te maken ook de 

aankoopcontracten openbreken en kan er aan de basis goedkoper elektriciteit worden 

geleverd. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de elektriciteitsprijzen in Vlaanderen 

drastisch zullen dalen waardoor er een grote creativiteit zal ontstaan, resulterend in 

bijvoorbeeld het ontstaan van nieuwe bedrijven"34. 

 

12.   Ook de Commissie pleitte reeds in  haar advies A2000/O5-D van 12 mei 2000 voor 

een verdere en versnelde liberalisering van de elektriciteitsmarkt. 

 

13.   In de nota 3947 van het B.C.E.O. wordt, op basis van de klantensegmentering van 

de gemengde intercommunales,  het klantentype Dc35 (3500 kWh/jaar met 1300 kWh 

nachtverbruik, vertaald naar klanten met een verbruik tussen 2250 en 5500 

kWh/jaarverbruik) als het meest representatieve verbruiksprofiel gerapporteerd (in % van 

het jaarverbruik en in % van de ontvangsten). Het is dan ook met dit klantentype Dc dat 

de uiteenzetting van de kosten - en tariefverschillen zal verder gezet worden.  

 

14.    Onder 11 werd de totale prijs van de productie en transmissieactiviteit bepaald op : 

 

Tabel 16 : totale productie - en transmissieprijs in BEF centiemen per kWh  

 B F D Nl VK 

 216 190 161 207 202 

 

Omdat de WD-rapporten niet dezelfde gedetailleerde kostprijsanalyse verschaffen voor 

de distributieactiviteit als voor de productie en transmissieactiviteit van de geselecteerde 

                                                           
34 Antwoord van de Vlaamse Minister voor energie op een parlementaire vraag van E. Glorieux, Vlaams 
Parlement - Commissievergadering - 17 mei 2001. 
35 Zie hoofdstuk II Beschrijving van de gevolgde  werkwijze  
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groep van landen, behelpen we ons door de totale kost van de distributieactiviteit te 

berekenen als het verschil tussen de tarieven aangerekend aan de eindverbruiker - die 

in de WD rapporten terug te vinden zijn en exclusief BTW, andere taksen en heffingen 

werden opgegeven, hetgeen de vergelijkbaarheid ten goede komt - en de tarieven 

hiervoor vermeld36. 

 

De gemiddelde tarieven37, exclusief BTW en andere taksen, aangerekend aan de 

eindverbruiker met een Dc verbruiksprofiel bedroegen in juli 1999 (WD 5/00) : 

 

Tabel 17 : gemiddelde eindverbruikerstarieven in BEF centiemen per kWh. 

 B F D Nl VK 

 437 374 455 324 420 

 

Het verschil tussen de eind - verbruikerstarieven en de productie - en 

transmissietarieven of de kost van de distributieactiviteit bedraagt : 

 

tabel 18 : kost van de distributieactiviteit in BEF centiemen per kWh 

 B F D Nl VK 

 221 184 294 117 218 

 

De hoge distributiekost voor Duitsland wordt verklaard door de complexe 

leveringsstructuur op de Duitse markt :"This is the country with easily the most complex 

supply structure. There are essentially three tiers to the industry : Producers, Regional 

Supply Companies and Stadtwerke".38 

 

Voor de verklaring van de hoge kost van de Belgische distributieactiviteit verwijzen we 

opnieuw naar de studie van Professor J.Umans : "De hoge winstmarges die de 

intercommunales kunnen realiseren, danken zij aan de hoge verkoopprijzen. De prijs die 

de verbruiker voor elektriciteit moet betalen wordt dus aanzienlijk duurder door deze 

                                                           
36 In de veronderstelling dat er geen kruissubsidiëring gebeurt tussen de verschillende activiteiten 
37 In tegenstelling tot Test Aankoop verkiezen we te werken met gemiddelde tarieven en niet met de 
goedkoopste tarieven omdat zij een grotere representativiteit hebben.  De tarieven werden geciteerd van 
WD 5/00, p. 18. 
38 WD11/99, p. 3-27. 
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winstmarge".39 De winstmarge van de intercommunales zou niet minder dan 25-26% 

van de omzet bedragen. 40 

 

Het totaal aan dividenden betaald door de intercommunales aan de gemeenten 

bedraagt 24 miljard BEF/jaar, waarvan 18.5 miljard BEF als immaterieel dividend en 5.5 

miljard BEF als materieel dividend.41 Het aandeel van het immaterieel dividend in de 

tarieven aan de eindverbruiker bedraagt aldus 18.5 miljard BEF/462.000 kWh42 of 

gemiddeld 0.40BEF/kWh. 

 

15.    Omwille van hun belang en voor de volledigheid en de transparantie van de studie 

worden de BTW tarieven43 in de volgende tabel weergegeven. 

 

Tabel 19 : BTW-tarieven  

 B F D Nl VK 

 21% 15.4%44 16% 17.5% 5% 

 

                                                           
39 Vergelijkend onderzoek inzake hoogte en de samenstelling van de elektriciteitsprijzen, Prof J Umans, 
LUC, september 2000, citaat op p. 9. 
40 Volgens het jaarverslag van het CCEG zou deze winstmarge voor de intercommunales 17% van de 
omzet bedragen, Jaarverslag CCEG, 2000,  p. 34. ((0.737 – 0.058)/3.988 = 17%) 
41 CRISP, Courier Hebdomadaire nr. 1689-1690/2000, p. 78. 
42 WD 5/00, p. 44. 
43 Energy Prices & Taxes, Quarterly statistics, first quarter 2001, OECD. 
44 15.4% = 0.7 x 19.6% + 0.3 x 5.5%. De 5.5% wordt berekend op het vast tariefgedeelte en 
vertegenwoordigt ongeveer 30% van de totale factuur, zodat 19.6% wordt berekend op het resterend 
gedeelte. 
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16.    Hierna volgt een samenvatting van de kostprijzen in de verschillende stadia van de 

elektriciteitsproductie en -levering van België ten opzichte van zijn buurlanden. 

 

Tabel 20 : overzicht van de kostprijsopbouw van de elektriciteitsproductie en -levering in 

BEF centiemen per kWh 

 B  F  D  Nl  VK  

 kost positie  kost positie kost positie kost positie  kost positie  

Variabele productiekost 47.9 2 35.8 1 63.7 3 74.4 5 67.7 4 

Andere productiekost 18.2 1 21.8 3 25.0 5 24.8 4 20.8 2 

Productiekost, exclusief 
kapkost 66.1 2 57.6 1 88.7 4 99.2 5 88.5 3 

Kapitaalkost 114.9 5 84.2 2 113.3 4 38 1 106.9 3 

Totale productiekost 180.9 3 141.8 2 199.5 5 127.7 1 194.3 4 

Transmissiekost 37.0 5 25.0 1 31.8 3 30.4 2 33.9 4 

Totale productie  + 
transmissiekost 218 3 167 2 231 4 158 1 228 5 

Reële verkoopprijs aan 
distributeurs 216 5 190 2 161 1 207 4 202 3 

Distributiekost (type Dc) 221 4 184 2 294 5 117 1 218 3 

Verbruikstarief (zonder 
BTW en taksen ) 437 4 374 2 455 5 324 1 420 3 

 
 

Na de voltooiing van het productieproces bevindt België zich op de tweede positie.  Bij  

het in rekening brengen van de kapitaalskosten verliest België zijn tweede positie ten 

gevolge van de  hoge kapitaalkost die onder meer het gevolg is van de overdreven 

sterke financiële structuur van Electrabel.  Deze positie verslechtert nog ten opzichte van 

Nederland en  het Verenigd Koninkrijk ten gevolge van het liberaliseringeffect op de 

tarieven in deze landen.  Het uiteindelijk resultaat is dat de Belgische tarieven, exclusief 

BTW en andere taksen, op het niveau van Duitsland liggen en daarmede de duurste van 

de buurlanden zijn. 
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DE TARIEVEN PER KLANTENTYPE PER LAND 
 
17.  Eén van de weerkerende kritieken van huishoudelijke consumenten is dat in de 

internationale tariefvergelijking de Belgische tarieven voor de grootverbruikers relatief 

goed de vergelijking doorstaan met de tarieven uit de buurlanden, maar niet voor de 

huishoudelijke consumenten. 

 

Ten einde dit tariefstructuurbeleid te kunnen vergelijken met het tariefstructuurbeleid van 

de buurlanden, heeft de CREG de Belgische éénheidsprijzen per klantentype 

vergeleken met de  prijzen per klantentype van de buurlanden, op basis van de meest 

recente Eurostat gegevens (1 januari 2001). 

 

Het grafisch overzicht hieronder bevestigt zeer duidelijk dat de kleinste (huishoudelijke) 

verbruikers de hoogste prijs per kWh betalen en vervolgens dalen in verhouding tot het 

verbruiksvolume. Deze dalende éénheidsprijs per kWh wordt onderbroken bij de 

overgang van De (grootste huishoudelijke verbruikers met groot nachtverbruik) naar de 

kleinste industriële verbruikers (Ia, Ib en Ic). Deze opwaartse 'knik' in de curve bij de Ia-, 

Ib- en Ic-tarieven is wel aanwezig bij alle landen, maar meer uitgesproken bij de 

Belgische en Duitse tarieven, dan in de andere buurlanden. 

 

De belangrijkste algemene vaststelling is echter dat er grote mate van congruentie is in 

de evolutie van de éénheidsprijs volgens klantentypes en dit over alle buurlanden heen. 

De gunstige tarieven die de industriële grootverbruikers hebben genoten in België zijn 

dus geen uitzondering en vinden eveneens hun toepassing in de buurlanden. Deze hoge 

mate van congruentie verhoogt uiteraard de relevantie van de onderlinge 

vergelijkbaarheid van de tarieven van de verschillende landen. 

 



 
 

 
 
 
                 

figuur 1 : Elektriciteitstarieven op 1 januari 2001, in Euro/100 MWh inclusief taksen en 

BTW 

 

 

Tabel 21 : Elektriciteitstarieve

BTW. 
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n op 1 januari 2001, in Euro/100kWh, inclusief taksen en 
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KRITIEKEN VAN DERDEN OP DE METHODOLOGISCHE AANPAK VAN WEFA-
DAFSA 
 
18.   Kritiek geuit door het B.C.E.O.45 

 

 Volgens het B.C.E.O. werd in de gemaakte tarievenvergelijking geen rekening 

gehouden met : 

 

a) de punctuele tariefmaatregelen per 1 juli 2000 die 9.4cBEF/kWH (2.3GBEF) 

bedragen in 2000 op het niveau van de  laagspanningsklanten ( hierna : LS 

klanten); 

b) met lasten zoals het Ratineel Energie Gebruik fonds distributie (hierna : REG 

fonds) (450MBEF in 2000) en de sociale maatregelen (meer dan 1000MBEF in 

2000); 

c) met het feit dat landen waarvan de markttoestand verschillend is, worden 

vergeleken ( vrije of gereguleerde markt, prijzenoorlog of "cost plus",.......); 

d) met een correctie van de buitenlandse prijzen die lager zijn dan de totale 

kostprijs (vaste en variabele kosten). De "benchmark"  van WD steunt immers op 

de punctuele verkoopprijzen en houdt geen rekening met het geheel van de 

samenstellende elementen van de kostprijs in elk van de vergeleken landen. 

 

19.   Kritiek geuit door het CCEG46 

 

Het CCEG uitte de volgende methodologische opmerkingen : 

 

a) bij de berekening van de tarievenhandicap van België in vergelijking met onze 

buurlanden waren de controlerende partijen van het CCEG het erover eens dat 

de pensioenlasten die de gemeenten moeten dragen als gevolg van afspraken 

uit het verleden (pensioenrechten) moeten worden uitgesloten bij de 

internationale vergelijking van de tarieven; 

b) het Secretariaat (van het CCEG) heeft bij de internationale vergelijking geen 

rekening gehouden met de korting van 3ctBEF/kWh die door producenten zou 
                                                           
45 Nota van het B.C.E.O. 3945 van 20 november 2000, p. 3. 
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worden toegekend aan de verdelers waarmee zij lange-termijncontracten hebben 

afgesloten omdat ook in de andere landen dergelijke kortingen kunnen worden 

toegekend zonder dat dit openbaar wordt gemaakt; 

c) vermits de federale Regering in haar beslissingen van 5 april 2000 aan het 

CCEG gevraagd heeft bij de internationale vergelijking de extra-tarifaire 

elementen uit te sluiten  (namelijk de fiscale elementen, de immateriële 

inkomsten van de gemeenten,...) werd voor de berekening van de 

tarievenhandicap de fiscaliteit die weegt op de productieondernemingen 

uitgesloten; 

d) de verdeling van het immaterieel dividend over de verschillende klanten 

categorieën (HS/LS )47; 

e) bij de berekening van de tarievenhandicap werd geen rekening gehouden met 

het concurrentievoordeel voor België vastgesteld voor de grootste huishoudelijke 

klantencategorie (De); 

f) de keuze van de type klanten voor de berekening van de tarievenhandicap48; 

g) voor de berekening van de tarievenhandicap wordt een gewoon rekenkundig 

gemiddelde gemaakt van de tarieven van de buurlanden. De vraag is of dit een 

verantwoorde methode is, dan wel of men een meer verfijnde methode  moet 

gebruiken door bijvoorbeeld te wegen met het verbruik (per klantentype per 

land). 

 

20.   Kritiek geuit door het VBO en Febielec49 

 

Het VBO en Febielec maakten volgende kritische opmerkingen : 

 

a) de totale prijs is voor de ondernemingen relevant, onafgezien van tarifaire of niet        

tarifaire elementen; 

                                                                                                                                                                             
46 Nota van het CCEG van 11 april 2001. 
47   HS zijn de hoogspanningsklanten, LS zijn de Laagspanningsklanten. 
In de nota van het CCEG staat :” bij de berekening van de tarievenhandicap ter voorbereiding van het 
tariefprogramma 2001 werd deze verdeling gedaan naar rato van de brutomarges in HS en LS, zoals zij 
blijken uit de ‘uitsplitsing HS/LS’ die om de 2 jaar door het Controlecomité wordt onderzocht ( zie bijlage bij 
de nota C.T.2000/33”). 
48 Het CCEG heeft een gemiddelde gemaakt van een homogene reeks bestaande uit type-klanten van 
Eurostat, en Eurostat/WD type-klanten(  = Eurostat type-klanten aangevuld  met C1 en C2-types). 
49 Vergadering van 9 juli 2001 en e-mail van 9 juli 2001 van Jeroen Langerock. 
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b) gebonden ondernemingen blijven met een tariefhandicap van ongeveer 20% 

zitten zodat de vraag naar versnelde liberalisering vanuit het VBO/Febielec  

evident is; 

c) in de tariefvergelijking moet ook aandacht besteed worden aan de impact van de 

lokale belastingen op het geïnstalleerd elektrisch vermogen, hetgeen de 

bedrijven jaarlijks 5 tot 5.5 miljard BEF zou kosten. 

 

21.    Kritiek geuit door Professor J. Umans50 

 

In de studie van Professor J. Umans staat te lezen : “Het studiewerk dat uitmondde in 

het Engelstalig rapport van 13 juni 2000, prepared by Ghislain O'Mahony, Graham 

Weale is wetenschappelijk van hoog niveau.” 

 

22.   Kritiek geuit door het CRISP51 

 

 Het CRISP merkt op dat de tariefvergelijkingen tussen de verschillende landen geen 

rekening houdt met de respectievelijke levensstandaarden, noch met de kwaliteit van de 

geleverde diensten of met factoren zoals het (tarief)beleid inzake aansluitingen, (noch) 

met de regelgeving inzake milieubescherming, (noch) met de sociale politiek, (noch) met 

de fiscale lasten of met de toegang tot de primaire grondstoffen. 

 

Trouwens in België genieten 18% van de consumenten van sociale tarieven : deze 

lagere tarieven werden niet in rekening gebracht in de internationale vergelijking. Een 

studie van 1994 toonde aan dat onder 17 Europese en Amerikaanse landen, België de 

meest verregaande sociale politiek voerde. De kost van deze sociale politiek wordt 

gedragen door andere klantengroepen, daar waar in andere landen deze kost meestal 

door de overheid(sbegroting) wordt gedragen.  

 

De energie geproduceerd door wind, water, zon of biomassa wordt sedert 1995 

gesubsidieerd met 1BEF/kWh. In de praktijk wordt deze energie aangekocht door de 

verdelers aan een hogere prijs dan de primaire energie aangekocht vanuit een 

                                                           
50Studie van Prof J. Umans, Vergelijkend onderzoek inzake hoogte en samenstelling van de 
elektriciteitsprijzen, september 2000, p. 2. 
51 CRISP, Courier Hebdomadaire, 1689-1690/2000, p. 75-76. 
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gecentraliseerde productie. Sedert 1998 ontvangt de energie uit wind en hydro 

krachtcentrales een subsidie van 2 BEF/kWh en een ontwerp ligt ter studie om deze 

subsidie op te trekken tot 3  BEF/kWh. 
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BELANGRIJKE VERSCHILLEN  TUSSEN DE METHODOLOGISCHE AANPAK VAN 
WEFA-DAFSA EN TEST AANKOOP 
 
23.   In de prijsenquêtes die Test Aankoop uitvoert, worden stelselmatig de goedkoopste 

tarieven voor een bepaald verbruiksprofiel vergeleken tussen de verschillende landen 

terwijl WD steeds werkt met gemiddelde prijzen.. De onderliggende veronderstelling 

hiervoor is dat de consument, gegeven zijn verbruiksprofiel, steeds de goedkoopste 

tarieven opzoekt en bekomt. Dit kan een valabele veronderstelling zijn indien de 

consument vrij zijn leverancier kan kiezen in een volledig geliberaliseerde markt. De 

Belgische consument heeft echter die keuzevrijheid (nog) niet en betaalt dus, gegeven 

zijn verbruiksprofiel, een gemiddelde prijs die voor alle consumenten in dezelfde situatie 

tot dezelfde prijs leidt. Daarom is het methodologisch aan te raden  - om de 

vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken - de Belgische tarieven te vergelijken met 

de gemiddelde tarieven uit de buurlanden. Statistisch wordt ook aangenomen dat een 

gemiddelde waarde per definitie meer representatief is dan eender welke andere 

waarde. 

 

24. Een ander belangrijk verschil met WD is dat Test Aankoop de factuurprijzen van de 

consumenten van de verschillende landen vergelijkt, namelijk de verschuldigde som die 

de consument uiteindelijk moet betalen. Hierop is methodologisch niets aan te merken. 

Een belangrijk verschil met de studie van WD is echter dat WD de studieopdracht van 

het CCEG uitvoerde binnen het kader getrokken door de regeringsbeslissingen van 5 

april 2000, en dus in de vergelijking alle extra-tarifaire elementen uitsloot. (BTW, lokale 

belastingen, heffingen,monopolierentes,....), wat dus niet het geval is in de enquête van 

Test Aankoop. 

 

25.   De impact op het tariefverschil van beide methodologische verschillende aanpak is 

groot. 

 

Op basis van WD 5/00 is het verschil tussen het Belgische (gemiddelde) tarief en het 

Engelse (gemiddelde) tarief voor het meest voorkomende verbruiksprofiel 

(6 kW, 583h, 3500 kWh,1300 h nachtverbruik) gelijk aan : 437 - 420 = 17 ct/kWh. Indien 

het Belgische tarief vergeleken wordt met het goedkoopste Engelse tarief wordt het 
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verschil : 437 - 402 = 35 ct/kWh. Bij vergelijking met het hoogste Engelse tarief wordt het 

tariefverschil zelfs : 437 - 454 = -17ct/kWh.  

Op basis van WD 10/00 waren deze verschillen verder uitgediept tot  -3ct/kWh, 15 

ct/kWh, -37ct/kWh52 voor respectievelijk de gemiddelde, goedkoopste en duurste 

tariefvergelijking met het Verenigd Koninkrijk.53 

 

Op basis van de enquête van Test Aankoop is het verschil tussen het (gemiddelde) 

Belgische tarief en het goedkoopste tarief voor het Verenigd Koninkrijk voor hetzelfde 

verbruiksprofiel als hiervoor, uitgedrukt in jaarkost, ten belope van 21.159 BEF - 13.695 

BEF = 7.464 BEF of 35% goedkoper dan het Belgische tarief. Test Aankoop geeft ook 

het goedkoopste Belgische tarief in deze, namelijk het sociaal tarief waardoor het 

verschil ten belope van 15.661 BEF - 13.695 BEF =  1.966 BEF of  12.5% verschilt van 

het Belgische (goedkoopste) tarief. 

 

Dit verschil van 1.966 BEF kan volledig verklaard worden door de hogere Belgische 

BTW-aanslagvoet van 21% versus de 5% BTW-aanslagvoet van het Verenigd 

Koninkrijk. Deze verklaring is nog plausibeler indien rekening wordt gehouden met de 

kost van de sociale politiek ten opzicht van minderbedeelden in België, die volledig 

binnen de sector gefinancierd wordt terwijl in het Verenigd Koninkrijk, dat een minder 

ontwikkelde sociale politiek heeft, de sociale politiek voor de minderbedeelde 

elektriciteitsgebruikers vanuit de algemene begroting gefinancierd wordt. 

 

Test Aankoop geeft op basis van haar enquêtes geen gemiddelde prijzen.  Gezien de 

spreiding  van de tarieven per klanten type, die in sommige landen bestaat, is er een 

risico dat voor sommige landen een niet-representatief tarief gebruikt wordt.  In de studie 

van april 2001 worden zeven scenario’s van 2500 tot 4500 kWh bestudeerd.  Deze 

studie concentreert zich dus op een  groep van klanten die weliswaar  breder is dan de 

groep van klanten Dc volgens Eurostat 54, maar die echter niet alle klantentypes omvat. 

 

                                                           
52 WD 10/00, p. 48. 
53 De prijzen van WD 10/00 zijn de prijzen per  1 september 2000 terwijl de prijzen van Test Aankoop per 1 
februari 2001 werden verzameld. 
54 Test-aankoop, “De Belgische elektriciteitstarieven : te duur! Waarom en tot wanneer?” Test-aankoop 
Persberichten, 30 april 2001.  
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DE  BEREKENING VAN DE TARIEVENHANDICAP DOOR HET CCEG 
 
26.     Een methodologische handicap voor de berekening van de tarievenhandicap 

waarmee het CCEG geconfronteerd was, was dat de representativiteit van de 

klantentypes voor de buurlanden niet kon achterhaald worden.55  Impliciet is er dus 

vanuit gegaan dat de representativiteit van de buitenlandse klantentypes overeenstemde 

met de representativiteit van de Belgische klantentypes. Deze representativiteit werd 

bepaald op basis van het aandeel per klantentype in de totale Belgische ontvangsten.  

 

27.    Op basis van het verschil tussen het Belgische tarief per klantentype en het 

gemiddelde tarief van de vergelijkbare klantentypes van de buurlanden werd per 

klantentype een procentuele afwijking berekend. Deze afwijking werd toegepast op de 

totale ontvangsten per klantentype ten einde de handicap per klantentype en de 

volledige tarievenhandicap (som van de tarievenhandicap van alle klantentypes) te 

berekenen.  

 

28.   Conform met de regeringsbeslissing om bij de tarievenhandicap de extra-tarifaire 

elementen (fiscaliteit), buiten de tariefvergelijking te houden en om de inkomsten van de 

gemeenten vanuit de captieve markt intact te houden werd de impact van de som van 

het immaterieel dividend en de vennootschapsbelasting eerst bepaald. De impact van 

beide elementen werd bepaald op 70cts/kWh voor de  laagspanningsklanten en op 28 

cts/kWh voor de hoogspanningsklanten indien de versleuteling tussen HS en LS van het 

immaterieel dividend gebeurt op basis van de vastliggende activa. Dezelfde impact komt 

op 62 cts/kWh voor de laagspanningsklanten en op 10cts/kWh voor de 

hoogspanningsklanten  indien de versleuteling tussen HS en LS van het immaterieel 

dividend gebeurt op basis van de bruto-marge. Voor de  beide gevallen is de totale 

tarievenhandicap gelijk aan 16.697 miljoen BEF bij de eerste versleuteling en 16.625 

miljoen BEF bij de tweede versleuteling telkens wanneer de typeklanten aangepast zijn 

voor de “Eurostat + WD type klanten.”  

 

                                                           
55 BCEO nota 3945 van 20 november 2000. 
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29.  Tot zover is er weinig of niets aan te merken op de berekening van de 

tarievenhandicap. 

 

30.   Zonder verantwoording in de nota van het CCEG van 14 december 200056 worden 

de overcompetitieve residentiële klanten uitgesloten (klanten met elektrische 

verwarming). De impact hiervan is op federaal vlak ongeveer 894.2 x 1.25 =  1.118 

miljoen  BEF of 1.139.7 x 1.25 = 1.425 miljoen BEF, in functie van de versleutelingsoptie 

van het immaterieel dividend (zie paragraaf 28 van deze studie). Dit kan geïnterpreteerd 

worden als een verzwaring van de berekening van de tarievenhandicap. 

 

In dezelfde berekening wordt eveneens van de tarievenhandicap afgetrokken de 

'stranded cost'-pensioenlasten van de distributie (volgens het CCEG blijkbaar één van 

de bijzondere kenmerken van de distributie in ons land). De impact van deze beweging 

is ten hoogste gelijk aan57 16.697 -13.573 + 1.425 =  4.549 miljoen BEF of ten minste 

gelijk aan 16.697 - 13.573 + 1.118 = 4.242 miljoen BEF. Het CCEG plaatst deze 

pensioenlasten als bijzondere kenmerk van de distributiesector binnen het kader van 

artikel 20, §3, 3°, van de elektriciteitswet. De vraag dient gesteld of deze werkwijze van 

het CCEG conform is met de beslissing van de ministerraad van 14 oktober 1999. 

Verder wordt niet aangegeven of hiermede de huidige of de toekomstige  

pensioenlasten, dan wel de som van beide soorten pensioenlasten worden bedoeld. 

 

31.   Eveneens en zonder verdere verantwoording wordt in dezelfde berekening van de 

tarievenhandicap door het CCEG een rekenkundig gemiddelde genomen van de 

tarievenhandicap op basis van de typeklanten volgens Eurostat ('eerste 

tarievenhandicap') en op basis van de typeklanten Eurostat/WD ('tweede 

tarievenhandicap').  Nochtans was de verfijning van de typeklanten (Eurostat/WD) 

oorspronkelijk door het CCEG gevraagd omwille van de nieuwe in België per 1 

september 1999 toegepaste tarieven en om beter de aan het normaal tarief 

onderworpen residentiële klanten weer te geven. Dit is niet zonder belang, indien men 

weet dat de eerste tarievenhandicap, na uitsluiting in de berekening van de 

overcompetitieve residentiële klanten en de pensioenlasten van de Distributie, gelijk is 
                                                           
56 Dit punt is een eigen analyse van de nota van het CCEG van 14 december 2000. 
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aan 9.928 miljoen BEF en de tweede tarievenhandicap gelijk is aan 13.573 miljoen BEF, 

om aldus te eindigen met een gemiddelde tarievenhandicap van 11.750 miljoen BEF. 

Al deze bewerkingen, die niet of nauwelijks (alleen voor de pensioenlasten wordt 

impliciet verwezen naar de elektriciteitswet) verantwoord werden in de betreffende nota 

van het CCEG, herleiden de tarievenhandicap van 16.697 miljoen BEF tot 11.750 

miljoen BEF, hetzij een vermindering van 4.947 miljoen BEF of -29.6% van het 

oorspronkelijke bedrag. 

 

Deze handicap werd ter financiering toegewezen aan de productie voor 9.0 miljard BEF 

en voor 3.0 miljard BEF aan de distributie en zou reeds voor 60% zijn weggewerkt vanaf 

1 januari 2001 en volledig vanaf 1 januari 2002. In de wegwerking van de 

tarievenhandicap wordt het effect van de gratis 500 kWh en 500 BEF/klant reeds 

opgenomen ten bedrage van respectievelijk 430 MBEF en 1.994 MBEF, hetzij voor een 

totaal van 2.424 MBEF.  

                                                                                                                                                                             
57 De tarievenhandicap bedraagt  16.699 MBEFvolgens het CCEG gebaseerd op klantentypes 
Eurostat/WD. Volgens het CCEG is, na aftrek van de pensioenen en van de De-profielklanten, de 
tarievenhandicap gelijk aan 13.573 MBEF. 
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METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE 
 
Naar volledigheid van de kostenanalyse 
 

32.   De WD-studies brengen heel veel nuttige informatie aan, en de validiteit van de 

data en de analyses worden blijkbaar niet in vraag gesteld. Integendeel Prof. J. Umans 

bij voorbeeld is ronduit positief over de studie. 

 

De CREG sluit zich bij deze positieve gedachtegang over het werk van WD aan,  maar 

merkt op dat geen enkele van haar vier rapporten dezelfde summiere maar robuuste 

analyse maakt van de distributieactiviteit zoals zij dat wel hebben gedaan voor de 

productie- en transmissie-activiteit.58 

 
Ook werd geen vergelijkende analyse gemaakt van de personeelskosten59. Nochtans 

vermelden zowel het CRISP60 dat "Parmi les autres éléments de comparaison, il faut 

relever que le statut social des employés du secteur privé est relativement favorable" als 

Prof J.Umans dat "De bezoldiging samen met allerlei andere voordelen zijn voor het  

uitvoerend personeel exceptioneel hoog. Dat geldt zowel voor de zuivere als voor de 

gemengde intercommunales". 61 

 

Bijkomende analyses van de distributie-activiteit en van de personeelskosten hadden 

belangrijke bijkomende informatie kunnen verschaffen over hun invloed in de 

tarievenhandicap en de financiering van de tarievenhandicap transparanter kunnen 

maken.    

 

Naar berekening van de tarievenhandicap 
 

33.   De berekening van de tarievenhandicap wordt gestuurd door het B.C.E.O. en de 

betreffende nota's zijn zeer logisch en coherent opgesteld. Wellicht heeft het CCEG de 

                                                           
58 WD5/2000 op p. 38-44,  WD 6/00 p. 51-57. 
59 WD6/2000, p. 2 : "Additionally, please note that differences in labour costs have not been examined for 
this version of the report". Deze analyse werd ook niet gemaakt in het vierde en - voorlopig - laatste rapport. 
60 CRISP, Bulletin Hebdomadaire 1689-1690, p. 76  
61 Prof J.Umans, Vergelijkend onderzoek inzake hoogte en de samenstelling van de elektriciteitsprijzen, 
september 2000, p. 10.  
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juistheid van de cijfers geverifieerd, een officiële onafhankelijke certificatie zou in 

dergelijke belangrijke aangelegenheden geen overbodige luxe zijn.  

 

Belangrijk in de discussie over de te volgen methodologie zijn de opmerkingen van het 

BCEO62 in verband met de typeklanten WD. Blijkbaar is WD aan de studie begonnen 

met de typeklanten Eurostat om ze later op vraag van het CCEG te verfijnen en om de 

typeklanten beter te laten aansluiten op de Belgische tarieven.  

 

Het BCEO merkt op:  

"De op deze basis bekomen resultaten wijken aanzienlijk af van die verkregen 
door de bijkomende typeklanten WEFA (Dc1 en Dc2) toe te voegen. 
In dit opzicht kunnen diverse redenen aangevoerd worden : 
- de niet-simultaniteit in de tijd van de vergelijking voor de bijkomende 

typeklanten WEFA (mei 2000 in F, september 2000 in B,...) 
- de bijkomende klantentypes  kunnen een gunstigere prijs verkrijgen - zeker 

voor wat België betreft - door hun tariefkeuze te optimaliseren 
- de inzameling van gegevens bij de operatoren op een onlangs 

geliberaliseerde markt in een periode van prijzenoorlog (bijv. Duitsland) leidt 
tot prijsgemiddelden waarvan WEFA het penetratiepercentage in vraag stelt - 
het sterk uitgesproken promotioneel aspect kan verschillende realiteiten 
verstoppen”. 

 
Deze opmerkingen die blijkbaar mede aan de basis liggen van het berekenen van een 

'eerste tarievenhandicap' (zie paragraaf 28 van deze studie) zouden bijkomend 

toegelicht en verklaard moeten worden. Immers :  

--de eerste opmerking over de niet-simultaniteit kan zowel in positieve als in negatieve 

richting bijdragen tot het vergroten of verkleinen van de tarievenhandicap en niet 

noodzakelijk in de voor de elektriciteitsproducenten negatieve richting;  

--de tweede opmerking - indien juist - zou moeten bijdragen tot de voor de 

ondernemingen gewenste positieve richting omdat het de Belgische tarievenhandicap 

zou verkleinen; 

--de derde opmerking heeft niet noodzakelijk betrekking op de uitbreiding van de 

typeklanten (Dc1 en Dc2) maar kan evengoed van toepassing zijn op alle typeklanten; 

--de berekening van de tarievenhandicap op de meest verfijnde manier dient bijgevolg 

weerhouden te worden.  

 

                                                           
62 BCEO 3945 nota van 20 november 2000.  
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34. Veel minder transparant wordt het proces van de bepaling van de totale 

tarievenhandicap berekend op basis van de (zeer degelijke) WD-studies en de 

uiteindelijke weerhouden tarievenhandicap. Een correctie  van de uiteindelijke 

tarievenhandicap met bijna 30% ten opzichte van de oorspronkelijk berekende 

tarievenhandicap dient uiteraard verantwoord te worden ten einde geen  voedingsbodem 

te worden voor het ongemak van de consumenten(verenigingen). 

 

Naar timing van de wegwerking van de tarievenhandicap 
 

35.   In onderstaande tabel stelt de CREG een afwijking in timing vast van de beoogde 

wegwerking van de tarievenhandicap. De kalender van de federale Regering is vermeld 

in de regeringsbeslissing van 5 april 2000 en de kalender van het CCEG is vermeld in 

haar nota P(e) 2000/72 van 14 december 2000 : 

 

Tabel 22 : vergelijkende tijdsschema van de  federale Regering en het CCEG 

Tijdsschema  federale Regering            CCEG 

Datum % wegwerking % wegwerking 

31 december 2000  50% 60% 

30 juni 2001 75%  

30 juni 2002 100%  

31 december 2002  100% 

 

Naar effectiviteit van het tariefbeleid 
 

36.   Uit de berekening van de uiteindelijk  in aanmerking genomen tarievenhandicap, 

zoals hiervoor werd aangegeven, blijkt dat de ambitie om de tarievenhandicap volledig 

weg te werken beperkt is. 

 

Uit de vaststelling dat tarievenprogramma’s blijkbaar een a posteriori gegeven zijn en 

zullen blijven63, blijkt dat de meeste  Belgische consumenten gelet op de opeenvolgende 

                                                           
63 Zie Jaarverslag Electrabel 2000, p. 20 : “ Voor de verbruikers die hun leveranciers nog niet vrij kunnen 
kiezen besliste het CCEG om vanaf 1 jul1 2000 tariefmaatregelen door te voeren ten belope van 114.03 M€ 
(4 600 MBEF) op jaarbasis.  Voor ditzelfde gereguleerde marktsegment besliste het CCEG nieuwe 
aanvullende tariefdalingen die t.o.v. januari 2000 vanaf 1 januari 2001 op jaarbasis 176.6 M€ ( 7 124 MBEF) 
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tariefprogramma’s uit het verleden een te hoog tarief betaald hebben en bijgevolg het 

financiële risico voor de evolutie van de tarieven hebben gedragen. 

 

Anderzijds leert de recente ervaring in Duitsland en in mindere mate in Nederland dat de 

beste garantie om tot verlaagde tarieven te komen de liberalisering van de markt is. 

Alhoewel de agressieve tariefpolitiek van de Duitse ondernemingen nu reeds afzwakt, 

valt het te verwachten dat zij hun prijzen niet meer zullen kunnen stabiliseren op het 

hoge niveau van voor de liberalisering, precies omwille van de bijkomende leveranciers 

op de Duitse markt. 

 

In Vlaanderen64 voorziet men de volledige openstelling van de markt tegen 1 juli 2003, in 

Wallonië en in Brussel tegen 1 januari 2007. Gelet op het feit dat nu reeds 40% van de 

ontvangsten gerealiseerd wordt bij vrije klanten en gelet op de bijkomende impact van 

de vrijmaking van de klanten in Vlaanderen vanaf 1 juli 2003 kan de vraag gesteld 

worden naar de opportuniteit van de handhaving van een tarievenhandicap voor de 

Waalse en Brusselse consument na 1 juli 2003. Vanaf 2003 is ongeveer 80% van de 

Belgische markt vrij.  Bijgevolg stelt zich de vraag naar de opportuniteit van het 

nietvrijmaken van de Brusselse en Waalse consument. 

 

In het belang van alle Belgische consumenten is de snelle liberalisering van alle 

Belgische klanten  een noodzaak. 

 
Naar de afdwingbaarheid van het tariefbeleid 
 

37.   Tot slot dient de vraag gesteld naar de verantwoordelijkheid van de actoren op de 

Belgische markt indien het beoogde objectief -  Belgische tarieven op hetzelfde niveau 

als in de buurlanden zoals in artikel 20 van de elektriciteitswet bepaald  en zoals door de 

regering beslist - niet gehaald wordt. Het moet mogelijk zijn deze verantwoordelijkheid te 

kwantificeren en toe te wijzen en – eventueel – retroactief te corrigeren.  Zoniet dreigt de 

                                                                                                                                                                             
bedragen.  Vanaf 1 juli 2001 komt daar nog eens 25.43 M€ (1 026 MBEF) op jaarbasis bovenop.  Daarmee 
is voor de nog niet-vrije klanten meer dan 60% van de prijshandicap met de buurlanden weggewerkt.” 
64Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001.  artikel 12 van het decreet van het 
Waalse Gewest betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt van 12 april 2001. 
Ordonnantie van de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest  van 13 juli 20001 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
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hele oefening dode letter te blijven of slechts bij te dragen tot een gedeeltelijke 

verwezenlijking van het beoogde objectief.  

 

 
VOORGESTELDE METHODOLOGIE 
 
38.   De CREG is ervan overtuigd dat de methodologie zoals ze gevolgd werd door het 

CCEG en haar raadgever gebaseerd  is op een algemeen aanvaard systeem van 

dataverzameling op basis van de Eurostat-gegevens en op de gepubliceerde tarieven 

van de elektriciteitsleveranciers.  Ook het proces van tariefvergelijking werd gebaseerd 

op klantentypes zoals bepaald door Eurostat, die in een later stadium werden verfijnd 

om beter afgestemd te worden op de Belgische tariefstructuur. 

  

Op methodologisch gebied kunnen volgende aanvullingen of verfijningen overwogen 

worden : 

a) de bijkomende analyse van de kosten van de distributie-activiteit, naar analogie 

met de  analyse van de productie- en transmissiekosten; 

b) bij de berekening van de tarievenhandicap neemt het CCEG het rekenkundig  

gemiddelde van de tarievenhandicap op basis van de klantentypes volgens 

Eurostat en  op basis van de klantentypes Eurostat/WD. Gelet op de bijkomende 

verfijning die   aangebracht werd door WD, op aanbeveling van het CCEG, dient 

de tarievenhandicap  ook consequent op deze verfijnde basis weerhouden te 

worden; 

c) bij de berekening van de tarievenhandicap werd uitgegaan van de cijfers en de  

berekeningen  van het B.C.E.O.  Het is niet duidelijk of deze cijfers en 

berekeningen door een onafhankelijk expert  werden gecertifieerd; 

d) bij de berekening van de tarievenhandicap werd het voordelig tariefverschil voor 

het klantentype De (“elektriciteitsverwarmers”) niet in rekening gebracht; 

e) bij de wegwerking van de tarievenhandicap werd een verschillende timing 

vastgesteld tussen deze van de regering en deze van het CCEG. De wegwerking 

van de tarievenhandicap, zoals voorgesteld door het CCEG, dient aangepast en 

afgestemd te worden op de timing van de  federale Regering; 

f) bij de berekening van de tarievenhandicap wordt de pensioenlast voor de 

distributie, in mindering gebracht, hetgeen de tarievenhandicap, die men wil 
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wegwerken, met dit bedrag vermindert. Het is niet duidelijk of de bevoegde 

minister, bij de vaststelling van de maximumtarieven (artikel 20, §,1 van de 

elektriciteitswet) deze pensioenlasten als een bijzonder kenmerk van de 

distributiesector erkent.  

 

De aanvullingen of verfijningen hiervoor vermeld onder c) en f) zijn strictu sensu niet van 

methodologische aard, maar het resultaat van de werkwijze van het CCEG. 

 

Voor de commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, 

 

 

 

 

G. Camps                                                                      C. Vanderveeren 

Directeur                                                                       Voorzitter van het directiecomité 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
ERRATUM VAN 22 OKTOBER 2001 

 
 
Betreffende de studie Nr (F)010927-cdc-50  over  
 
“de methodologie voor de vergelijking van de elektriciteitsprijzen in België met de vier 
buurlanden, rekening houdend met de regeringsbeslissingen van 5 april 2000”  
van 27 september 2001. 
 
 
In deze studie van de CREG dienen volgende correcties aangebracht te worden : 
 
Op p. 39 dient het vergelijkende tijdsschema gelezen te worden als volgt : 
tabel 22 : vergelijkende tijdsschema van de  federale Regering en het CCEG 

Tijdsschema  federale Regering            CCEG 

Datum % wegwerking % wegwerking 

31 december 2000  50% 60% 

30 juni 2001 75%  

1 januari 2002  100% 

30 juni 2002 100%  

 

Op p. 41 dient in de paragraaf : 

“bij de wegwerking van de tarievenhandicap werd een verschillende timing vastgesteld 

tussen deze van de regering en deze van het CCEG. De wegwerking van de 

tarievenhandicap zoals voorgesteld door het CCEG, dient aangepast en afgestemd te 

worden op de timing van de federale Regering;” 

de laatste zin : 

 “De wegwerking van de tarievenhandicap zoals voorgesteld door het CCEG, dient 

aangepast en afgestemd te worden op de timing van de federale Regering;” 

geschrapt te worden. 

 
 
Voor de commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, 

 

 

 

G. Camps                                                                      C. Vanderveeren 

Directeur                                                                       Voorzitter van het directiecomité 
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