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STUDIE 
 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft, op vraag van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, op 27 

september 2001 de studie over de methodologie voor de vergelijking van de 

elektriciteitsprijzen in België met de vier buurlanden, rekening houdend met de 

regeringsbeslissingen van 5 april 20001, gemaakt. 

 

In deze studie onderzocht de CREG de methodologie gebruikt door het Controlecomité voor 

de Elektriciteit en het Gas (CCEG) voor de berekening van de tarievenhandicap.  In dit 

verband merkte de CREG op dat een officiële onafhankelijke certificatie van de juistheid van 

de cijfers, meegedeeld door het Beheerscomité van de Elektriciteitsondernemingen (BCEO) 

en gebruikt door het CCEG, geen overbodige luxe zou zijn. 

 

Op 7 december 2001 heeft de federale Regering beslist om aan de CREG te vragen de 

cijfers die door het BCEO meegedeeld werden in het kader van de berekening van de 

tarievenhandicap, te laten nakijken door een onafhankelijke expert.  De CREG heeft besloten 

dit onderzoek zelf uit te voeren. De opmerkingen van de CREG nemen de vorm aan van een 

studie, overeenkomstig artikel 23, §2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

 

Op zijn vergadering van 6 juni 2002 heeft het Directiecomité onderhavige studie 

goedgekeurd. 

 

Deze studie bevat zes delen. De inleiding beschrijft de bedoeling van onderhavige studie. In 

het tweede deel worden de cijfers voor België besproken, terwijl in het derde deel de 

internationale cijfers toegelicht worden.  Het vierde deel betreft de bepaling van de 

representativiteit van de typeklanten voor België. In het vijfde deel wordt de bepaling van de 

tarievenhandicap besproken. Het zesde deel tenslotte bevat het besluit. 

 

 

 
 

 

                                                 
1 CREG, studie (F)010927-CDC-50, over de methodologie voor de vergelijking van de elektriciteitprijzen in België 
met de vier buurlanden, rekening houdend met de regeringsbeslissingen van 5 april 2000, 27 september 2001 en 
het erratum van 22 oktober 2001.      
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1. Inleiding 
 

 

1. De cijfers die in onderhavige studie worden nagetrokken, zijn die welke gebruikt 

werden voor het tariefprogramma van begin 20012 dat gebaseerd werd op de berekening 

van het concurrentieverschil tussen België en de buurlanden uitgevoerd door het BCEO in 

zijn nota van 20 november 20003.  Het was immers deze nota die ook besproken werd in de 

voormelde studie van de CREG over de methodologie voor de vergelijking van de 

elektriciteitprijzen in België met de vier buurlanden, rekening houdend met de 

regeringsbeslissingen van 5 april 2000. Het moet opgemerkt worden dat die nota van het 

BCEO uitgaat van de beslissing van de federale Regering van 5 april 2000, waardoor het 

tariefverschil moet worden vastgesteld zonder de extratarifaire elementen (fiscaliteit, 

immateriële inkomsten van de gemeenten). 

 

Bij de berekening van het concurrentieverschil ging het BCEO uit van internationale 

gegevens en van de studie van WEFA/DAFSA ; deze gegevens werden aangepast om de 

invloed van verschillen veroorzaakt door belastingsstelsels en andere extratarifaire 

elementen te neutraliseren.  Op basis van deze uitgezuiverde gegevens werd het 

procentuele verschil berekend, voor elke weerhouden typeklant, tussen de prijs in België en 

de prijs in de vier ons omringende landen.  De bekomen percentages werden dan toegepast 

op de totale ontvangsten van de gemengde sector en veralgemeend naar de gehele sector 

toe, om de totale omvang van de tarievenhandicap te berekenen.  Op deze manier 

berekende het BCEO een totale tarievenhandicap van tussen de 13.057 miljoen BEF en 

16.697 miljoen BEF. 

 

2. De bedoeling van deze studie is het natrekken, voor zover mogelijk, van de 

oorsprong van de in de berekeningen gebruikte cijfers. Deze oorsprong kan gevonden 

worden in een gecertificeerd document of in een studie uitgevoerd door een derde. Het is 

tevens de bedoeling om over te gaan tot een controle van de gemaakte berekeningen.  De 

cijfers werden niet geverifieerd op het niveau van de boekingen in de rekeningen van de 

betrokken ondernemingen, maar op basis van afgeleide documenten.  De basisgegevens 

werden gecontroleerd in de WEFA/DAFSA-studies of in officiële publicaties; de 

berekeningen werden waar mogelijk nagekeken. 

 

 
                                                 
2 Nota CCEG,  nr. P.(e) 2000/72, 14 december 2001. 
3 Nota BCEO 3945, 20 november 2000. 
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2. De cijfers voor België  
 

 

2.1. De basisgegevens  
 

3. De berekeningen van het BCEO vertrekken van de gegevens die door Eurostat 

werden opgenomen in haar publicatie ‘Prix de l’éléctricité. Données 1990-2000’, op basis 

van twaalf typeklanten, namelijk  vijf huishoudelijke, twee professionele en vijf industriële, die 

als volgt gedefinieerd worden :  

- huishoudelijk : Da : 3 kW;      600 kWh/jaar verbruik aan dagtarief; 

               Db : 3-4 kW, 1.200 kWh/jaar verbruik aan dagtarief;   

               Dc : 4-9 kW; 3.500 kWh/jaar waarvan 2.200 kWh verbruik per jaar aan 

dagtarief en 1.300 kWh verbruik per jaar aan  nachttarief;  

               Dd : 6-9 kW; 7.500 kWh/jaar waarvan 5.000 kWh verbruik per jaar aan 

dagtarief en 2500 kWh verbruik per jaar aan nachttarief;  

               De : 9 kW; 20.000 kWh/jaar waarvan 5.000 kWh per jaar verbruik aan 

dagtarief en 15.000 kWh/jaar verbruik aan nachttarief ;  

- professioneel : Ia : 30 kW;  met een afnameduur van 1000 h per jaar;   

               Ib : 50 kW;  met een afnameduur van 1000 h per jaar; 

- industrieel :      Ic : 100 kW;  met een afnameduur van 1600 h per jaar; 

               Id : 500 kW;  met een afnameduur van 2500 h per jaar; 

               Ie : 500 kW;  met een afnameduur van 4000 h per jaar; 

               If : 2500 kW; met een afnameduur van 4000 h per jaar; 

               Ig : 4000 kW, met een afnameduur van 6000 h per jaar. 

 

De gebruikte gegevens komen overeen met de prijzen van januari 2000 die figureren in de 

derde kolom met bedragen in nationale munt, zonder belastingen, op de pagina’s 78, 116 en 

117 van het hierboven vermelde rapport van Eurostat. 

 

4. Daarnaast heeft het BCEO, in een tweede berekening, ook twee typeklanten (Dc1 en 

Dc2) toegevoegd die in een studie van WEFA/DAFSA van 30 oktober 2000 werden 

bestudeerd4.  In laatstgenoemde studie werden de hiernavolgende vijf categorieën van 

typeklanten bestudeerd en die afwijken van de typeklanten gebruikt door Eurostat zoals 

hiervoor onder paragraaf 3 vermeld, met name : 

Db1 : 6 kVA, 1200 kWh verbruik per jaar aan dagtarief en 0 kWh aan nachttarief; 
                                                 
4 WEFA – DAFSA, Comparison of electricity prices in selected European countries, 30 oktober 2001.  Deze studie 
werd uitgevoerd in opdracht van CCEG (ref. C.T. 2000/26; P. (e) 2000/58).  
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Dc1 : 10 kVA, 3.500 kWh verbruik per jaar aan dagtarief en 0 kWh per jaar verbruik  

aan nachttarief; 

Dc2 : 12 kVA, 3.500 kWh verbruik per jaar aan dagtarief en 0 kWh verbruik aan 

nachttarief; 

Dc3 : 12 kVA, 3.500 kWh verbruik per jaar aan dagtarief en 0 kWh verbruik per jaar 

aan nachttarief; 

De1 : 20 kVA, 20.000 kWh/jaar waarvan 5.000 kWh per jaar verbruik aan dagtarief en 

15.000 kWh verbruik per jaar aan nachttarief. 

 

5. Het BCEO verantwoordt het niet-gebruiken van drie typeklanten (Db1, Dc3 en De1) 

door te stellen dat : 

- type Db1 eigenlijk gelijk is aan het type Db van Eurostat vermits het tarief voor 6 kVA 

automatisch op deze klanten wordt toegepast; dit werd geverifieerd door de CREG en is 

correct; 

- de klantentypes met vermogensterm in de residentiële sector (Dc3 en De1) op het ogenblik 

van de berekeningen helemaal niet representatief waren gelet op het feit dat dit tarief pas op 

1 september 1999 werd ingevoerd voor nieuwe klanten en niet van toepassing werd gemaakt 

op reeds bestaande klanten.  Of deze klantentypes ook nu nog weinig representatief zijn, 

moet bij een volgende berekening worden bekeken; het BCEO kon in elk geval tijdens deze 

controle geen duidelijke cijfers over het voorkomen van het tarief voorleggen. 
 

6. Om het verschil te berekenen van de weerslag van het wel (versus het niet) in 

rekening brengen van deze typeklanten op de tarievenhandicap, werd van de extreme 

veronderstelling uitgegaan dat aan betrokken klanten een vermogensterm zou worden 

aangerekend voor het volledige vermogen boven 10 kVA : aan alle klanten van het type Dc 

zou dus een bijkomende vermogensterm van 2 kVA gefactureerd worden (typeklant Dc3 van 

WEFA/DAFSA) en aan alle klanten van type De een bijkomende term van 10 kVA (typeklant 

De1 van WEFA/DAFSA).  Dit verschil, uitgedrukt in percenten, zou de volgende weerslag 

hebben :  

- Dc3 i.p.v. Dc  - optie B15 : -10,6 % i.p.v. -4,8 %, waardoor de tarievenhandicap ten 

nadele  van de Belgische verbruiker  637,3 MBEF hoger ligt; 

- optie B2 :  -9,0 %  i.p.v. -2,9 %, waardoor de tarievenhandicap ten 

nadele  van de Belgische verbruiker 666,5 MBEF hoger ligt; 

- De1 i.p.v. De   - optie B1 : + 7,3 % i.p.v. +16,3 %, waardoor het tariefvoordeel voor de 

Belgische verbruiker in deze categorie 629,0 MBEF lager ligt; 

                                                 
5 De twee opties hebben betrekking op de verdeling van het immaterieel dividend (zie paragraaf  14).  



 6/15

- optie B2 : + 10,3 % i.p.v. + 21,4 %, waardoor het tariefvoordeel voor 

de Belgische verbruiker in deze categorie 735,7 MBEF lager ligt. 

 

De totale weerslag op het bedrag van de tarievenhandicap zou dus 1.266,3 MBEF bedragen 

of een verhoging met 7,6 % van het totaalbedrag van de tarievenhandicap in optie B1, en 

1402,2 MBEF, of een verhoging met 8,4 % van het totaalbedrag van de tarievenhandicap in 

optie B2. 

 

Hierbij moet erop gewezen worden dat de bovenstaande berekening uitgaat van een zeer 

maximalistische hypothese.  Gelet op het feit dat de aanrekening van een vermogensterm 

slechts vanaf 1 september 1999 werd ingevoerd en niet van toepassing is op de op dat 

ogenblik bestaande residentiële klanten, heeft het niet in rekening brengen van de 

typeklanten Dc3 en De1 slechts betrekking op een zeer klein percentage van de bedragen 

genoemd in de voorgaande alinea en heeft het slechts een zeer kleine weerslag op het 

bedrag van de tarievenhandicap berekend op basis van de tarieven op 1 januari 2000. 

 

7. Voor de twee klantentypes (Dc1 en Dc2) waarvan de brongegevens komen van 

WEFA/DAFSA en die het BCEO wel heeft gebruikt bij de berekening van de 

tarievenhandicap, (voor de andere klantentypes werd de tarievenhandicap berekend met de 

brongegevens van Eurostat die dateren van januari 2000) kondigt het BCEO aan dat zij de 

gegevens van WEFA/DAFSA heeft herrekend omdat de gegevens van WEFA/DAFSA 

dateren van september 2000, een maand die volgens het BCEO net een piek vertoonde in 

de brandstofprijzen, hetgeen tot uiting komt in de Nc-parameter die de evolutie van de 

brandstofprijzen weergeeft.  Het BCEO heeft daarom de prijzen voor België berekend als het 

gemiddelde voor de periode mei tot juli 2000. Voor de landen die met België worden 

vergeleken, worden de tarieven voor de klantentypes Dc1 en Dc2 voor de maand september 

in aanmerking genomen.   

 

8. In de tweede kolom van de tabellen op pagina 6 en 8 van de nota van het BCEO6 

worden echter als basisgegevens de bedragen gebruikt die in de studie van WEFA/DAFSA 
7op de pagina’s 17 en 18 worden weergegeven voor september 2000. 

 

De CREG heeft over dit verschil tussen de tekst en de tabel op de pagina’s 6 en 8 van de 

nota BCEO 3945 een vraag gericht aan het BCEO en ontving bij brief gedateerd op 27 

februari 2002 het antwoord dat bij het opstellen van de tabellen een materiële fout werd 

                                                 
6 Nota BCEO 3945, 20 november 2000. 
7 WEFA – DAFSA, Comparison of electricity prices in selected European countries, 30 oktober 2001.   
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gemaakt die echter geen invloed heeft gehad op de uiteindelijke resultaten.  Bij de definitieve 

berekeningen van de procentuele tarievenhandicap (vierde en zesde kolom van de tabel op 

pagina 8 van hetzelfde document) werden immers inderdaad de gemiddelde prijzen voor de 

periode mei tot juli gebruikt (Dc1 : 567 cBEF/kWh ; Dc2 : 618,7 cBEF/kWh), hetgeen 

aanleiding geeft tot een iets lagere afwijking ten opzichte van de buurlanden.  Deze 

gemiddelden werden geverifieerd en zijn correct bevonden. 

 

9. De keuze van de referentieperiode voor de basisgegevens, namelijk januari 2000, is 

aanvaardbaar voor de Eurostat-gegevens vermits die niet voor een recentere periode 

beschikbaar waren op het moment van de berekeningen.  Wat de toegevoegde typeklanten 

van WEFA/DAFSA betreft, is de keuze van de periode waarnaar de gegevens werden 

herrekend minder evident. De gegevens over de city-gate prijzen, zijnde de aankoopprijzen 

van de distributeurs, werden in de studie van WEFA/DAFSA immers wel over de periode 

mei-juli weergegeven, maar die gegevens hebben enkel belang voor de verdeling van de last 

van een eventuele tariefvermindering tussen producenten en distributeurs.  De periode mei-

juli komt voor de vergelijking van de prijzen aan de eindafnemers echter noch met de 

gegevens van Eurostat overeen (januari 2000), noch met die gebruikt in de WEFA/DAFSA-

studie (september 2000) voor de klantentypes Dc1 en Dc2 van de vier landen die met België 

vergeleken zijn.  In een brief van 3 mei 2002 stelt het BCEO dat de voor België uitgevoerde 

terugrekening voor het buitenland niet mogelijk was omdat WEFA/DAFSA die gegevens via 

het internet had bekomen. Voor Frankrijk is die terugrekening trouwens niet nodig omdat de 

prijzen daar jaarlijks in de maand mei worden vastgesteld.  Voor drie van de vier landen 

waarmee België wordt vergeleken blijft er dus een mogelijke dispariteit in de 

referentieperiode bestaan voor de door WEFA/DAFSA ingevoerde typeklanten. De door het 

BCEO doorgevoerde aanpassing van de referentieperiode vermindert de vastgestelde 

handicap als volgt : 

- Dc1 - optie B1 : -18,0 % i.p.v. -20,2 %  = - 478,8 MBEF;  

          - optie B2 : -16,7 % i.p.v. -18,9 % =  - 494,2 MBEF;  

- Dc2 - optie B1 : -23,4 % i.p.v. -25,3 % =  - 273,9 MBEF; 

          - optie B2 : -22,3 % i.p.v. -24,3 % = -  260,2 MBEF. 

 

Het totale effect van deze keuze komt dus neer op een vermindering van de 

tarievenhandicap met een bedrag van 752,7 MBEF in optie B1 en 754,4 MBEF in optie B2.  

 

10. In een e-mailbericht van 24 mei 2002 verantwoordt het BCEO de gemaakte keuze 

nogmaals door, voor de drie buurlanden waar de prijs, in tegenstelling tot Frankrijk, meer dan 

één keer per jaar wordt aangepast, te verwijzen naar statistieken die de prijzentrend voor de 
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typeklanten Dc en Dc1 in 2000 weergeven.  Het gaat over prijzen op 1 juli 2000 voor de 

typeklant Dc en over het gemiddelde van de prijzen van januari 2000 tot januari 2001 voor 

Dc1.  Op basis van deze cijfers berekent het BCEO een handicap die lager is dan deze die 

gebruikt wordt voor de berekening van de officiële tarievenhandicap.  Het BCEO besluit 

hieruit dat uit de doorgevoerde herrekening blijkt dat de berekende tarievenhandicap aan 

een gebrek aan coherentie lijdt en dus een zekere foutenmarge omvat. 

 
 
2.2   Fiscaliteit 
 

11. Het BCEO beoogt rekening te houden met de belasting op de winsten van de 

elektriciteitsondernemingen of de overeenkomstige fiscale aanslag.  Voor België rekent het 

daarvoor een bedrag van 13 cBEF/KWh. 

 

Deze berekening werd geverifieerd aan de hand van de jaarverslagen voor het jaar 1999 van 

ELECTRABEL N.V. en SPE N.V.   Daarin staan de volgende bedragen vermeld als 

belastingen op het resultaat : 9.328.585.000 BEF voor ELECTRABEL N.V. en 807.733.000 

BEF voor SPE N.V.  Als hoeveelheid verkochte elektriciteit wordt in de voormelde 

jaarverslagen 72.253,5 GWh vermeld voor ELECTRABEL N.V. en 6.052 GWh voor SPE 

N.V. Dit levert een bedrag aan belastingen per kWh op van 12,9445 cBEF/kWh, wat 

afgerond neerkomt op 13 cBEF/kWh.  

 

 

2.3. Immaterieel dividend 
 

12. In de studie van WEFA/DAFSA wordt voor het immaterieel dividend, met name de 

vergoeding die aan de gemeenten betaald wordt voor de inbreng van hun monopolierechten 

voor het gebruik van het openbare wegennet, een bedrag afgetrokken van 55 cBEF/kWh in 

laagspanning en 16 cBEF/kWh in hoogspanning. Het BCEO vermeldt in zijn nota dat deze 

verdeling gebaseerd is op de verdeling van de brutomarges en op de uitsplitsing ervan over 

hoog- en laagspanning in 1996. De brutomarge in deze tekst is het verschil  tussen de 

opbrengsten enerzijds en de kostprijs van de exploitatie anderzijds. Deze cijfers gaan uit van 

de hypothese dat de gebruiksduur van de synchrone hoog- en laagspanningspieken gelijk 

is8. 

 

                                                 
8 Nota BCEO 3945, 20 november 2000, p. 2. 
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13. Vanaf 1996 tot en met 1999 werd alleen in de sector van de gemengde 

intercommunales jaarlijks een meetcampagne gevoerd om de afnameprofielen van de 

verschillende soorten cliënten beter te leren kennen.  Deze meetcampagne werd uitgevoerd 

door ELECTRABEL N.V. op basis van een methodologie uitgewerkt door een externe 

consultant die ook de resultaten van de meetcampagne heeft geanalyseerd. Over deze 

periode werd aldus vastgesteld dat de gebruiksduur van de hoogspanning gemiddeld gelijk is 

aan 1,32 keer die van de laagspanning.  Dit cijfer beïnvloedt één van de verdeelsleutels, 

namelijk deze van het aangekochte vermogen, die gebruikt worden om de kostprijs van de 

geleverde kWh en de vastliggende activa te verdelen over hoogspanningsklanten en 

laagspanningsklanten. 

 

14. Naargelang de hypothese die men kiest als basis voor de verdeling van het 

immaterieel dividend, namelijk het aandeel in de brutomarge of het aandeel in het 

vastliggende, wordt, op basis van het rapport ‘Uitsplitsing van de exploitatiekostprijs van de 

elektriciteitsdistributie over hoog- en laagspanning (jaar 1998)’ van het BCEO, de verdeling 

van het immaterieel dividend van 1999 (13,7691 miljard BEF of gemiddeld 0,383 BEF/kWh) 

over hoog- en laagspanning de volgende : 

- brutomarge (optie B1) :   LS : 0,498 BEF/kWh  HS : 0,244 BEF/kWh; 

- vastliggende (optie B2) :  LS : 0,578 BEF/kWh  HS : 0,149 BEF/kWh. 

 

De hogere kosten zorgen in optie B1 voor een lager aandeel van de laagspanning in de 

brutomarge en dus voor een lager aandeel in het immaterieel dividend, terwijl een groter 

aandeel in het vastliggende in optie B2 voor een omgekeerd effect zorgt.  Het BCEO houdt 

beide hypothesen aan in de rest van de berekeningen van het concurrentieverschil.  Bij de 

definitieve raming van de tarievenhandicap, in document P.(e)2000/72 van 14 december 

2000, gaat het CCEG echter enkel uit van optie B1, die een kleiner aandeel van het 

immaterieel dividend ten laste legt van de laagspanning en tot een hogere tarievenhandicap 

in de laagspanning leidt (16,697 miljard BEF t.o.v. 16,625 miljard BEF in de Eurostat/Wefa-

versie; 13,282 miljard BEF t.o.v. 13,057 in de Eurostat-versie). 

 

 

3. De internationale cijfers 
 

15. De door het BCEO gebruikte cijfers voor de vier buurlanden werden correct 

overgenomen uit de publicatie van Eurostat ‘Prix de l’éléctricité 1990-2000’. Het gaat voor de 

verschillende landen om de gemiddelden van de verschillende streken en steden waarvoor 
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gegevens werden opgenomen.  De gegevens van Eurostat zijn echter niet volledig voor alle 

categorieën in alle steden of streken, hetgeen natuurlijk een impact heeft op het berekende 

gemiddelde. Voor de typeklanten Ia en Ig wordt België met slechts drie landen vergeleken 

(Ia : Frankrijk, Duitsland en Nederland; Ig : Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk).  Voor 

typeklant If wordt België vergeleken met slechts twee landen (Frankrijk en Duitsland). De 

omrekening van de prijzen van nationale munt naar BEF gebeurde aan de hand van de 

vaste pariteiten nationale munt/Euro, behalve voor het Verenigd Koningrijk waarvoor de 

wisselkoers uit de WEFA/DAFSA-studie werd gebruikt, wat tot een licht lager prijsniveau 

voor de buurlanden en dus tot een hogere prijshandicap ten nadele van de Belgische 

verbruiker leidt.  Deze cijfers hebben betrekking op januari 2000  
 
 
Tabel 1 - Impact van de wisselkoers op het gemiddelde van de tarieven van vier landen  
   
    
Gemiddelde tarieven vier buurlanden januari 2000 – cBEF/kWh  

CGEE [1] berekening CREG [2] % verschil     
 gemiddelde vier landengemiddelde vier landen ([1]-[2])/[2]  Typeklanten   

642,6 653,0 -1,59% Da   
503,2 511,0 -1,53%  Db   
389,6 395,1 -1,40%  Dc   
359,1 364,1 -1,38%  Dd   
247,8 251,0 -1,29%  De   
405,6 405,6 0,00%(♣)  Ia   
395,8 401,0 -1,29%  Ib   
379,0 384,2 -1,34%  Ic   
288,8 292,6 -1,31%  Id   
244,2 247,5 -1,31%  Ie   
225,5 225,5 0,00%(♣)  If   
197,4 201,2 -1,87%  Ig   

[1]  Bron : nota CGEE 3945, 20 november 2000, p. 5, tabel, kolom 4.     
[2]  Bron : berekeningen van de CREG op basis van de gegevens van Eurostat van januari 2000;  
wisselkoers : Eurostat januari 2000   
(♣) Voor het VK waren er geen gegevens over typeklanten Ia en If beschikbaar, dus deze werden niet 
in de berekening betrokken.      
 
 
 Voor de bijkomende categorieën werden de cijfers van september 2000 in BEF van de 

WEFA/DAFSA-studie gebruikt. 

 

16. Wat de correctie voor de fiscaliteit betreft, werden de gegevens voor het Verenigd 

Koningrijk en Duitsland uit een studie van het Bureau van Dijk9 gehaald.  

                                                 
9 Corporate Taxes Paid per kWh Sold, 7 december 2000, aanhangsel bij het document BCEO 3956 van 8 
december 12.2000.  
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Deze studie haalde uit de jaarrekeningen van een aantal maatschappijen de gegevens over 

het zakencijfer en de belastingen en op basis van deze gegevens werd de belasting per kWh 

berekend.  Het BCEO kwam op basis hiervan tot hetzij één variante wanneer geen 

opsplitsing van resultaat of zakencijfer beschikbaar was (100% belastingen toegewezen aan 

elektriciteit), zoals voor het Verenigd Koninkrijk, hetzij tot twee varianten wanneer het 

zakencijfer opgesplitst was (maximale hypothese : 100 % belastingen voor elektriciteit en 

minimale hypothese : opsplitsing belastingen pro rata het zakencijfer), zoals voor Duitsland.  

Voor Duitsland werd dan een gemiddelde berekend van de maximale en de minimale 

hypothese.  In Nederland werd in 1999 geen belasting op de elektriciteitsondernemingen 

geheven.  Het cijfer voor Frankrijk komt volgens de nota uit de WEFA/DAFSA-studie. Dit 

cijfer werd door de CREG echter niet teruggevonden in voornoemde studie.  Op basis van de 

gegevens uit het jaarverslag van Electricité de France voor 1999 en gebruik makend van de 

werkwijze van het Bureau van Dijk, kon het cijfer van 2,7 cBEF/kWh echter gereconstrueerd 

worden.  Immers, in de veronderstelling dat alle belastingen van Electricité de France aan de 

elektriciteitsproductie verbonden zijn, bedraagt de belasting 2.210 MFF/469.000 GWh = 

0,471 ctFF/kWh.  Bij een verdeling volgens het zakencijfer kan 88,03 % toegewezen worden 

aan de elektriciteit, wat de volgende cijfers oplevert : 2.210 MFF/469.000 GWh x 88,03 % = 

0.415 ctFF/kWh.  Het gemiddelde van beide bedragen is 0,443 ctFF/kWh of 2,7 ctBEF/kWh. 
 

17. Een extratarifair element dat kan vergeleken worden met het immaterieel dividend 

komt alleen voor in Duitsland en Nederland. Daarom werden de tarieven voor Nederland 

verminderd met 0,29 cNLG/kWh (professionele en industriële klanten).  Deze cijfers komen 

uit de studie van WEFA/DAFSA.  Ook de Duitse residentiële tarieven werden bij de 

berekening door het BCEO verminderd en wel met een bedrag van 3,978 pf/kWh voor het 

dagverbruik, 1,95 pf/kWh voor het nachtverbruik en 1,65 pf/kWh voor het nachtverbruik bij 

elektrische verwarming.  De professionele en industriële tarieven werden verminderd met 

0,22 pf/kWh.  Voor Duitsland vermeldt de WEFA/DAFSA-studie een vermindering met 3 

pf/kWh voor het dagverbruik in rekening en 1,2 pf/kWh voor het nachtverbruik.  Een vroegere 

versie van de WEFA/DAFSA-studie vermeldt het bedrag van 0,22 pf/kWh als belasting voor 

de industriële klanten.  De berekening van het BCEO gebruikt dus een hoger bedrag voor de 

belastingen, wat de prijs in Duitsland verlaagt en de tarievenhandicap ten nadele van België 

verhoogt.  
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4. Bepaling van de representativiteit van de typeklanten voor 
België  

 

18. Om de tarievenhandicap uitgedrukt in geld te kunnen berekenen, werd het gewicht 

van de onderzochte typeklanten in het verbruik van elke klantencategorie (residentieel, 

professioneel, hoogspanning) in België berekend, vertrekkend van de gegevens die 

beschikbaar zijn in de sector van de gemengde intercommunales.  Op basis van de 

facturatie-uittreksels voor alle klanten van de gemengde sector die beschikbaar zijn vóór de 

ingreep die plaatsvindt om van de facturatie op verschillende momenten voor verschillende 

verbruiksperiodes te komen tot de facturatie voor het verbruik in één bepaald jaar, werden de 

klanten verdeeld over de verschillende onderzochte klantentypes.  Hiertoe werden de 

limieten tussen de verschillende typeklanten voor de residentiële en de professionele klanten 

bepaald halfweg tussen de jaarverbruiken, waarbij voor de type klanten van WEFA/DAFSA 

ook rekening werd gehouden met het vermogen.  Tussen de typeklanten Da (600 kWh/jaar) 

en Db (1.200 kWh/jaar) werd de grens gelegd op een verbruik van 900 kWh/jaar. Voor de 

hoogspanningsklanten werden de grenzen berekend halfweg tussen de pieken, rekening 

houdend met het verbruik.  Zo werd de klasse die overeenkomt met typeklant Id bepaald als 

de klanten met een piek tussen de 300 en de 1500 kW en met een verbruik van minder dan 

1,625 GWh/jaar.  Op die manier werd het aandeel van elk klantentype, zowel in het verbruik 

als in de ontvangsten, als een percentage berekend.   

 

19. Gelet op het materiële karakter en de grote hoeveelheid gegevens werd deze 

toewijzing aan de verschillende categorieën niet nader geverifieerd.  

 

 

5. Bepaling van de tarievenhandicap 
 

20. De aldus verkregen percentages worden dan toegepast op de ontvangsten van de 

gemengde intercommunales voor het jaar 1999 teneinde het totale bedrag van de 

meerontvangsten te berekenen die uit de tarievenhandicap resulteren.   De ontvangsten die 

in de nota worden gebruikt zijn : 

- hoogspanning : 48.829,9 MBEF; 

- laagspanning :    88.242,2 MBEF. 
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21. Uit de ‘globale ontvangstenbesteding vastliggend-rentabiliteit’ van het BCEO10 

kunnen de volgende ontvangsten uit de verkoop van energie afgelezen worden : 

- hoogspanning : 

o aan ultieme klanten :   48.829,9 MBEF; 

o aan verdelers van de sector 

van de zuivere intercommunales       662,0 MBEF; 

- laagspanning : 

°    aan ultieme klanten :                 91.820,8 MBEF; 

°  aan verdelers van de sector 

      van de zuivere intercommunales:               4,1 MBEF. 

 

22. Eerst en vooral moet opgemerkt worden dat de verkoop aan verdelers van de sector 

van de zuivere intercommunales niet wordt meegerekend. Dit wordt verklaard door het feit 

dat ten belope van deze bedragen aan andere distributeurs elektriciteit wordt geleverd die zij 

op hun beurt doorverkopen, zodat deze verkopen toch in rekening worden gebracht wanneer 

het totaalbedrag van de tarievenhandicap berekend voor de sector van de gemengde 

intercommunales, wordt verhoogd met 25% om ook de verkoop van de sector van de zuivere 

intercommunales in rekening te brengen (zie paragraaf 24).   

 

23. Daarnaast blijkt echter dat het bedrag aangerekend aan de eindklanten voor de 

laagspanning eveneens niet overeenstemt met de in aanmerking genomen ontvangsten; het 

in aanmerking genomen bedrag ligt 3.578,6 MBEF lager dan de werkelijke ontvangsten.  In 

een document van 28 september 2000 dat aan de CREG werd bezorgd door de dienst 

tarificatie van ELECTRABEL N.V., wordt dit verschil verklaard door het niet in rekening 

brengen van : 

 -     de openbare verlichting :                                     1.016,5 MBEF; 

- het nachtverbruik van de professionele klanten : 2.671,1 MBEF; 

- het eigen verbruik van de sector :                            75,7 MBEF; 

- een eenmalig ristorno in 1999 :                               109,0 MBEF. 

 

24. De reden waarom deze ontvangsten niet in rekening worden gebracht is dat er geen 

typeklanten zijn waaraan de openbare verlichting kan worden gekoppeld en, voor wat het 

nachtverbruik van de professionelen betreft, dat de typeklanten voor de professionelen geen 

nachtverbruik voorzien.  Het feit dat deze ontvangsten niet naadloos passen in de 

typeklanten betekent echter niet noodzakelijk dat er op dat gebied geen tarievenhandicap 
                                                 
10 AF-e-2.873, 20 juli 2000, p. 3. 
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bestaat.  Vermits de totale handicap die in hypothese B1 berekend werd voor de gemengde 

sector (-13.357,8 MBEF), 9,7 % uitmaakt van de totale in aanmerking genomen ontvangsten 

(137.072,1 MBEF), zou men kunnen stellen dat eenzelfde handicap ook op de niet in 

aanmerking genomen ontvangsten kan worden toegepast, wat een bedrag van –359,4 

miljoen BEF oplevert voor de gemengde sector en bijgevolg – 449,2 voor de gehele sector. 

 

25. Hierover ondervraagd door de CREG, meldde het BCEO in een e-mailbericht van 24 

mei 2002 het volgende. 

- Het  verbruik van de openbare verlichting wordt, krachtens statutaire bepalingen van de 

gemeentelijke intercommunales, gefactureerd tegen de kostprijs van de primaire energie; 

daarenboven gaat het om nachtverbruik, een prijssegment waarvoor België zich goed 

situeert. Uit statistieken van de afdeling Marketing van ELECTRABEL N.V. blijkt dat de 

629.734.000 MWh die in 1999 voor openbare verlichting werden verbruikt, voor 75,9 % uit 

nachtverbruik bestonden en dat de gemiddelde prijs per kWh hiervoor 1,61 BEF/kWh 

bedroeg. 

- De prijs van de kWh voor nachtverbruik is dezelfde voor de professionele en de 

huishoudelijke klanten; deze prijs is lager in België dan in de omringende landen, wat kan 

worden afgeleid uit de WEFA/DAFSA-studie.  Uit deze studie kan inderdaad worden afgeleid 

dat voor typeklanten met een hoog aandeel nachtverbruik (De – 20.000 kWh/jaar, waarvan 

15.000 ’s nachts) er een groot tariefverschil is ten voordele van België (16,8 % in B1 of 21,4 

% in B2), terwijl voor de typeklanten zonder nachtverbruik (Dc1 - 3.500 kWh/jaar, waarvan 0 

‘s nachts) de tarievenhandicap ten nadele van België zeer belangrijk is (-18,0 % in B1 en – 

16,7 % in B2).  Voor een typeklant met een nachtverbruik dat lager is dan het nachtverbruik 

van het klantentype De (Dc – 3.500 kWh/jaar, waarvan 1.300 ‘s nachts), bedraagt de 

tarievenhandicap slechts –4,8 % (B1) of – 2,9 % (B2) ten nadele van België. 

 

Op basis van deze gegevens kan dus gesteld worden dat de keuze om de ontvangsten 

m.b.t. openbare verlichting en nachtverbruik voor professionelen niet in aanmerking te 

nemen bij de berekening van de tarievenhandicap, deze laatste waarschijnlijk niet heeft 

verminderd. 

 

26. Om van de tarievenhandicap voor de gemengde sector over te gaan naar de 

handicap voor de volledige elektriciteitsmarkt, wordt ervan uitgegaan dat de gemengde 

sector 80 % van de markt in handen heeft en de sector van de zuivere intercommunales 20 

%. De handicap voor de gemengde sector wordt bijgevolg vermenigvuldigd met 1/0,8. Deze 

hypothese werd door de CREG geverifieerd op basis van de ontvangstenbesteding van de 

zuivere en gemengde intercommunales voor het jaar 2000 en is correct.  
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6.    Besluit 
 

27. De door het BCEO gebruikte basisgegevens komen uit een Eurostat-publicatie of uit 

de WEFA/DAFSA-studies.  De correcties die het BCEO hierop uitvoert zijn, uitgaande van 

beslissing van de federale Regering met betrekking tot de extratarifaire elementen (zie 

paragraaf 1 van de studie), correct berekend.  Waar keuzes moeten worden gemaakt, kiest 

het BCEO dikwijls voor de optie die de tarievenhandicap vergroot (zie paragrafen 13 en 14 

van deze studie). 

 

Op één punt, namelijk waar de gegevens voor de onderzochte WEFA/DAFSA-typeklanten 

werden herrekend voor de periode mei-juli 2000, terwijl de gegevens voor de omringende 

landen voor september 2000 werden behouden, leidt de gemaakte keuze tot een gebrek aan 

coherentie. Hierdoor bevat de berekening een zekere afwijking die maximaal  750 MBEF kan 

bedragen. 
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