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INLEIDING 

 

1. De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

(CREG) heeft deze studie met betrekking tot het financieringsmechanisme van de gratis 

kilowatturen in Vlaanderen uitgevoerd op basis van de opdrachten die haar worden verleend 

door artikel 23, §2, tweede alinea, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wijzigingen die eraan zijn aangebracht via artikel 

85 van de wet houdende diverse bepalingen van 8 juni 2008.  

 

2. Enkele van de opdrachten die de wet aan de CREG toevertrouwt, zijn "toezicht 

houden op de transparantie en de mededinging op de elektriciteitsmarkt" en "erop toezien 

dat de met name technische en tarifaire toestand van de elektriciteitssector alsook de 

evolutie van deze sector het algemeen belang beogen en in het algemene energiebeleid 

kaderen." De wet verzoekt de CREG "de permanente monitoring van de elektriciteitsmarkt te 

verzekeren, zowel op het vlak van de marktwerking als op het vlak van de prijzen." 

 

3. In deze studie onderzoekt de CREG het financieringsmechanisme van de gratis 

kilowatturen in Vlaanderen. In dit gewest betaalt de klant die op het laagspanningsnet 

aangesloten is, via de openbaredienstverplichtingen een bedrag aan de distributienet-

beheerder dat bestemd is om de elektriciteitsrekening van de huishoudens te verlichten. Elk 

huishouden heeft immers recht op ten minste 100 gratis kWh voor een door de VREG 

bepaald bedrag1. Bovendien worden er voor iedere persoon die in dit huishouden 

gedomicilieerd is, 100 gratis kWh extra toegevoegd. Zo heeft een huishouden van vier 

personen recht op 500 gratis kWh elektriciteit, met een waarde in 2010 van 14,7386 c€/kWh 

exclusief BTW of een totaal van € 73,69 exclusief BTW. 

 

4. Deze studie wil een overzicht geven van de financiële stromen die deze sociale 

maatregel beheren. De partijen die dit programma financieren, zijn immers niet noodzakelijk 

diegenen die ervan profiteren. Om deze financiële stromen te illustreren zullen we ons 

concentreren op een situatie die deze op het grondgebied van de netbeheerder Imewo in 

2010 benadert.  

 

5. Het eerste deel van deze studie bevat de statistieken betreffende de bevolking en het 

elektriciteitsverbruik op het grondgebied van deze netbeheerder. Het tweede deel betreft de 

                                                
1
 Zie http://www.vreg.be/gratis-elektriciteit, bezocht op 10 juni 2011. 

http://www.vreg.be/gratis-elektriciteit
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feitelijke financiering van deze sociale maatregel. Het derde deel richt zich op de 

begunstigden van dit programma. Tot slot formuleren we een conclusie voor deze studie. 

 

6. Onderhavige studie werd door het Directiecomité goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 8 september 2011. 
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I STATISTIEKEN 

I.1. Gegevensbronnen 

 

7. Voor we overgaan tot de kern van de zaak, is het goed om de gegevensbronnen 

waarover we voor deze studie beschikken, toe te lichten. De eerste is afkomstig van Eandis. 

Eandis deelde ons mee hoeveel klanten er op het laagspanningsnet aangesloten zijn en wat 

zij verbruiken. Binnen die categorie onderscheidt Eandis de klanten met een NACE-code2 en 

de klanten zonder NACE-code.  

 

8. De NACE-code wordt gebruikt om de hoofdactiviteit van een onderneming te 

bepalen. Tot de NACE-klanten behoren de entiteiten die een economische activiteit 

uitoefenen. Die laatste wordt gekenmerkt door het gebruik van hulpbronnen, een 

productieproces en de output van producten of goederen3. Bijgevolg hebben bedrijven een 

NACE-code. Tot de klanten die geen NACE-code hebben, behoren met name de 

huishoudelijke afnemers. De lijst van de klanten zonder NACE-code, d.w.z. de klanten die 

geen economische activiteit uitoefenen, is echter langer dan de lijst van de huishoudelijke 

afnemers die recht hebben op gratis kWh. 

 

9. Bovendien kan men zich voorstellen dat sommige zeer kleine ondernemingen 

aangesloten zijn met een teller die werd geplaatst volgens een huishoudelijk contract, en dat 

zij een deel van het totaalbedrag van de elektriciteitsrekening aan de ondertekenaar van het 

leveringscontract op deze meter storten. Bijgevolg zou het verbruik van deze zeer kleine 

ondernemingen bij de "niet-NACE-klanten" in de gegevens van Eandis worden ingedeeld, 

terwijl het in werkelijkheid wel degelijk om beroepsmatig verbruik gaat waarvoor men geen 

recht heeft op gratis kWh. 

 

10. Ter illustratie van dat laatste punt nemen we het voorbeeld van een particulier die 

thuis als bakker werkt. De benedenverdieping van zijn huis wordt gebruikt voor zijn 

beroepsactiviteit. Deze particulier heeft slechts één enkel leveringscontract op zijn naam 

afgesloten, zowel voor de stroomvoorziening van zijn huis als die van zijn werkplaats. Om de 

elektriciteitskosten te dekken betaalt zijn onderneming - een rechtspersoon - een bepaald 

                                                
2
 Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (Statistische 

nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap). 
3
 Zie Eurostat, Methodologies and working papers, NACE Rev.2, §103,  p.15, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/FR/KS-RA-07-015-FR.PDF, 
bezocht op 14 juni 2011.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/FR/KS-RA-07-015-FR.PDF
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bedrag aan de fysieke persoon op wiens naam deze leveringsovereenkomst afgesloten 

werd. De rechtspersoon heeft geen contract afgesloten. Bijgevolg zijn deze 

verbruiksstatistieken niet opgenomen in het verbruik van de NACE-klanten, zoals dat wel het 

geval zou moeten zijn. 

 

11. Met andere woorden, de gegevens over het verbruik van de niet-NACE-klanten die 

Eandis heeft verschaft, kunnen niet rechtstreeks gebruikt worden om het verbruik van de 

huishoudelijke afnemers te bepalen. Wij gebruiken deze niet-NACE-gegevens daarom enkel 

om het gemiddelde verbruik van de huishoudens te berekenen. Dat is een zeer redelijke 

benadering, waarmee we het onderwerp van deze studie goed kunnen illustreren. Uit de 

gegevens van Eandis blijkt dat het jaarlijkse verbruik van een NACE-klant die op het 

laagspanningsnet aangesloten is, gemiddeld 10.782,55 kWh bedraagt, terwijl niet-NACE-

klanten gemiddeld 4.109,14 kWh per jaar verbruiken. De grootteorde van dat laatste cijfer 

lijkt ons heel juist. 

 

12. De tweede informatiebron zijn de statistieken van de FOD Economie betreffende de 

samenstelling van de huishoudens in Vlaanderen. De FOD Economie beschikt immers over 

het aantal huishoudens volgens de grootte ervan. Met deze gegevens kunnen we de 

gemiddelde grootte van een huishouden in Vlaanderen berekenen, alsook de verdeling van 

het aantal gezinnen volgens hun grootte. 

 

13. Het rapporteringsmodel om de bonus-malus van het boekjaar 2010 te berekenen, 

vormt de derde informatiebron voor deze studie. Het is belangrijk een onderscheid te maken 

tussen twee soorten gegevens. Ten eerste leert men dat Imewo in 2010 € 19.419.349,16 

heeft uitgegeven om de gratis kWh te betalen. Dat bedrag dekt de volledige prijs van de 

gratis kWh4 en komt overeen met wat de leveranciers aan Imewo gefactureerd hebben voor 

de gratis kWh die de leveranciers aan de klanten terugbetaald hebben. Ten tweede werd er 

€ 12.001.908,00 begroot om de component die aan de elektriciteitsleverancier toekomt, 

terug te betalen. Dat laatste bedrag wordt gedekt door een openbaredienstverplichting.  

 

14. Daarbij vermelden we dat Eandis ons informeert dat op het grondgebied van Imewo 

ongeveer 40 % van het totaalbedrag van de elektriciteitsfactuur zonder BTW bestemd is 

voor de transmissie- en distributienetbeheerders5. 

                                                
4
 Elk gratis kWh wordt gefactureerd tegen het door de VREG bepaalde bedrag, nl. 14,7386 c€/kWh 

exclusief BTW in 2010. 
5
 Voor de berekeningen gebruiken wij het cijfer van 40,8437 % dat Eandis heeft opgegeven. 
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I.2. Bevolkingsstructuur 

 

15. De eerste fase bestaat in het bepalen van het aantal huishoudens op het 

grondgebied van Imewo. Daarvoor moet men allereerst de totale hoeveelheid gratis 

gedistribueerde kWh in aanmerking nemen. Daartoe verdelen we de kostprijs van de sociale 

maatregel (€ 19.419.349,16) door de prijs per gratis kWh (14,9744 c€/kWh)6. Zo verkrijgen 

we het aantal gratis kWh dat de distributienetbeheerder terugbetaald heeft (129.683.601,00 

kWh)7. Wetende, dankzij de gegevens van de FOD Economie, dat het gemiddelde 

huishouden uit 2,36 personen bestaat, krijgt elk huishouden dan gemiddeld 336 kWh. Ten 

slotte verkrijgt men het aantal huishoudens door het aantal gratis kWh dat werd terugbetaald 

(129.683.601,00 kWh), te delen door het aantal gratis kWh dat elk huishouden gemiddeld 

heeft gekregen (336 kWh). Voor het grondgebied van Imewo levert ons dat bij benadering 

386.128,93 huishoudens op. 

 

16. Om de bijdrage van elk type huishouden tot de financiering van deze sociale 

maatregel en het voordeel dat daaruit wordt gehaald, te kunnen bepalen, moet men de 

samenstelling van de huishoudens kennen. Daartoe veronderstellen we dat de verdeling van 

de grootte van de huishoudens op het grondgebied van Imewo in 2010 overeenstemt met de 

verdeling van de grootte van de huishoudens in Vlaanderen in 2008. 

 

17. Zoals eerder werd vermeld, verschaft de website van de FOD Economie ons de 

statistieken over de grootte van de huishoudens in Vlaanderen in 20088. In Vlaanderen 

waren er in 2008 in totaal 2.580.481 huishoudens. Hun aantal naar grootte is in tabel 1 

hieronder weergegeven. Deze tabel moet als volgt gelezen worden: in 2008 waren er 

880.114 huishoudens waarin twee mensen hun woonplaats hadden gekozen, of nog: er 

waren 407.224 huishoudens waarin drie mensen hun woonplaats hadden gekozen. We 

                                                
6
 Dat laatste bedrag verschilt van wat er door de VREG werd gevraagd, namelijk 14,7386 c€/kWh 

exclusief BTW. De gratis kWh die Eandis in 2010 aan de elektriciteitsleveranciers terugbetaalde, 
bevatten immers kWh die in 2009 werden verbruikt. Die gratis kWh moeten worden terugbetaald 
tegen het tarief van 2009 dat hoger is en 15,4244 c€/kWh exclusief BTW bedraagt. Bijgevolg is het 
gemiddelde van de gratis kWh die in 2010 werden terugbetaald, hoger dan het tarief van de VREG 
voor 2010 (14,9744 c€/kWh tegenover 14,7386 c€/kWh). We gebruiken dat eerste cijfer om de 
rekeningen van Imewo beter te kunnen weergeven. 
7
 Wij veronderstellen dat de volumes van 2009 die samen met de volumes van 2010 gefactureerd 

werden, gelijk zijn aan de volumes van 2010 die in het boekjaar 2011 gefactureerd zullen worden. In 
dat geval stemt het volume van terugbetaalde kWh dus overeen met de kWh die werden terugbetaald 
voor het verbruik in 2010. 
8
 http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/structure/menages/nmbreregtaille/, bezocht 

op 10 juni 2010. 

http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/structure/menages/nmbreregtaille/
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merken op dat huishoudens van 8 of meer personen alle worden beschouwd als 

huishoudens van 8 personen. 

 

Tabel 1: Private huishoudens naar grootte in het Vlaamse Gewest in 2008. 

Personen 

per 

huishouden 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) aantal 

huishoudens 

767.133 880.114 407.224 353.473 120.570 33.133 9.249 6.078 

(2) verdeling 

volgens de 

grootte van de 

huishoudens 

29,77 % 34,15 % 15,80 % 13,72 % 4,68 % 1,29 % 0,36 % 0,24 % 

 

18. Als we de verdeling naar grootte van de huishoudens in Vlaanderen toepassen op de 

doorsnee bevolking van het grondgebied van Imewo, d.w.z. als we 386.128,93 

vermenigvuldigen met rij (2) van tabel 1, verkrijgen we een benadering van het aantal 

huishoudens op basis van hun grootte op het grondgebied van Imewo. Deze benadering is 

weergegeven in tabel 2. 

 

Tabel 2:  Benadering van de grootte van de private huishoudens in 2010 op het grondgebied van 

Imewo. 

Personen per 

huishouden 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(3) aantal huishoudens 114.946 131.875 61.018 52.964 18.066 4.965 1.386 911 

 

 

I.3. Elektriciteitsverbruik 

 

19. Eandis deelt ons mee dat het verbruik van niet-NACE-klanten voor de gemeenten die 

worden bevoorraad door Imewo, in 2010 1.907.538.932 kWh per jaar bedroeg en dat er 

464.218 niet-NACE-klanten waren. Bijgevolg berekenen we dat het gemiddelde verbruik per 

niet-NACE-klant per jaar in 2010 voor dat gebied 4.109,14 kWh/niet-NACE-klant/jaar 

bedraagt. 
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20. Om een benaderend verbruik te kunnen berekenen voor onze verdeling van de 

huishoudens (zie tabel 2) veronderstellen wij dat een huishouden dat slechts uit één persoon 

bestaat, 3350 kWh per jaar verbruikt. Iedere extra persoon verbruikt 550 kWh9. Tabel 3 

hieronder toont het verbruik per huishouden afhankelijk van de grootte ervan (rij (4)) en het 

verbruik van alle huishoudens van een bepaalde grootte (rij (5)). Het totale verbruik van alle 

huishoudens bedroeg 1.582.049.897,47 kWh (som van alle elementen van rij (5)). Dat komt 

overeen met een gemiddeld verbruik per huishouden van 4.097,21 kWh/jaar, wat zeer dicht 

in de buurt komt van het gemiddelde van Eandis, namelijk 4109,14 kWh/niet-NACE-

klant/jaar. 

 

Tabel 3: Verbruik van de huishoudens volgens hun samenstelling. 

Personen per 

huishouden 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(4) verbruik per 

huishouden (kWh/jaar) 
3.350 3.900 4.450 5.000 5.550 6.100 6.650 7.200 

(5) totaal verbruik 

(GWh/jaar) 

385,07 514,31 271,53 264,82 100,27 30,28 9,22 6,56 

 

  

                                                
9
 Beide veronderstellingen, nl. dat een gezin van één persoon 3350 kWh/jaar verbruikt en dat een 

extra persoon 550 kWh/jaar verbruikt, werden geformuleerd om te verzekeren dat het gemiddelde 
verbruik van de huishoudens (4.097,21 kWh/jaar) zo goed mogelijk overeenkomt met het gemiddelde 
verbruik van de niet-NACE klanten (4.109,14 kWh/jaar). 
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II FINANCIERING VAN HET PROGRAMMA 

II.1. Voorwoord  

 

21. Alle klanten die op het laagspanningsnet aangesloten zijn, inclusief de openbare 

verlichting, dragen bij tot de financiering van deze sociale maatregel via de betaling van de 

openbaredienstverplichtingen (ODV) die zijn opgenomen in de distributietarieven. De eerste 

stap is het berekenen van de kostprijs van deze sociale maatregel voor de eindklant. Met 

andere woorden, welk bedrag, per verbruikte kWh, is bestemd om het fonds voor de gratis 

kWh te spijzen? 

 

22. Daartoe nemen we opnieuw het rapporteringsmodel van de bonus-malus voor het 

boekjaar 2010 van de netbeheerder Imewo. We veronderstellen dat het bedrag dat werd 

begroot om de gratis kWh terug te betalen aan de huishoudens, overeenkomt met het 

bedrag dat werd begroot voor de inkomsten uit de ODV voor deze maatregel. Dat komt erop 

neer dat de begrote inkomsten en uitgaven in verband met deze sociale maatregel 

genivelleerd worden. 

 

23. In het rapporteringsmodel vinden we dat de totale begrote volumes voor 

laagspanning, inclusief openbare verlichting, voor 2010 € 3.141.737.000,00 kWh bedragen. 

Dat cijfer moet evenwel verminderd worden met het aantal gratis kWh dat aan de 

eindafnemers werd terugbetaald, omdat het eenheidsbedrag van de gratis kWh zodanig 

moet worden berekend dat men het begrote bedrag verkrijgt zodra dat van het totaal te 

facturen volume werd afgetrokken. In 2010 bedroeg het begrote volume van de gratis kWh 

133.479.100,00 kWh. Daarom dragen enkel de 3.008.257.900,00 kWh (3.141.737.000,00 

kWh - 133.479.100,00 kWh) rechtstreeks bij tot de financiering van die gratis kWh, volgens 

de begrote cijfers. 

 

24. Bovendien werd in 2010 begroot dat € 12.001.908,00 aan de huishoudens zou 

worden teruggestort ter betaling van de energiecomponent van de gratis kWh waarop zij 

recht hebben. Dat bedrag moet worden verhoogd om rekening te houden met de stijging van 

de distributie- en transmissietarieven na de invoering van de gratis kWh. De distributie- en 

transmissietarieven buiten ODV zouden immers ook lager zijn indien deze sociale maatregel 

niet bestond. 
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25. Zoals eerder werd vermeld, kan men ervan uitgaan dat ongeveer 40 % van de 

kostprijs van de gratis kWh wordt gebruikt om de distributie- en transmissiekosten te 

financieren. We gebruiken het cijfer opgegeven door Eandis, nl. 40,8437 %. De rest van het 

bedrag van de gratis kWh, dat wordt gefinancierd door een openbaredienstverplichting, dient 

om de energie en bepaalde taksen buiten de transmissie- en distributietarieven te 

financieren. Bijgevolg hebben wij berekend dat het totale budget in 2010 € 12.001.908,00 / 

(1-0,408437) = € 20.288.469,70 bedraagt. 

 

26. De deling van deze twee bedragen, nl. € 20.288.469,70 door 3.008.257.900,00 kWh, 

geeft aan dat 0,006744 €/kWh bestemd is voor de financiering van deze gratis kWh. 

 

 

II.2. Huishoudens 

 

27. Om de bijdrage van de huishoudens tot de financiering van dit programma te 

berekenen, hoeft men enkel het totale verbruik van de huishoudens te berekenen, nl. 

1.582.049.897,47 kWh verminderd met het reële aantal gratis kWh in 2010 (129.683.601,00 

kWh), om het aantal verbruikte kWh te verkrijgen dat bijdraagt tot de financiering van deze 

maatregel: 1.452.366.296,47 kWh. Door dat verbruik te vermenigvuldigen met de 

eenheidskostprijs van deze sociale maatregel (0,006744 €/kWh), verkrijgen we dat de 

bijdrage van de huishoudens voor 2010 € 9.795.134,12 bedraagt. Dat komt overeen met de 

som van de elementen van rij (6) van tabel 4.  

 

28. In tabel 4 vinden we de bijdrage van de huishoudens volgens hun samenstelling. Rij 

(4b) bevat het aantal kWh dat werkelijk bijdraagt tot de financiering van de gratis kWh. Zo 

krijgt een huishouden met twee personen en een verbruik van 3.900 kWh per jaar, 300 kWh 

gratis. Aangezien die 300 kWh gratis zijn, dragen ze niet bij tot de financiering van de gratis 

kWh. 

 

29. Rij (5) en rij (5b) komen overeen met het product van respectievelijk rij (4) en rij (4b) 

met het aantal huishoudens (zie rij (3)). Door vermenigvuldiging van rij (5b) met de 

eenheidskostprijs per gratis kWh (0,006744 €/kWh), verkrijgen we rij (6) die overeenkomt 

met de bijdrage van de huishoudens. 
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Tabel 4: Bijdrage in duizenden euro’s van de huishoudens tot de financiering van de gratis kWh. 

Personen per 

huisouden 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(4) verbruik per 

huishouden 

(kWh/jaar) 

3.350 3.900 4.450 5.000 5.550 6.100 6.650 7.200 

(4b) verbruik per 

huishouden dat 

bijdraagt tot de 

financiering 

(kWh/jaar) 

3.150 3.600 4.050 4.500 4.950 5.400 5.850 6.300 

(5) totaalverbruik 

(GWh/jaar) 
385,07 514,31 271,53 264,82 100,27 30,28 9,22 6,56 

(5b) verbruik dat 

bijdraagt tot de 

financiering 

(GWh/jaar) 

362,08 474,75 247,12 238,34 89,43 26,81 8,11 5,74 

(6) bijdrage van de 

huishoudens 

(k€/jaar) 

                       

2.442    

                                          

3.202    

                                  

1.667    

                       

1.607    

                                

603    

                          

181    

                    

55    

                    

39    

 

II.3. Bedrijven en andere niet-huishoudelijke afnemers 

 

30. Om de bijdrage van de niet-huishoudelijke afnemers te kunnen berekenen moeten 

we eerst hun verbruiksvolume kennen. Het rapporteringsmodel van de bonus-malus voor het 

boekjaar 2010 leert ons dat de klanten die op het laagspanningsnet aangesloten zijn, 

inclusief de openbare verlichting, in dat jaar 3.131.612.766,00 kWh verbruikt hebben. Als 

men het verbruik van de huishoudelijke afnemers (1.582.049.897,47 kWh) ervan aftrekt, blijft 

er 1.549.562.868,53 kWh over die door de niet-huishoudelijke afnemers, inclusief de 

openbare verlichting, werden verbruikt. Door dat verbruik te vermenigvuldigen met de 

eenheidskostprijs voor de financiering van de gratis kWh (0,006744 €/kWh), verkrijgt men 

dat de niet-huishoudelijke afnemers voor € 10.450.652,95 bijgedragen hebben tot de 

financiering van de gratis kWh. 
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II.4. Samenvatting 

 

31. De verschillende bijdragen tot het fonds voor de gratis kWh bedroegen in 2010 in 

totaal € 20.245.787,07. Daarvan kwam € 10.450.652,95 van de niet-huishoudelijke afnemers 

en € 9.795.134,12 van de huishoudelijke afnemers. Van die € 20.245.787,07 werd het 

bedrag van € 11.976.658,54 gefinancierd door een ODV voor de gratis kWh. Het saldo, nl. 

€ 8.269.128,53, wat overeenkomt met 40,84 % van het totaalbedrag, is afkomstig van een 

verhoging van de distributie- en transmissietarieven noodzakelijk voor de financiering van dit 

programma. 

 

32. Onderstaande figuur is een samenvatting van de bijdragen tot het fonds voor de 

gratis kWh van de niet-huishoudelijke afnemers en van alle huishoudens volgens hun 

grootte. 

 

1 persoon
12,06%

2 personen
15,81%

3 personen
8,23%

4 personen
7,94%

5 personen
2,98%

6 personen
0,89%

7 personen
0,27%

8 personen
0,19%

Niet huishoudelijk
51,62%

Verdeling van de bijdragen tot de financiering van de 
gratis kWh.  Totaalbedrag: € 20.245.787,07  
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III BEGUNSTIGDEN VAN HET PROGRAMMA 

III.1. Huishoudens 

 

33. Zoals eerder werd vermeld, heeft elk huishouden recht op 100 gratis kWh, met 

telkens 100 kWh extra per persoon die in dat huishouden gedomicilieerd is. De prijs per 

gratis kWh wordt door de VREG bepaald en bedroeg in 2010 14,7386 c€/kWh exclusief 

BTW. Wij gebruiken echter het bedrag dat de leveranciers aan Imewo gefactureerd hebben, 

nl. 14,9744 c€/kWh exclusief BTW. Zie de voetnoten op pagina 6 en 7 voor de toelichting bij 

dat verschil. 

 

34. Tabel 5 geeft een overzicht van de gratis kWh waarop elk huishouden recht heeft op 

basis van de samenstelling ervan. Door dat aantal kWh (rij (7)) te vermenigvuldigen met het 

aantal huishoudens (rij (3)) en met de eenheidskorting per kWh (0,149744 €/kWh), verkrijgt 

men rij (8) met het totaalbedrag waarop de huishoudens recht hebben op basis van hun 

samenstelling. 

 

35. Het totaalbedrag waarop alle huishoudens recht hebben, bedroeg in 2010 

€ 19.419.349,16 en stemt overeen met de som van de elementen in rij (8). Men vindt dat 

bedrag terug in het rapporteringsmodel van de bonus-malus van het boekjaar 2010 van 

Imewo.  

 

Tabel 5: Bijdrage in duizenden euro van de huishoudens tot de financiering van de gratis kWh. 

Personen per 

huishouden 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(3) aantal 

huishoudens 
114.946 131.875 61.018 52.964 18.066 4.965 1.386 911 

(7) gratis kWh 

per huishouden 

(kWh/jaar) 

200 300 400 500 600 700 800 900 

(8) totaal te 

ontvangen 

bedrag (k€/jaar) 

3.442,49 5.924,23 3.654,81 3.965,50 1.623,16 520,39 166,02 122,74 
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III.2. Bedrijven en andere niet-huishoudelijke afnemers 

 

36. Niet-huishoudelijke afnemers hebben geen recht op gratis kWh. Ze zijn de 

nettobijdragers tot dit programma. 

 

 

III.3. Samenvatting 

 

37. In onderstaande figuur wordt het voordeel weergegeven dat de huishoudens 

afhankelijk van hun grootte uit deze sociale maatregel kunnen halen. Het totaalbedrag dat in 

2010 naar alle huishoudens werd geherdistribueerd, bedraagt € 19.419.349,16. 

 

 

  

1 persoon
18%

2 personen
30%

3 personen
19%

4 personen
20%

5 personen
8%

6 personen
3%

7 personen
1%

8 personen
1%

Verdeling van het totale geherdistribueerde bedrag volgens de 
samenstelling van het huishouden.  

Totaalbedrag :  € 19.419.349,16
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IV CONCLUSIE 

 

38. Aan het eind van deze studie kunnen we twee vaststellingen formuleren. 

 

 

39. De eerste vaststelling betreft het financiële evenwicht van dit programma. De 

ontvangsten bedragen € 20.245.787,07, gebaseerd op een gefactureerd bedrag per begrote 

kWh van 0,006744 €/kWh, en een werkelijk volume van 3.001.929.165,00 niet-gratis kWh. 

59,16 % van dit bedrag is afkomstig van een openbaredienstverplichting (ODV), nl. 

€ 11.976.658,54. Het saldo, € 8.269.128,53, is afkomstig van een stijging van de distributie- 

en transmissietarieven noodzakelijk voor de financiering van dit programma. 

 

 

40. In 2010 betaalde Imewo aan de eindgebruikers voor € 19.419.349,16 aan kWh terug. 

Voor 2010 is er dus een overschot van € 826.437,91. Dat overschot moet terugbetaald 

worden door een verlaging van de tarieven en de ODV voor de gratis kWh. Wij merken ook 

op dat 0,00399 €/kWh begroot zijn in de ODV van de laagspanning voor de financiering van 

deze maatregel. De ODV bedragen 0,00913 €/kWh voor de laagspanning. Bijgevolg 

vertegenwoordigt de financiering van de gratis kWh alleen al 0,00399 €/kWh/0,00913 €/kWh 

= 43,70 % van de ODV van de laagspanning. 

 

 

41. De tweede vaststelling wijst op grote verschillen tussen de begunstigden en de 

nettobijdragers tot het programma. De niet-huishoudelijke klanten halen immers geen 

voordeel uit de gratis kWh, terwijl zij, in dit geval, 51,62 % bijdragen tot het budget van deze 

sociale maatregel. Bovendien, hoe groter een huishouden, hoe meer het wordt 

gesubsidieerd door de andere bijdragers tot het programma.  

 

 

42. Tabel 6 hieronder toont de voordelen van dit programma voor de huishoudens. Rij (3) 

toont het aantal huishoudens volgens hun samenstelling. In rij (4) vindt u het verbruik van 

het huishouden; in rij (4b) het verbruik dat bijdraagt tot de financiering van deze sociale 

maatregel; in rij (7) het aantal gratis kWh, steeds volgens de samenstelling van het 

huishouden. Door rij (4b) te vermenigvuldigen met de eenheidskostprijs van het programma 
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(0,006744 €/kWh), verkrijgt men in rij (9) de bijdrage van een huishouden volgens de grootte 

ervan. Door rij (7) te vermenigvuldigen met het eenheidsbedrag van de korting per gratis 

kWh (14,9744 c€/kWh), verkrijgt men in rij (10) het bedrag waarop het huishouden recht 

heeft. Men verkrijgt de "nettosubsidie" van een huishouden door het verschil tussen zijn 

bijdrage (rij (9)) en zijn voordeel (rij (10)) te berekenen. Het bedrag van deze nettosubsidie 

per huishouden vindt u in rij (11). Door rij (11) te vermenigvuldigen met het aantal 

huishoudens (rij (3)), verkrijgen we in rij (12) de totale subsidie van de huishoudens.  

 

 

43. Door de elementen in rij (12) op te tellen, verkrijgt men dat de huishoudens worden 

gesubsidieerd voor een totaalbedrag van € 9.624.215,04. Niet-huishoudelijke afnemers 

financieren deze subsidie volledig met hun bijdrage van € 10.450.652,95 voor deze sociale 

maatregel. Het saldo, nl. € 826.437,91, valt binnen de begroting van de 

distributienetbeheerder en dient om de gratis kWh voor de komende jaren te financieren. 
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Tabel 6: Samenvatting van de voordelen toegekend aan de gezinnen door de gratis kWh. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 

Personen per 

huishouden 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(3) aantal huishoudens 114.946 131.875 61.018 52.964 18.066 4.965 1.386 911 

(4) verbruik per huishouden 

(kWh/jaar) 
3.350 3.900 4.450 5.000 5.550 6.100 6.650 7.200 

(4b) verbruik per huishouden 

dat bijdraagt tot de 

financiering (kWh/jaar) 

3.150 3.600 4.050 4.500 4.950 5.400 5.850 6.300 

(7) gratis kWh per huishouden 

(kWh/jaar) 
200 300 400 500 600 700 800 900 

(9) bijdrage per huishouden 

(€/jaar) 
21,24 24,28 27,31 30,35 33,38 36,42 39,45 42,49 

(10) korting per huishouden 

(€/jaar) 
29,95 44,92 59,90 74,87 89,85 104,82 119,80 134,77 

(11) nettosubsidie per 

huishouden  
8,70 20,64 32,58 44,52 56,46 68,40 80,34 92,28 

(12) totale subsidie voor de 

huishoudens (k€/jaar) 
1.001 2.722 1.988 2.358 1.020 340 111 84 


