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INLEIDING 

 

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

maakt in deze studie een analyse van de kosten die door de distributienetbeheerders worden 

aangerekend als gevolg van de sociale openbaredienstverplichtingen (hierna: sociale ODV’s) 

die hen worden opgelegd.  

 

De financiering van de sociale ODV’s kan enerzijds gebeuren door het opnemen van de 

kosten in de budgetten van de distributienetbeheerders en anderzijds via de financiering 

door een bijdrage.1 Aldus worden deze kosten via de tarieven aan de distributienetgebruikers 

doorgerekend. In deze studie wordt geanalyseerd om welke specifieke kosten het gaat.  

 

De sociale ODV’s zijn, net zoals alle ODV’s, verplichtingen die door de publieke overheden 

worden opgelegd, niet enkel op de distributienetbeheerders, maar ook op de leveranciers.  

 

De residentiële laagspanningsklanten, waar de sociale ODV’s van toepassing zijn, is de 

laatste klantencategorie die op de elektriciteitsmarkt werd vrijgemaakt. Daarom start de 

analyse in deze studie bij het eerste volledige jaar van liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt.  Voor het Vlaams Gewest wordt dus gestart met de kosten van 2004.2 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest wordt gestart in 2007.3 De 

nadruk in de studie zal vooral op de jaren 2009 en 2010 liggen, vermits de boekhoudkundige 

rapportering van de kosten inzake sociale ODV’s een steeds verdere verfijning doorheen de 

jaren na de liberalisering heeft gekend.  

 

De opbouw van deze studie bestaat uit 3 onderdelen.  

 

In een eerste deel wordt een overzicht gegeven van het regelgevend kader van de 

verschillende ODV’s en sociale ODV’s die op dit moment op de distributienetbeheerders 

rusten. Tevens worden de belangrijkste krachtlijnen uitgelegd van de sociale ODV’s die via 

de regionale regelgeving worden opgelegd.  

                                                 
1
 De gedeeltelijke financiering van de ODV’s door een bijdrage gebeurt enkel in Brussel, zoals zal 

blijken in randnummers 14 en 15.   
2
 In het Vlaams Gewest is er een volledig vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt sinds 1 juli 

2003. 
3
 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest is de elektriciteits- en aardgasmarkt 

volledig vrijgemaakt sinds 1 januari 2007.  
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In het tweede deel wordt een overzicht gegeven van de totale kosten die in de voorbije jaren 

in de tarieven van de distributienetbeheerders werden opgenomen ter financiering van de 

sociale ODV’s.  

 

In het derde deel wordt een detailbeschrijving van de kosten gegeven die aan sociale ODV’s 

worden toegewezen.  

 

Deze studie is gebaseerd op de kostengegevens die met de sociale ODV’s gepaard gaan 

voor de distributie van elektriciteit bij de distributienetbeheerders van Eandis (Gaselwest, 

Intergem, Imewo, Imea, Iveka, Iverlek en Sibelgas Noord), Infrax (InterEnerga, Infrax West, 

Iveg en PBE), BNO (Sibelga) en Ores (IEH, Interlux, Intermosane, Simogel, Ideg, Interest en 

Sedilec). 

 

Deze studie werd goedgekeurd op het Directiecomité van 15 december 2011.  
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I. DEFINITIES ODV 

 

1. De VREG geeft aan een “ODV” de volgende definitie4:  

 

“Een verplichting opgelegd aan een netbeheerder (of een leverancier) die betrekking 

heeft op de sociaaleconomische, ecologische en technische aspecten van de 

elektriciteitsvoorziening.”  

 

2. De CWaPE geeft aan de term “ODV” de volgende definitie5:  

 

“Verplichtingen opgelegd door de publieke overheden aan een onderneming die, 

indien ze enkel haar eigen commerciële belangen in rekening zou nemen, deze 

verplichtingen niet, of niet op dezelfde wijze, of niet met dezelfde voorwaarden, op 

zich zou nemen.” 

 

 

I.1 Europese Richtlijnen en omzetting naar gewestelijke 

regelgeving 

 

3. Krachtens de Europese Richtlijnen 2003/54/EG en 2009/72/EG betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit mogen de lidstaten van de 

Europese Unie binnen het perspectief van het algemeen belang aan de ondernemingen in 

deze sector een aantal ODV’s op uiteenlopend gebied opleggen. 

 

4. Zo kunnen de marktspelers ODV’s opgelegd krijgen op het gebied van veiligheid, met 

inbegrip van zowel de bevoorradingszekerheid als de regelmaat, de kwaliteit en de prijs6 van 

de leveringen, alsmede de bescherming van het leefmilieu.  

 

5. Voor wat betreft de sociale ODV’s, moeten de lidstaten volgens punten 50 en 53 van 

de Europese Richtlijn 2009/72/EG verder maatregelen treffen om de eindafnemers en in het 

                                                 
4
 Brugel geeft geen specifieke definitie aan de term “ODV”. 

5
 Brugel geeft geen specifieke definitie aan de term “ODV”. 

6
 Zo stelt de Europese Richtlijn 2009/72/EG in punt 45 dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat 

huishoudelijke afnemers en, indien zij dat dienstig achten, kleine bedrijven het recht hebben om tegen 
duidelijk vergelijkbare, transparante en redelijke prijzen van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit te 
worden voorzien. 
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bijzonder de kwetsbare verbruikers te beschermen, waaronder maatregelen om ze te helpen 

een onderbreking in de energievoorziening te voorkomen. Bovendien moet de verbruiker een 

hoog niveau van bescherming genieten, onder andere wat de transparantie van de 

contractvoorwaarden betreft. 

 

6. Binnen de grenzen van hun bevoegdheden7 hebben de Gewesten de Europese 

Richtlijn 2003/54/EG en 2009/72/EG omgezet en bijgevolg de marktspelers een aantal 

ODV’s opgelegd:8 

 

- van sociale aard;  

- op het vlak van leefmilieu;  

- op het vlak van veiligheid, regelmaat en kwaliteit van de levering. 

 

 

I.2 Doorrekening kosten ODV’s in de 

distributienettarieven 

 

7. De ODV’s zijn verplichtingen die zowel voor de commerciële leveranciers als de 

distributienetbeheerders gelden.  

 

In deze studie wordt enkel de situatie geanalyseerd van sociale ODV’s die gelden voor de 

distributienetbeheerders. De ODV’s brengen voor de verschillende distributienetbeheerders 

kosten met zich mee. Deze kosten worden door de distributienetbeheerders verwerkt in hun 

tariefvoorstellen aan de CREG en door deze laatste ook op hun redelijkheid beoordeeld. De 

doorrekening van de ODV’s kan worden teruggevonden bij het onderschreven vermogen9, 

waar ze voornamelijk ten laste van de laagspanning worden gelegd. Echter, voor een aantal 

is er ook een doorrekening naar hogere spanningsniveau’s (REG, certificatenverplichting en 

openbare verlichting). 

 

                                                 
7
 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 inzake institutionele hervormingen. 

8
 Het Vlaams Gewest heeft de Europese Richtlijn 2009/72/EG omgezet op 8 juli 2011. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest hebben de omzetting van het third package  tot op heden 
nog niet verwezenlijkt. 
9
 Het tarief voor het onderschreven vermogen maakt deel uit van de tarieven voor het gebruik van het 

net. Vanaf de regulatoire periode 2009 – 2012 worden de kosten van de ODV’s afgezonderd in een 
afzonderlijk tarief, eveneens binnen de tarieven voor het gebruik van het net.  
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8. De ODV’s die gelden voor de commerciële leveranciers zijn terug te vinden in: 

 

- voor Vlaanderen:  

o het Energiedecreet van 8 mei 2009  

o het Energiebesluit van 19 november 2010  

 

- voor Brussel: de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

- voor Wallonië: het Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 

betreffende de ODV’s op de elektriciteitsmarkt  

 

De ODV’s voor de commerciële leveranciers handelen over zaken zoals:  

 

- inhoudsvereisten van de leveringscontracten en de facturen; 

- het leveren van elektriciteit aan beschermde klanten aan het sociaal tarief.  



  10/79 

Tabel 1: Overzicht ODV’s per gewest  

BESCHRIJVING

Elektriciteit Gas

100kWh-gratis

Dekt de kosten van het toekennen van een hoeveelheid 

gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers (= 

100kWh per domicilie + 100kWh per gezinslid)

X

X

X X

Dekt de kosten voor REG-acties die nodig zijn om de 

opgelegde besparingsdoelstellingen aan primaire 

energie te voldoen

X

Dekt de kosten voor groenestroomcertificaten en 

warmtekrachtcertificaten
X

Dekt de kosten voor het onderhoud van de openbare 

verlichting (op gemeentelijk niveau) en de ondersteuning 

hieromtrent aan de gemeenten

X

Dekt de kosten voor de exploitatie van de WKK-

installaties in eigendom van de DNB, die mogen worden 

gebruikt voor de levering van netverliezen.

X

Beheer van de beschermde klanten 

Dekt de kost van de dienst voor het beheer van de 

beschermde afnemers, de onbetaalde 

schuldvorderingen op beschermde afnemers en de 

kosten voor het plaatsen en wegnemen van 

vermogensbegrenzers

X X

Dekt de kosten voor het onderhoud van de openbare 

verlichting (op gemeentelijk niveau) en de ondersteuning 

hieromtrent aan de gemeenten

X

Beheer van de beschermde klanten 

Dekt de kost van de dienst voor het beheer van de 

beschermde afnemers, de onbetaalde 

schuldvorderingen van Sibelga op beschermde 

afnemers en de kosten voor het plaatsen en wegnemen 

van vermogensbegrenzers

X X

Dekt de kosten van de premies aan de verschillende 

gebruikers (lokale overheden inbegrepen) evenals de 

voor de dienst noodzakelijke administratieve steun

X X

Dekt de kosten van de constructie, het onderhoud, de 

herstellingen, de schadegevallen evenals de energie 

voor de openbare verlichting

X

Dekt de kosten voor het opvolgen van de relatie met de 

consument (en van de ombudsdienst)
X

OPENBARE VERLICHTING

OMBUDSMAN

SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN

OPENBARE VERLICHTING

REG

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

CERTIFICATEN

X X

TOEPASSING

VLAAMS GEWEST

WAALS GEWEST

ODV

SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN

Plaatsen budgetmeters

& 

Levering aan gedropte klanten

Dekt de kosten voor het plaatsen van budgetmeters bij 

klanten waarvoor het leveringscontract werd opgezegd 

(= gedropte klanten)

Dekt de kosten voor de levering van energie aan 

gedropte klanten 

SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN

Plaatsen budgetmeters

Dekt de kosten voor het plaatsen van budgetmeters bij 

klanten waarvoor het leveringscontract werd opgezegd 

(= gedropte klanten) en de kosten voor de levering van 

energie aan gedropte klanten 

REG

OPENBARE VERLICHTING

WKK-INSTALLATIES
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I.3 Definities sociale ODV’s 

 

9. Alleen de CWaPE geeft een definitie aan een sociale ODV10:  

 

“de sociale openbaredienstverplichtingen hebben als belangrijkste doelstelling om de 

schuld van de residentiële kwetsbare klanten te beperken, maar ook om hen te 

begeleiden, zonder hen te deresponsabiliseren, in het beheer van hun schuld en hun 

energieverbruik.”11 

 

Dit houdt in dat volgens de CWaPE het doel van een sociale ODV tweeledig is. Enerzijds wil 

men de schulden van kwetsbare residentiële klanten beperken. Anderzijds wil men hen 

begeleiden in het beheer van hun schuld en hun energieverbruik.  

 

 

I.4 Regelgeving sociale ODV’s in de Gewesten  

 

I.4.1 Vlaams Gewest 

 

10. Het opleggen van ODV’s aan de Vlaamse distributienetbeheerders vindt zijn basis in 

het Energiedecreet van 8 mei 2009 (Titels 3 tot en met 8) en het Energiebesluit van 19 

november 2010 (Titels 3 tot en met 7) 

 

11. De krachtlijnen voor het bestaan van de ODV’s in Vlaanderen worden in dit Decreet 

en Besluit aangehaald. Aangezien deze studie enkel gaat over de sociale ODV’s, zullen 

enkel de artikels worden besproken die voor deze sociale ODV’s relevant zijn.  

 

12. Het toekennen van een gratis hoeveelheid elektriciteit van 100 kWh per domicilie + 

100 kWh x het aantal personen die op 1 januari gedomicilieerd zijn op het adres van de 

aansluiting op het distributienet van de huishoudelijke eindafnemer kan worden 

teruggevonden in: 

- artikel 5.1.1. van het Energiedecreet; 

- artikel 4.1.1 tot en met artikel 4.1.3. van het Energiebesluit. 

                                                 
10

 De VREG en Brugel voorzien geen specifieke definitie voor de term « sociale ODV ».  
11

 Hierna volgt de originele tekst: «les obligations de service public à caractère social ont pour 
principal objectif de limiter l’endettement des clients résidentiels vulnérables, mais aussi de les 
accompagner, sans les déresponsabiliser, dans la gestion de leur dette et de leur consommation 
d’énergie». 
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Deze artikels maken duidelijk dat de leverancier op de factuur een bedrag in mindering 

brengt, voor een tegenwaarde van het aantal gratis kWh waarop de afnemer recht heeft.  

 

Het overeenkomstige bedrag dat de leverancier niet heeft kunnen aanrekenen, zal via een 

schuldvordering bij de distributienetbeheerder worden teruggerecupereerd.  

 

De leverancier die op 1 april van een bepaald jaar elektriciteit levert aan een huishoudelijke 

afnemer, vermeldt uiterlijk op de eerste afrekeningsfactuur die hij na 1 mei aan de afnemer 

voorlegt, onder de benaming “korting gratis elektriciteit”, de gratis hoeveelheid elektriciteit 

waar hij recht op heeft.  

 

Deze hoeveelheid wordt vermenigvuldigd met de eenheidsprijs per kWh. Het bedrag dat zo 

wordt bekomen, trekt de leverancier van het normaal te vorderen bedrag af.  

 

De leverancier maakt maandelijks per distributienetbeheerder een staat op van de bedragen 

die hij heeft afgetrokken of in de loop van de maand nog zal aftrekken en factureert de som 

van deze bedragen aan de betrokken distributienetbeheerder. De distributienetbeheerders 

nemen de kosten hiervoor op in de nettarieven.  

 

13. Het vroegere Maxi-besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende 

de sociale ODV’s in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, dat een bundeling was 

van alle Besluiten die de Vlaamse Regering had genomen inzake de bescherming van de 

afnemer in zijn recht op elektriciteit, zit nu omvat in: 

 

- artikel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.3. van het Energiedecreet;  

- artikel 5.1.1. tot en met artikel 5.7.1. van het Energiebesluit. 

 

Vooral de artikels uit het Energiebesluit gaan diepgaand in op de volgende problematiek:  

 

- beschermingsmaatregelen inzake wanbetaling bij een leverancier; 

  

- beschermingsmaatregelen bij opzegging van het leveringscontract door de 

leverancier; 

  

- het gebruik van de budgetmeter bij elektriciteit en meer specifiek:  

o het plaatsen, inschakelen en uitschakelen van de budgetmeter voor 

elektriciteit bij wanbetaling ten opzichte van de distributienetbeheerder  
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o de minimale levering van elektriciteit 

o het opladen van de budgetmeter voor elektriciteit  

o het uitschakelen en herinschakelen van de stroombegrenzer in de 

budgetmeter voor elektriciteit   

o het indienen van een verzoek tot afsluiting van de elektriciteitstoevoer bij 

wanbetaling ten opzichte van de distributienetbeheerder als er geen 

budgetmeter voor elektriciteit is geplaatst  

 

- het afsluiten van de elektriciteitstoevoer in het geval van: 

o afname van elektriciteit zonder leveringscontract na een verhuis  

o fraude 

o leegstaande woning  

 

- heraansluiten van de elektriciteitstoevoer  

 

 

I.4.2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
14. De ODV’s die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van kracht zijn, staan opgesomd 

in de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikels 24 tot en met 26). 

 

Het programma van de ODV’s en het eraan verbonden budget worden elk jaar ter 

goedkeuring aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgelegd. 

 

Artikel 26 van de Ordonnantie voorziet in een bijdrage die wordt toegekend aan de 

distributienetbeheerder, de OCMW’s en de leveranciers om de kosten van de ODV’s, 

bedoeld in artikel 24 van de Ordonnantie, te dekken. Toch is het belangrijk te noteren dat de 

opbrengst van deze bijdrage voor de distributienetbeheerder niet volstaat om alle kosten van 

de ODV’s te dekken en dat bijgevolg een deel van deze kosten wordt gedekt door de  

distributienettarieven voor elektriciteit goedgekeurd door de CREG. 

 

15. De bijdrage wordt door de commerciële leveranciers en door Sibelga12 bij hun 

eindafnemers geïnd. De inning gebeurt op basis van het ter beschikking gesteld vermogen. 

Voor de hoogspanningsafnemers is het ter beschikking gestelde vermogen het 

aansluitingsvermogen. Voor de laagspanningsklanten is het ter beschikking gesteld 

                                                 
12

 Sibelga is de unieke distributienetbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
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vermogen het vermogen van hun meter gedeeld door elf.13 

 

16. In deze Ordonnantie staat uitgelegd welke sociale ODV’s op Sibelga en de 

commerciële leveranciers rusten. Er wordt specifiek ingegaan op: 

 

- minimumlevering van elektriciteit;  

- uitvoering van de taken door het sociaal fonds voor energiebegeleiding; 

- levering van elektriciteit tegen een specifiek sociaal tarief; 

- procedure tot plaatsing van de vermogensbegrenzer bij wanbetaling van de 

afnemer ten aanzien van de leverancier; 

- toewijzing van de opbrengsten uit de bijdrage zoals vermeld in artikel 26 van de 

Ordonnantie.  

 

 

I.4.3 Waalse Gewest 

 

17. De ODV’s in het Waals Gewest worden vastgelegd in het Decreet van het Waals 

Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, 

meer bepaald in artikels 34 en 35. In dat Decreet wordt bij de sociale ODV’s die rusten op de 

distributienetbeheerders ingegaan op een:  

 

- verplichting tot aansluiting;  

- procedure van wanbetaling door de afnemer ten aanzien van de 

distributienetbeheerder;  

- verplichting om een budgetmeter met vermogensbegrenzer te plaatsen bij een 

beschermde afnemer die wanbetalingen doet; 

- elektriciteitslevering aan de beschermde afnemers tegen het sociaal tarief.  

 

                                                 
13

 Het maandelijks te innen recht wordt vastgelegd op €0,67 per kVa voor de hoogspanning. 
Voor de laagspanning wordt het vastgelegd volgens het volgende barema: 

- ter beschikking gesteld vermogen kleiner dan of gelijk aan 1,44 kVa: €0,00; 
- ter beschikking gesteld vermogen tussen: 1,44 en 6,00 kVa: €0,60 / 6,01 en 9,60 kVa: €0,96 

/ 9,61 en 13,00 kVa: €1,20 / 13,01 en 18,00 kVa: €1,80 / 18,01 en 36,00 kVa: €2,40 / 36,01 
en 56,00 kVa: €4,80 / 56,01 en 100,00 kVa: €7,80. 
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18. De sociale ODV’s, waarvan hiervoor sprake in het Decreet van 12 april 2001, worden 

verder gepreciseerd in het Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende 

de ODV’s op de elektriciteitsmarkt (artikels 26 tot en met 41). Er wordt verder ingegaan op: 

 

- levering aan beschermde afnemers;  

 

- procedure die van toepassing is op residentiële afnemers bij wanbetaling; 

  

- wanbetaling van een residentiële afnemer en plaatsing van de budgetmeter; 

  

- gewaarborgde minimumlevering aan de beschermde afnemers en meer 

specifiek: 

o gewaarborgde minimumlevering en recurrente wanbetalingen  

o procedure inzake elektriciteitsafsluiting ingevolge recurrente wanbetalingen 

o invordering van de schuld in verband met de gewaarborgde 

minimumlevering. 

 

 

I.5 Onderscheid niet-beschermde en beschermde 

gedropte klanten 

 

19. Indien een afnemer zijn factuur niet aan de leverancier betaalt, wordt het 

commercieel contract opgezegd. Men spreekt dan over een gedropte klant. Die klant zal dan 

door de distributienetbeheerder van elektriciteit worden voorzien, indien dit zo door de 

gewestelijke regelgeving14 wordt bepaald. 

 

20. Er zijn 2 soorten gedropte klanten: enerzijds niet-beschermde gedropte klanten en 

anderzijds beschermde gedropte klanten: 

 

- niet-beschermde gedropte klanten: zij worden beleverd aan een maximumprijs 

die wordt vastgelegd op basis van het Ministerieel Besluit van 1 juni 2004 tot 

vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de 

                                                 
14

 In Vlaanderen wordt een gedropte klant met wanbetalingen ten aanzien van de commerciële 
leverancier door de distributienetbeheerder van elektriciteit voorzien.  
In Brussel kan de afnemer niet gedropt worden door zijn commerciële leverancier.  
In Wallonië wordt een gedropte klant, mits de installatie van een budgetmeter, voor maximaal 6 
maanden van elektriciteit voorzien door de commerciële leverancier.  
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distributienetbeheerders aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd 

opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten 

met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 20, § 2, 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

kunnen beschouwd worden.  

In verband met de berekening van de maximumprijzen die gelden voor de niet-

beschermde gedropte klanten heeft de CREG bijkomende regels uitgewerkt in 

beslissing (B)100429-CDC-964 van 29 april 201015.  

 

- beschermde16 gedropte klanten: zij worden beleverd aan het sociaal tarief. De 

distributienetbeheerder vordert het verschil tussen marktprijs en sociaal tarief 

terug via het fonds ‘beschermde klanten’ dat door de CREG wordt beheerd. In 

deze situatie treedt de distributienetbeheerder als sociale leverancier op. De 

wetgeving is te vinden in het Ministerieel Besluit van 30 maart 2007 houdende 

vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de 

beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare 

situatie. 

In alle gevallen worden alle beschermde klanten, dus ook de niet-gedropte 

klanten, aan het sociaal tarief aangerekend.  

 

 

I.5.1 Niet-beschermde gedropte klanten  

 

21. Indien een klant als niet-beschermde gedropte klant wordt gecategoriseerd, treedt de 

distributienetbeheerder op als supplier of last resort (= SOLR). Het Ministerieel Besluit van 1 

juni 2004 bepaalt de regels voor het vaststellen van de maximumprijzen die de 

distributienetbeheerders aan dergelijke klanten mogen aanrekenen, waarbij: 

 

                                                 
15

 Beslissing (B)100429-CDC-964 over “de nadere regels betreffende de berekening van de marge te 
berekenen voor de bepaling van de maximumprijzen elektriciteit toe te passen op niet-beschermde 
gedropte klanten”. 
16

 Overeenkomstig de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
worden maximumprijzen vastgelegd voor residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in 
een kwetsbare situatie. Deze maximumprijzen (= sociaal tarief) worden berekend door de CREG 
conform het Ministerieel Besluit van 30 maart 2007 (artikel 8). De voorwaarden waaraan moet voldaan 
zijn om tot de categorie van beschermde klanten te behoren, staan opgesomd in artikel 2 van dit 
Ministerieel Besluit. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in bijlage 1. 
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Maximumprijs = energieprijs + transmissienettarief + distributienettarief + marge 

 

De energieprijs is de prijs waartegen de distributienetbeheerder zijn energie via een 

openbare aanbesteding aankoopt.  

 

Het transmissienettarief en distributienettarief omvatten de tarieven zoals door de CREG 

goedgekeurd.  

 

De marge is het verschil tussen enerzijds de som van de energieprijs, het 

transmissienettarief en het distributienettarief en anderzijds het gemiddelde van de hoogste 

door de leveranciers in het distributiegebied van de distributienetbeheerder aangekondigde 

meest recente prijzen voor een soortgelijke categorie van klanten.  

 

Indien de som kleiner is dan het gemiddelde, kan de distributienetbeheerder een marge 

toevoegen. Indien de som groter is dan of gelijk aan het gemiddelde, wordt er geen 

bijkomende marge toegepast.  

 

22. In beslissing (B)100429-CDC-964 van de CREG van 29 april 2010 werkt de CREG 

nadere regels uit met toepassing van artikel 3 van het Ministerieel Besluit van 1 juni 200417. 

Bij de berekening van het gemiddelde zijn een aantal principes belangrijk:  

 

- De gegevens zoals ze op 1 juni bekend zijn, dienen te worden gebruikt voor de 

maximumprijzen die te publiceren zijn op 1 juli (voor de periode van augustus tot 

en met januari) en de gegevens van 1 december voor de maximumprijzen die te 

publiceren zijn op 1 januari (voor de periode van februari tot en met juli).   

 

- Enkel de gegevens van die leveranciers worden gebruikt die actief zijn in het 

distributiegebied van de betrokken distributienetbeheerder, en alleen voor de 

residentiële laagspanningstoegangspunten. 

 

- Enkel die leveranciers worden gebruikt die minstens een aandeel hebben van 3% 

in het totaal aantal niet-telegelezen residentiële toegangspunten in het betrokken 

distributiegebied. De voorwaarde is wel dat alle leveranciers in totaal instaan voor 

minstens 90% van het totaal aantal niet-telegelezen residentiële toegangspunten 

                                                 
17

 Artikel 3 stelt namelijk: “De CREG kan nadere regels vastleggen betreffende de berekening van de 
marge.” De beslissing (B)100429-CDC-964 houdt in de typeklanten tevens rekening met het 
aanrekenen van het nachttarief in het weekend. 
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in het betrokken distributiegebied.  

 
 

- Bij de berekening van het gemiddelde tarief moet er een gewogen gemiddelde 

worden berekend, waarbij het marktaandeel van de leverancier het gewicht 

bepaalt dat zijn tarief in het gemiddelde krijgt.  

 

- Indien de leverancier de keuze laat tussen twee tariefformules, moet de 

distributienetbeheerder die formule gebruiken die voor de betrokken categorie 

van klanten de minst voordelige is.  

 

- De berekening voor het gemiddelde moet voor een soortgelijke categorie van 

klanten worden gemaakt. Voor de CREG moet het hier gaan over de typeklanten 

Dc en De.18  

 

 

I.5.2 Beschermde klanten 

 

23. De beschermde klanten behoren volgens het Ministerieel Besluit van 30 maart 2007 

tot de categorie van residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of bevinden zich 

in een kwetsbare situatie. Zij komen in aanmerking voor de toepassing van de sociale 

tarieven. De sociale tarieven worden zesmaandelijks door de CREG berekend.  

 

24. Het Ministerieel Besluit van 30 maart 2007 bepaalt dat het sociaal tarief wordt 

berekend door het laagste commerciële tarief te nemen over alle commerciële leveranciers 

in het distributienetgebied met de laagste distributienetvergoeding. De voorwaarde is dat 

dergelijke leveranciers gedurende minimum 12 maanden actief zijn in minimum één van de 

drie gewesten. In het betreffende geografische gebied met het laagste distributienettarief 

waar de leverancier actief is, dient wel minimum 1% van de Belgische bevolking te wonen.  

 

 

                                                 
18

 In de beslissing van de CREG (B)100429-CDC-964 van 29 april 2010 is sprake van volgende 
verbruiksgegevens voor typeklanten Dc en De:  

- Dc: totaalverbruik: 3.500 kWh, waarvan 1.600 kWh dag en 1.900 kWh nacht; 
- De: totaalverbruik: 20.000 kWh, waarvan 3.600 kWh dag, 3.900 kWh nacht en 12.500 kWh 

exclusief nacht. 
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I.6 Procedures bij wanbetaling leverancier en 

distributienetbeheerder  

 

I.6.1 Procedure bij wanbetaling in Vlaanderen  

 

25. In het Energiebesluit van 19 november 2010 betreffende de sociale ODV’s in de 

vrijgemaakte elektriciteitsmarkt wordt in artikels 5.1.1 tot en met 5.1.5 de procedure uitgelegd 

die dient te worden gevolgd indien een afnemer wanbetalingen doet ten aanzien van de 

commerciële leverancier en de distributienetbeheerder. Ter info: de cijfers die voor elke stap 

in de hierna volgende procedure staan, komen overeen met de cijfers in het daaropvolgende 

schema.   

 

1) De commerciële leverancier stuurt een factuur naar de afnemer. Indien er geen 

betaling volgt, wordt er een herinneringsbrief verstuurd en in een latere fase 

een aangetekende ingebrekestelling.  

 

2) Indien de afnemer na het doorlopen van voorgaande procedure zijn factuur niet 

heeft betaald, wordt de afnemer door de commerciële leverancier gedropt en 

voorziet de distributienetbeheerder de afnemer van elektriciteit.  

 

Ook de distributienetbeheerder verstuurt een herinneringsbrief en een 

aangetekende ingebrekestelling naar de afnemer, indien deze laatste zijn factuur 

niet aan de distributienetbeheerder betaalt. De kosten die verbonden zijn aan het 

versturen van de herinneringsbrief en de ingebrekestelling aan een beschermde 

afnemer vallen ten laste van de distributienetbeheerder. 

 

3) Indien de afnemer niet reageert na de aangetekende ingebrekestelling, plaatst de 

distributienetbeheerder een budgetmeter met vermogensbegrenzer bij de 

afnemer.  

 

4) Artikels 5.3.1. tot en met 5.3.8. van het Energiebesluit bespreken het gebruik van 

de budgetmeter. Bij het gebruik van de budgetmeter kan de afnemer via een 

oplaadkaart elektriciteit verbruiken. De oplaadkaart wordt door de afnemer in een 

OCMW-instelling of in een klantenkantoor van de distributienetbeheerder 

opgeladen.  
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5) Indien de oplaadkaart de waarde van € 0,00 bereikt, dan treedt het hulpkrediet 

in werking. Voor een tegenwaarde van 200 kWh, verrekend aan de sociale 

maximumprijs, kan de afnemer elektriciteit verbruiken. De afnemer dient in deze 

periode de oplaadkaart dus terug op te laden.  

 

6) Indien de tegenwaarde van het hulpkrediet opgebruikt is, kan de 

stroombegrenzer worden ingeschakeld om verder van elektriciteit te worden 

voorzien19.   

 

Een schematische voorstelling van voorgaande procedure kan in de volgende afbeelding 

worden teruggevonden.  

 

1) Leverancier 

Factuur 

Herinneringsbrief 

Aangetekende ingebrekestelling 

 

2) Levering door distributienetbeheerder 

Factuur 

Herinneringsbrief 

Aangetekende ingebrekestelling 

 

3) Plaatsing van budgetmeter met vermogensbegrenzer 

 

4) Gebruik van budgetmeter 

 

5) Beroep doen op hulpkrediet 

 

6) Inschakelen van stroombegrenzer 

 

26. De kosten verbonden aan de budgetmeter en de stroombegrenzer (plaatsing, 

inschakeling en uitschakeling) vallen steeds ten laste van de distributienetbeheerder. De 

kosten verbonden aan het wegnemen van de budgetmeter vallen steeds ten laste van de 

aanvrager tot het wegnemen van een budgetmeter. 

 

                                                 
19

 De stroombegrenzer zorgt ervoor dat de stroomvoorziening begrensd is tot 10 ampère.  
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27. Artikels 5.3.9. tot en met 5.3.11 van het Energiebesluit handelen over de procedure 

voor afsluiting van een afnemer met wanbetalingen. Het afsluiten van een afnemer kan enkel 

in bepaalde gevallen gebeuren. Deze gevallen staan opgesomd in artikels 5.3.13. tot en met 

5.3.16. Al dan niet is bij afsluiting het advies van de Lokale Adviescommissie nodig. Deze 

Lokale Adviescommissie bestaat uit een afgevaardigde uit het OCMW, de 

distributienetbeheerder en eventueel een erkende instelling voor schuldbemiddeling. De 

afgevaardigde uit het OCMW (= voorzitter) nodigt de afnemer of zijn afgevaardigde uit. De 

kosten voor de afsluiting en eventuele heraansluiting liggen steeds bij de afnemer. Enkel 

indien blijkt dat de afnemer ten onrechte werd afgesloten, worden de kosten voor 

heraansluiting gedragen door de distributienetbeheerder. In het geval van onveiligheid 

worden de kosten voor afsluiting gedragen door de distributienetbeheerder, tenzij de 

distributienetbeheerder kan aantonen dat de situatie van onveiligheid door de afnemer of 

eigenaar van de woning werd gecreëerd.  

 
 

I.6.2 Procedure bij wanbetaling in Brussel  

 

28. De sociale ODV’s en andere ODV’s die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de 

commerciële leveranciers en de distributienetbeheerder rusten, vinden hun oorsprong in de 

Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (artikels 24 

tot en met 26) en werden aangepast in de Ordonnantie van 14 december 2006 (artikels 42 

tot en met 55).  

 

29. Initieel wordt de afnemer door zijn commerciële leverancier van elektriciteit voorzien. 

Indien de factuur niet wordt betaald, wordt een herinneringsbrief verstuurd. Indien hier geen 

reactie op volgt, start de commerciële leverancier de procedure tot plaatsing van een 

vermogensbegrenzer. Met het oog op de plaatsing van de begrenzer stuurt de leverancier 

een ingebrekestelling naar de afnemer en informeert  de leverancier het OCMW over de 

plaatsing van de vermogensbegrenzer.  

 

In alle gevallen treedt Sibelga op als leverancier indien de afnemer tot beschermde afnemer 

wordt uitgeroepen, na ontvangst van een ingebrekestelling van de leverancier.   

 

De afnemer kan zelf een aanvraag doen om als beschermde afnemer gecategoriseerd te 

worden. Ook kan het OCMW deze aanvraag voor de afnemer doen. De toewijzing van het 

statuut van ‘beschermde klant’ gebeurt in 80% van de gevallen door het OCMW. In het 

andere geval kan Brugel het statuut van beschermde klant toekennen.  



  22/79 

30. Van zodra de afnemer de status van beschermde klant geniet en een 

ingebrekestelling van de commerciële leverancier heeft ontvangen, treedt Sibelga altijd op 

als sociale leverancier en wordt het leveringscontract met zijn commerciële leverancier 

opgeschort, maar niet ontbonden. De beschermde klant wordt door Sibelga aan het sociaal 

tarief gefactureerd.  

 

31. Dezelfde procedure geldt bij wanbetaling van de afnemer ten aanzien van Sibelga. 

Sibelga verstuurt opeenvolgend de factuur, de herinneringsbrief en de aangetekende 

ingebrekestelling. Als de afnemer nog steeds niet reageert door de factuur te betalen of een 

afbetalingsplan voor te leggen, geeft Sibelga de naam en het adres van de afnemer door aan 

het OCMW. Enkel indien het OCMW meedeelt dat de afnemer geen maatschappelijke hulp 

geniet, mag Sibelga aan de vrederechter vragen om te mogen overgaan tot afsluiting van 

elektriciteit.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus steeds de tussenkomst van de 

vrederechter nodig om te mogen overgaan tot afsluiting. Hieronder is een schematische 

voorstelling van de procedure bij wanbetaling ten aanzien van Sibelga te zien.  

 
1) Sibelga 

Factuur 

Herinneringsbrief 

Aangetekende ingebrekestelling 

 

2) Sibelga geeft naam + adres van de beschermde klant door aan het OCMW 

 

3) OCMW bevestigt aan Sibelga dat: 

 

 de klant niet geniet van sociale hulp 

 de klant geen voorstel van betalingsplan heeft 

aanvaard 

 

4) Sibelga kan naar rechter stappen om opzegging leveringscontract te vragen 

 

32. Er dient te worden opgemerkt dat de definitie van ‘beschermde afnemer’ volgens de 

federale regelgeving anders is dan volgens de regelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Volgens de Ordonnantie van 19 juli 2001 (artikel 25septies) komt elke afnemer in 

aanmerking voor het statuut van ‘beschermde afnemer’ indien men aan de voorwaarden van 

het sociaal tarief voldoet of indien men betrokken is in een proces van schuldbemiddeling 

met een erkend bemiddelingscentrum of in een proces van collectieve schuldbemiddeling. 
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De regionale Brusselse definitie van ‘beschermde afnemer’ is ruimer dan de federale 

definitie.     

   

33. Volgens artikel 26 van de Ordonnantie van 19 juli 2001 wordt aan de 

distributienetbeheerder een bijdrage toegekend om de kosten van de ODV’s bedoeld in 

artikel 24 van dezelfde Ordonnantie te dekken. De Ordonnantie van 16 december 2006 kent 

volgens artikel 51 de volgende verdeling van deze bijdrage toe:  

 

- 5 % aan het «Fonds voor sociale energiebegeleiding» bestemd voor de 

opdrachten uitgevoerd door de OCMW’s;  

- 5 % aan het «Fonds voor sociale energiebegeleiding» bestemd voor de ODV’s 

uitgevoerd door de leveranciers; 

- 30 % aan de ODV’s uitgevoerd door de distributienetbeheerder, inzake REG-

acties; 

- 50 % aan de overige ODV’s (zoals openbare verlichting) uitgevoerd door de 

distributienetbeheerder;  

- 10 % aan het «Fonds voor energiebeleid». 

 

Het is belangrijk om op te merken dat de kosten voor de sociale ODV’s in 2009 en 2010 

volledig via de tarieven werden gefinancierd en niet door middel van de bijdrage waarvan 

sprake is in artikel 26 van de Ordonnantie. Ook de kosten voor de ombudsman worden via 

de tarieven gerecupereerd. De ODV’s met betrekking tot REG-acties en openbare verlichting 

worden deels via de bijdrage van artikel 26 en deels via de tarieven gerecupereerd.20  

 

 

I.6.3 Procedure bij wanbetaling in Wallonië 

 

34. De procedure die wordt gevolgd in geval van wanbetaling van de afnemer ten 

aanzien van de commerciële leverancier en de distributienetbeheerder vindt zijn basis in het 

Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 (artikels 26 tot en met 41): 

 

1) De commerciële leverancier poogt via het versturen van een factuur, een 

herinneringsbrief en een aangetekende ingebrekestelling om een betaling van 

de openstaande factuur van de afnemer gedaan te krijgen.  

                                                 
20

 Bron : Rapport du gestionnaire de réseau Sibelga sur l’exécution de ses mission de service public 
en matière d’électricité et de gaz.  
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2) Indien de afnemer niet reageert op de aangetekende ingebrekestelling, vraagt de 

leverancier aan de distributienetbeheerder om bij de residentiële afnemer een 

budgetmeter te plaatsen21.  

 

Wat betreft het opnemen van de kosten voor de plaatsing van de budgetmeter, is 

de plaatsing ervan volledig ten laste van de distributienetbeheerder bij een 

beschermde afnemer. De bijdrage van de niet-beschermde afnemer in de 

plaatsing van de budgetmeter bedraagt € 100,00.  

 

3) Indien de budgetmeter niet wordt opgeladen, verkrijgt de afnemer elektriciteit 

door de minimumlevering, die wordt gewaarborgd door de leverancier van de 

beschermde afnemer. 

 

4) De beschermde afnemer kan maximaal 6 maanden genieten van de 

gewaarborgde minimumlevering.  Gedurende die 6 maanden wordt de 

beschermde afnemer door zijn commerciële leverancier gefactureerd. Als de 

beschermde afnemer de gewaarborgde minimumlevering zes maanden heeft 

genoten en de facturen in verband met die levering niet heeft betaald, wordt hij 

tot recurrent wanbetaler verklaard.  

 
5) In dit stadium wordt de beschermde klant met betalingsmoeilijkheden naar de 

distributienetbeheerder getransfereerd.  

 

6) De openstaande factuur dient aan de leverancier te worden betaald. Indien dit 

niet gebeurt, stuurt de leverancier een ingebrekestelling naar de afnemer.  

 

7) Als de afnemer binnen vijftien dagen na het versturen van de ingebrekestelling 

geen oplossing heeft voorgesteld, kan de distributienetbeheerder bij de Lokale 

Energiecommissie een gemotiveerd verzoek indienen met het oog op de 

afsluiting van de elektriciteit wegens manifeste slechte wil.  

 

Het is de Lokale Energiecommissie die beslist over het al dan niet afsluiten van 

de afnemer. 

 

                                                 
21

 Merk op dat een budgetmeter in Vlaanderen pas wordt geplaatst indien de wanbetalingen zich ook 
bij de distributienetbeheerder blijven voordoen. In Wallonië wordt dus op een vroeger tijdstip in de 
procedure een budgetmeter geplaatst, op vraag van de leverancier.  
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Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de sociale actieraad 

(conseil de l’action sociale), het OCMW, de distributienetbeheerder en optioneel 

(de vertegenwoordiger van) de afnemer.  

 

Een schematische voorstelling van voorgaande procedure kan in de volgende afbeelding 

worden teruggevonden.  

 

 

1) Leverancier  

Factuur 

Herinneringsbrief 

Aangetekende ingebrekestelling 

 

2) Plaatsing budgetmeter en vermogensbegrenzer (bevoorrading door leverancier) 

 

3) Gewaarborgde minimumlevering (in geval van niet opladen van budgetmeter) 

 

4) Facturatie gedurende maximaal 6 maanden van gewaarborgde 

minimumlevering 

 

5) Indien nog steeds wanbetaling: bevoorrading door distributienetbeheerder 

 

6) Leverancier stuurt ingebrekestelling naar gedropte afnemer 

 

7) Distributienetbeheerder dient verzoek tot afsluiting in bij Lokale 

Energiecommissie 

 

35. In Wallonië staat een deel van het geld uit het Energiefonds22 in voor de terugbetaling 

van leveranciers en distributienetbeheerders, indien de schulden van de afnemer bij de 

gewaarborgde minimale levering door de lokale energiecommissie werden kwijtgescholden. 

Het fonds wordt door een retributie op de aansluitingskosten gespijsd.  

 

                                                 
22

 Andere financieringsdoeleinden van het Energiefonds zijn onder andere de financiering van 
uitgaven van de CWaPE, premies voor het rationeel energiegebruik en steunmaatregelen aan 
hernieuwbare energie. Bron: http://www.cwape.be/xml/doc.xml?IDC=&IDD=1577.  
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36. Tot slot van dit hoofdstuk zijn de belangrijkste te onthouden zaken over de 

procedures bij wanbetaling de volgende: 

 
- in Vlaanderen wordt de budgetmeter geïnstalleerd bij wanbetalingen ten aanzien 

van de distributienetbeheerder; 

 

- in Brussel is voor het OCMW een belangrijke rol weggelegd en worden er geen 

budgetmeters, maar wel vermogensbegrenzers geïnstalleerd. Tevens is de 

vrederechter steeds nodig om tot afsluiting te mogen overgaan.   

 
- in Wallonië kan de budgetmeter ook op vraag van de leverancier worden 

geïnstalleerd.  
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II. OVERZICHT EVOLUTIE TOTALE KOSTEN 

 

37. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk welke sociale ODV’s rusten op de 

distributienetbeheerders, afhankelijk van de regionale regelgeving. Dergelijke verplichtingen 

brengen kosten met zich mee, die de distributienetbeheerders via de distributienettarieven 

trachten te recupereren.  

 

38. Het doel van dit hoofdstuk is om het kostenverdelingsmechanisme van de 

distributienetbeheerders met betrekking tot de sociale ODV’s in kaart te brengen. De totale 

kosten ten gevolge van sociale ODV’s worden verder uitgesplitst in specifieke kosten voor de 

verschillende activiteiten die nodig zijn voor het vervullen van de sociale ODV’s. De 

specifieke regelgeving legt de verplichtingen op, maar het zijn de distributienetbeheerders 

zelf die de toewijzing van de kosten aan specifieke kostensoorten bepalen.   

 

De analyse wordt bij het eerste volledige jaar van liberalisering van de elektriciteitsmarkt 

gestart. Voor het Vlaams Gewest wordt zo gestart met de kostengegevens van 2004.23 Voor 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest wordt gestart in 2007.24 

 

 

II.1 Evolutie van de totale kosten bij Eandis
25

 

 

39. In onderstaande tabel 2 is een overzicht te zien van de totale kosten die de sociale 

ODV’s bij Eandis met zich meebrengen. Over de jaren 2004 tot en met 2010 zijn zowel de 

budgetcijfers als de realiteitscijfers weergegeven.  

 

Deze kosten bestaan zowel uit de kosten ten gevolge van de ‘100 kWh gratis’26 als de kosten 

ten gevolge van de beschermde en niet-beschermde gedropte klanten.  

 

 

                                                 
23

 In het Vlaams Gewest is er een volledig vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt sinds 1 juli 
2003. 
24

 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest is de elektriciteits- en aardgasmarkt 
volledig vrijgemaakt sinds 1 januari 2007. 
25

 Bron: Rapportering Eandis. 
26

 In deze studie wordt de levering van 100 kWh gratis als een sociale maatregel aanzien en aldus 
worden de kosten voor de levering van 100 kWh gratis ook opgenomen in de analyse van de evolutie 
van kosten als gevolg van sociale ODV’s.   
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Tabel 2: Evolutie totale kosten sociale ODV’s Eandis 

Procentuele verandering Bedragen weergegeven in € Totaal = Som Kolom A + B  Kolom  A Kolom B = Som kolom C + D - E + F Kolom C Kolom D Kolom E Kolom F 

over de realiteitsjaren 100 kWh gratis Beheer beschermde en Budgetmeters / Levering aan Facturering energie Waardeverminderingen 

niet-beschermde gedropte klanten vermogensbegrenzers gedropte klanten aan gedropte klanten 

Budget 2004 93.612.156,54                                  77.398.456,54                                         16.213.700,00                                         16.213.700,00                  0,00 0,00 0,00

Realiteit 2004 88.398.552,04                                  81.392.764,13                                         7.005.787,91                                           6.998.468,97                    4.769.565,48                 4.762.246,54                    0,00

(+21,92%) Budget 2005 96.114.999,99                                  79.288.499,99                                         16.826.500,00                                         16.826.500,00                  0,00 0,00 0,00

Absolute stijging R 2004 naar R 2005 5.736.271,31                                    

Realiteit 2005 94.134.823,35                                  80.842.401,47                                         13.292.421,88                                         14.359.773,93                  11.120.815,79               14.015.329,58                 1.827.161,74                   

(+3,44%) Budget 2006 92.332.799,00                                  77.526.199,00                                         14.806.600,00                                         14.649.000,00                  5.951.291,00                 7.085.691,00                    1.292.000,00                   

Absolute stijging R 2005 naar R 2006 3.241.530,72                                    

Realiteit 2006 97.376.354,07                                  79.632.522,60                                         17.743.831,47                                         17.710.527,88                  15.087.070,31               17.897.493,10                 2.843.726,38                   

(+12,72%) Budget 2007 102.764.373,00                                78.568.373,00                                         24.196.000,00                                         14.649.000,00                  15.813.078,00               16.940.100,00                 10.674.022,00                 

Absolute stijging R 2006 naar R 2007 12.390.698,93                                  

Realiteit 2007 109.767.053,00                                87.084.852,57                                         22.682.200,43                                         18.404.959,42                  21.959.238,56               23.865.568,33                 6.183.570,78                   

(+0,53%) Budget 2008 109.125.085,00                                85.435.785,00                                         23.689.300,00                                         15.253.800,00                  18.484.900,00               20.098.700,00                 10.049.300,00                 

Absolute stijging R 2007 naar R 2008 581.981,33                                        

Realiteit 2008 110.349.034,33                                88.910.762,60                                         21.438.271,73                                         20.233.812,82                  27.174.770,26               31.378.085,61                 5.407.774,26                   

(-2,44%) Budget 2009 116.848.507,65                                93.790.184,00                                         23.058.323,65                                         18.022.223,65                  26.430.000,00               32.913.700,00                 11.519.800,00                 

Absolute daling R 2008 naar R 2009 2.692.033,27                                    

Realiteit 2009 107.657.001,06                                87.318.725,85                                         20.338.275,21                                         20.892.081,64                  29.610.471,61               35.076.731,37                 4.912.453,33                   

(+4,22%) Budget 2010 118.933.072,00                                93.790.213,00                                        25.142.859,00                                         20.012.487,79                  26.699.031,00               33.182.652,00                 6.483.621,00                   

Absolute stijging R 2009 naar R 2010

Realiteit 2010 112.627.895,15                                91.324.634,20                                         21.303.260,95                                         22.790.432,91                  31.842.348,24               40.347.680,22                 8.505.331,98                    



  29/79 

40. In bovenstaande tabel 2 wordt de totale kost voor sociale ODV’s bij Eandis naar de 

verschillende activiteiten uitgesplitst. Deze activiteiten zijn:  

 

1. Kosten voor de levering van 100 kWh gratis: 

91.324.634,20 €  in 2010 (zie kolom A) 

 

2. Beheer van beschermde en niet-beschermde gedropte klanten: 

21.303.260,95 € in 2010 (zie kolom B) 

De activiteit ‘beheer van beschermde en niet-beschermde gedropte 

klanten’ wordt verder uitgesplitst in:  

o kosten voor plaatsing, onderhoud, beheer en afschrijving van 

budgetmeters en vermogensbegrenzers; 

o kosten voor de levering van elektriciteit aan gedropte klanten; 

o opbrengst uit de facturering van elektriciteit aan de gedropte 

klanten en recuperaties uit het fonds ‘beschermde klanten’ van de 

CREG; 

o waardeverminderingen en minderwaarden op de realisatie van 

handelsvorderingen. 

 

 

II.1.1 100 kWh gratis (tabel 2, kolom A)  

 

41. De totale kost voor de ‘levering van 100 kWh gratis’ wordt bepaald door de geleverde 

hoeveelheid elektriciteit en de eenheidsprijs per kWh gratis.  

 

Sinds het jaar 2008 berekent de VREG de eenheidsprijs per kWh voor de gratis hoeveelheid 

elektriciteit.27 Die eenheidsprijs is de gewogen gemiddelde kWh marktprijs voor 

huishoudelijke afnemers in het Vlaamse Gewest.  

 

42. De berekening van de gewogen gemiddelde kWh marktprijs start door een relatief 

belang toe te kennen aan elke distributienetbeheerder in Vlaanderen en aan elke 

tariefformule die in Vlaanderen wordt gebruikt bij het afsluiten van een contract door de 

commerciële leverancier met de afnemer.  

 

                                                 
27

http://www.vreg.be/gratis-elektriciteit. 
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In onderstaande tabel 3 wordt voor de verschillende typeklanten Da, Db, Dc, Dc1, Dd, De en 

De1 de jaarprijs voor de levering van elektriciteit uitgezet.   

 

Uiteindelijk wordt per typeklant tot een eenheidsprijs per kWh gekomen.  

 

Ook aan de typeklanten onderling wordt een weging toegekend om zo finaal tot de 

eenheidsprijs per kWh over alle typeklanten heen te komen.   

 

Tabel 3: Voorbeeldberekeningsblad VREG – finale berekeningen – jaarprijs 2009 

Kolom A  Kolom B Kolom C Kolom D Kolom E Kolom F Kolom G  

JANUARI 2010

Typecategorie Prijzen (€) jaarverbruik (kWh) Prijzen (€/kWh) Gewicht Gewogen gemiddelde prijs

Da 157,44 600 0,26 0,02 0,0052481597

Db 255,21 1200 0,21 0,14 0,0297749757

Dc 593,56 3500 0,17 0,12 0,0203506216

Dc1 674,58 3500 0,19 0,32 0,0616761821

Dd 1223,86 7500 0,16 0,3 0,0489545642

De 2466,51 20000 0,12 0,1 0,0123325529

De1 2647,90 20000 0,13 0 0,0000000000

0,1783370562 0,147385997

€/kWh incl. btw €/kWh excl. btw  

43. Vóór 2008 was de eenheidsprijs per kWh gebaseerd op de captieve tarieven die 

geldig waren vóór de liberalisering van de markt, meer bepaald op de proportionele term van 

het normaal tarief. Het normaal tarief is het basistarief dat voor alle laagspanningsklanten 

werd toegepast28. 

 

Volgende formule werd gebruikt voor de berekening van de eenheidsprijs (in c€ / kWh) van 

100 kWh gratis: 

8,214 x Ne  +  1,698 x Nc. 

 

Alhoewel de VREG sinds 2008 de eenheidsprijs voor 100 kWh gratis berekent, worden de 

parameters Ne en Nc impliciet vandaag de dag nog steeds gebruikt voor de berekening van 

deze eenheidsprijs. Immers, in haar berekeningen gaat de VREG uit van de jaarprijzen die 

de commerciële leveranciers in hun factuur aan de klanten aanrekenen. Bij de berekening 

van die jaarprijzen wordt voor 2010 nog steeds rekening gehouden met de parameters Ne en 

Nc.29  

                                                 
28

 Bron: http://www.creg.be/pdf/Tarifs/E/EP-MC-BT-NL2006.pdf. 
29

 De CREG publiceert de parameters Ne en Nc niet meer teneinde de representativiteit van de 
jaarprijzen, aangerekend door de leveranciers, te vergroten. De leveranciers gebruiken, na 
uiteenzetting van de gebruikte methodologie aan de CREG, eigen parameters in de tariefformules die 
aan de consumenten worden aangeboden. Electrabel maakt nog wel steeds gebruik van Nc en Ne.  
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44. Onderstaande grafiek 1 toont de maandelijkse evolutie van de parameters Ne en Nc 

tussen juli 2003 en september 2010. De stijging van de parameter Ne is vrij constant. Het 

verloop van de parameter Nc is volatieler en zodoende varieert de eenheidsprijs voor 100 

kWh gratis elk jaar. Grafiek 2 bevat eveneens de maandelijkse Ne en Nc-noteringen, maar 

geeft het voortschrijdende gemiddelde van de 12 voorafgaande maanden weer. 

Bijvoorbeeld: de noteringen voor Ne en Nc in mei 2010 zijn het gemiddelde van de Ne en 

Nc-noteringen vanaf april 2009 tot en met april 2010.  

 

De evolutie van de eenheidsprijs vanaf 2004 tot en met 2010 staat in de volgende tabel 4.   

 

Grafiek 1: Evolutie parameters Ne en Nc (maandelijks) 
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Grafiek 2: Evolutie parameters Ne en Nc (voortschrijdend gemiddelde) 
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Tabel 4: Eenheidsprijs 100 kWh
30

  

Jaar Eenheidsprijs in € / MWh (exclusief BTW) 

2004 € 128,63 / MWh 

2005 € 133,88 / MWh  

2006 € 138,52 / MWh  

2007 € 145,49 / MWh 

2008 € 142,52 / MWh 

2009 € 154,24 / MWh 

2010 € 147,39 / MWh 

2011 € 158,21 / MWh 

 

 

II.1.2 Beheer van de beschermde en niet-beschermde gedropte klanten (tabel 

2, kolom B)  

 

II.1.2.1 Kosten voor plaatsing van de budgetmeters en opvolging van de levering (tabel 2, 

kolom C)  

 

45. De kosten voor het beheer van de budgetmeters en vermogensbegrenzers kennen 

sinds de liberalisering in Vlaanderen een continue stijging. De stijging van deze kosten hangt 

samen met de toename van het aantal budgetmeters en vermogensbegrenzers.31  

 

Onderstaande grafiek 3 geeft vanaf 2007 tot en met 2010 de evolutie weer van de kosten (in 

realiteit) voor het beheer van de budgetmeters en vermogensbegrenzers ten opzichte van 

het totaal park aan geïnstalleerde budgetmeters en vermogensbegrenzers in elk jaar.  

 

De blauwe balken met de kosten dienen op de linkse y-as te worden afgelezen.  

 

De rode balken met het aantal budgetmeters en vermogensbegrenzers dienen op de rechtse 

y-as te worden afgelezen.  

 

                                                 
30

 Bron: http://www.vreg.be/gratis-elektriciteit. 
31

 Bron : http://www.vreg.be/sociale-openbaredienstverplichtingen. 
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Grafiek 3: Evolutie van de kosten en het aantal budgetmeters en vermogensbegrenzers 

-

10.000   

20.000   

30.000   

40.000   

50.000   

60.000   

70.000   

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

25.000.000,00 €

2007 2008 2009 2010

Kosten (€)

Meters (Aantal)

 

 

 

II.1.2.2 Levering en facturering van elektriciteit (tabel 2, kolom D en E) 

 

46. De stijging van de kosten voor de levering van elektriciteit aan gedropte klanten is net 

zoals de opbrengsten van facturering van elektriciteit aan gedropte klanten gerelateerd aan 

de stijging van het aantal klanten die door de distributienetbeheerder van elektriciteit worden 

voorzien.  

 

Op de aankoopkosten voor de levering van elektriciteit bij Eandis wordt verder ingegaan in 

randnummer 63. De verkoopprijs die wordt gehanteerd bij verkoop aan beschermde en niet-

beschermde gedropte klanten werd in randnummers 21 tot en met 24 uitgelegd.  

 

 

II.1.2.3 Waardeverminderingen (tabel 2, kolom F)  

 

47. Inzake de waardeverminderingen en minderwaarden op de realisatie van 

handelsvorderingen houdt Eandis rekening met een kost voor de waardevermindering op de 

realisatie van de vorderingen ten belope van 35% van de gefactureerde bedragen.  
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II.2 Evolutie van de totale kosten bij Infrax 

 

48. Onderstaande tabel 5 toont een overzicht van de totale kosten die de sociale ODV’s 

bij Infrax met zich meebrengen. Over de jaren 2004 tot en met 2010 zijn zowel de 

budgetcijfers als de realiteitscijfers weergegeven.  

 

Deze kosten bestaan zowel uit de kosten ten gevolge van de ‘100 kWh gratis’ als de kosten 

ten gevolge van de beschermde en niet-beschermde gedropte klanten.  
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Tabel 5: Evolutie totale kosten sociale ODV’s Infrax 

 

Procentuele verandering Bedragen weergegeven in € Totaal = Som Kolom A + B  Kolom  A Kolom B = Som kolom C + D - E + F Kolom C Kolom D Kolom E Kolom F 

over de realiteitsjaren 100 kWh gratis Beheer beschermde en Budgetmeters / Levering aan Facturering energie Waardeverminderingen 

niet-beschermde gedropte klanten vermogensbegrenzers gedropte klanten aan gedropte klanten 

Budget 2004 32.976.166,93                          32.561.919,00 €                        414.247,93                                                            116.171,93                          0,00 0,00 298076,00

Realiteit 2004 30.052.315,65                          29.845.934,11                         206.381,54                                                            163.669,90                          8.575,95                          9.434,31                             43570,00

Budget 2005 25.685.373,82                          25.434.929,00 €                        250.444,82                                                            212.872,82                          17.260,00                       17260,00 37572,00

Absolute stijging R 2004 naar R 2005

-21,79% Realiteit 2005 23.504.333,92                          21.629.660,07 €                        1.874.673,85                                                        1.421.840,00                       972.675,00                     855.244,00                        335402,85

Budget 2006 28.323.907,40                          23.857.998,56 €                        4.465.908,84                                                        4.119.399,86                       2.942.174,95                 2.993.316,97                     397.651,00                           

16,60% Absolute stijging R 2005 naar R 2006

Realiteit 2006 27.405.230,25                          24.267.005,86 €                        3.138.224,39                                                        1.896.210,83                       2.448.799,29                 2.351.053,14                     1.144.267,41                        

Budget 2007 30.574.354,51                          26.793.508,14 €                        3.780.846,37                                                        2.632.092,81                       3.912.981,73                 4.033.387,31                     1.269.159,14                        

6,16% Absolute stijging R 2006 naar R 2007

Realiteit 2007 29.092.919,75 €                         26.033.036,96 €                        3.059.882,79 €                                                       2.236.846,07 €                      5.573.429,08 €                5.201.658,03 €                    451.265,67 €                          

Budget 2008 30.473.573,03 €                         27.622.240,95 €                        2.851.332,08 €                                                       2.102.578,45 €                      3.987.372,96 €                4.033.462,30 €                    794.842,97 €                          

5,09% Absolute stijging R 2007 naar R 2008

Realiteit 2008 30.572.389,96 €                         27.077.083,20 €                        3.495.306,77 €                                                       3.742.860,36 €                      6.119.756,05 €                7.258.375,56 €                    891.065,91 €                          

Budget 2009 30.473.573,03 €                         27.622.240,95 €                        2.851.332,08 €                                                       2.102.578,45 €                      3.987.372,96 €                4.033.462,30 €                    794.842,97 €                          

6,80% Absolute daling R 2008 naar R 2009

Realiteit 2009 32.650.165,19 €                         27.605.901,99 €                        5.044.263,20 €                                                       4.473.815,41 €                      9.693.664,24 €                9.627.415,43 €                    504.198,98 €                          

Budget 2010 30.473.573,03 €                         27.622.240,95 €                        2.851.332,08 €                                                       2.102.578,45 €                      3.987.372,96 €                4.033.462,30 €                    794.842,97 €                          

-6,18%

Absolute stijging R 2009 naar R 2010

Realiteit 2010 30.632.356,82 €                         26.656.055,79 €                        3.976.301,03 €                                                       5.142.372,46 €                      6.347.167,66 €                7.864.832,32 €                    351.593,23 €                          
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II.2.1 Kosten voor plaatsing van de budgetmeters en opvolging van de 

levering (tabel 5, kolom C)  

 

49. Onderstaande grafiek 4 geeft voor de periode van 2007 tot 2010 het stijgend verband 

weer tussen het totaal park aan geïnstalleerde budgetmeters en vermogensbegrenzers én 

de kosten voor de plaatsing en het beheer van de budgetmeters en vermogensbegrenzers. 

 

Grafiek 4: Evolutie van de kosten en het aantal budgetmeters en vermogensbegrenzers 
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II.2.2 Levering en facturering van elektriciteit (tabel 5, kolom D en E) 

 

50. De stijging van de kosten voor de levering van elektriciteit aan gedropte klanten is net 

zoals de opbrengsten van facturering van elektriciteit aan gedropte klanten gerelateerd aan 

de stijging tussen 2007 en 2009 van het aantal klanten die door de distributienetbeheerder 

van elektriciteit worden voorzien. In 2010 is een daling in deze kosten en opbrengsten 

merkbaar, wat samenloopt met de daling van het aantal gedropte klanten bij Infrax in 2010. 

 

Op de aankoopkosten voor de levering van elektriciteit bij Infrax wordt verder ingegaan in 

randnummers 71 tot en met 73. De verkoopprijs gehanteerd bij verkoop aan beschermde en 

niet-beschermde gedropte klanten werd uitgelegd in randnummers 21 tot en met 24.  
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II.2.3 Waardeverminderingen (tabel 5, kolom F)  

 
Het bedrag aan waardeverminderingen en oninvorderbare bedragen daalt tussen 2009 en 

2010 van € 504.198,98 tot € 351.593,23, conform de daling van de gefactureerde bedragen 

aan de gedropte klanten.  

 

 

II.3 Evolutie van de totale kosten bij Sibelga
32

 

 

Onderstaande tabel 6 geeft de evolutie weer van de kosten vanaf 2007 tot en met 2010. 

Zowel de budgetcijfers als de realiteitscijfers worden gegeven.  

 

Tabel 6: Evolutie totale kosten sociale ODV’s Sibelga
33

 

Procentuele stijging Totaal (in €) 

over de realiteitsjaren

Budget 2007 5.837.230,96

Realiteit 2007 3.727.970,39

Budget 2008 6.260.963,00

Absolute stijging van R 2007 naar R 2008 960.064,85

Realiteit 2008 4.688.035,24

Budget 2009 5.598.627,00

Absolute stijging van R 2008 naar R 2009 135.974,76

Realiteit 2009 4.824.010,00

Budget 2010 5.905.550,00    

Absolute stijging van R 2009 naar R 2010 893.738,93       

Realiteit 2010 5.717.748,93    

(+25,75%)

(+2,9%)

(+18,53%)

 

 

                                                 
32

 Bron: Rapportering Sibelga. 
33

 Een uitsplitsing van de totale kosten wordt hier niet gemaakt. Eandis wordt, gezien de specifieke 
regelgeving in Vlaanderen, geconfronteerd met kosten als gevolg van de levering van 100 kWh gratis. 
Deze kosten zijn niet aanwezig bij Sibelga, aangezien de Brusselse regelgeving deze sociale ODV 
niet oplegt. Een verdere gedetailleerde uitsplitsing van de totale kosten bij Sibelga wordt in het 
volgend hoofdstuk, in randnummers 78 tot en met 87 gegeven.   
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51. Uit de evolutie van de totale kosten bij Sibelga sinds 2007 blijkt uit de reële cijfers een 

continue stijging van de kosten voor het vervullen van de taken van de sociale ODV’s. In het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdt dit het beheer van de beschermde gedropte klanten 

in, zijnde: 

 

- levering van elektriciteit voor beschermde gedropte klanten; 

- administratieve kosten; 

- plaatsing van vermogensbegrenzers; 

- provisie voor facturen bij dubieuze klanten. 

 

52. Er zijn twee redenen die veroorzaken dat de gebudgetteerde cijfers in de periode van 

2007 tot 2010 hoger liggen dan de reële cijfers. Er is namelijk een overschatting van de 

budgetcijfers van de administratieve kosten en van de kosten voor het plaatsen van de 

vermogensbegrenzers. Op de uitsplitsing van deze kosten wordt verder ingegaan in 

randnummers 83 en 84.  

 

Het feit dat de gebudgetteerde kosten hoger liggen dan de gerealiseerde kosten in de 

periode van 2007 tot 2010 heeft geen impact op de activiteiten van Sibelga als sociale 

leverancier.  

 

De bonus die Sibelga in 2007 realiseerde voor wat betreft de sociale ODV’s werd in de 

tarieven van 2008 opgenomen. 

 

De bonus die Sibelga in 2008 realiseerde, werd voor de helft in de resultatenrekening 

opgenomen en werd voor de helft op een overlopende rekening geplaatst met het oog op de 

volgende regulatoire periode van 2013 tot 2016. De bestemming daarvan wordt voor de 

gecumuleerde saldi 2008 - 2009 - 2010 - 2011 in 2012 door de CREG bepaald.   

 

53. De beschermde afnemers die door Sibelga van elektriciteit worden voorzien, krijgen 

geen impuls om terug over te stappen naar de gewone leverancier. Immers, de enige 

voorwaarde is dat de afnemers hun facturen aan Sibelga betalen. Sibelga legt geen 

verplichting op aan de afnemers om hun schulden bij de gewone leverancier aan te zuiveren. 

Dit heeft een continue stijging van de kosten voor Sibelga tot gevolg, gezien de continue 

stijging van het aantal beschermde klanten dat Sibelga als sociale leverancier heeft. Het 

totaal aantal klanten bereikte 3.35634 aan het einde van 2010.  

                                                 
34

 Bron : Sibelga jaarverslag 2010 pagina 50. 
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II.4 Evolutie van de totale kosten bij Ores35 

 

54. Tabel 7 geeft de evolutie van de totale kosten weer voor het vervullen van de sociale 

ODV’s bij Ores.   

 

Tabel 7: Evolutie totale kosten sociale ODV’s Ores
36

 

Procentuele verandering Totaal (in €)

over de realiteitsjaren

Budget 2007 10.048.469,91   

Realiteit 2007 12.496.987,05   

Budget 2008 13.363.929,42   

Absolute stijging van R 2007 naar R 2008 2.549.551,59

Realiteit 2008 15.046.538,64

Budget 2009 20.910.263,21   

Absolute stijging van R 2008 naar R 2009 16.329.569,21

Realiteit 2009 31.376.107,85   

Budget 2010 24.806.995,28   

Absolute stijging van R 2009 naar R 2010 2.766.522,42    

Realiteit 2010 34.142.630,27   

(+20,24%)

(+103,03%)

(+8,82%)

 

 

55. De volgende activiteiten worden naar voor geschoven die alles samen leiden tot het 

saldo van kosten:  

 

- levering van elektriciteit aan gedropte klanten; 

- kosten voor plaatsing, onderhoud, beheer en afschrijving van budgetmeters en 

vermogensbegrenzers; 

- waardeverminderingen en minderwaarden op de realisatie van 

handelsvorderingen. 

                                                 
35

 Bron: Rapportering Ores en document: Budget 2009/ Réalité 2009 – Obligations de service public 
(OSP) – Electricité. 
36

 Een uitsplitsing van de totale kosten wordt hier niet gemaakt. Eandis wordt, gezien de specifieke 
regelgeving in Vlaanderen, geconfronteerd met kosten als gevolg van de levering van 100 kWh gratis. 
Deze kosten zijn niet aanwezig bij Ores, aangezien de Waalse regelgeving deze sociale ODV niet 
oplegt. Een verdere gedetailleerde uitsplitsing van de totale kosten bij Ores wordt in het volgend 
hoofdstuk, in randnummers 88 tot en met 94 gegeven.   
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De sterke stijging in totale reële kosten tussen 2008 en 2009 is grotendeels te wijten aan de 

stijging van de kosten van ‘diensten & diverse goederen’ en in mindere mate een stijging van 

de administratieve kosten. Dit wordt in detail besproken in randnummer 95. Drie verklaringen 

zijn te vinden voor de stijging tussen 2008 en 2009: 

 

- een stijging van het aantal budgetmeters en vermogensbegrenzers;  

- artikel 34 van het Waals elektriciteitsdecreet37 bepaalt in §9 dat de 

distributienetbeheerder instaat voor de administratieve en technische interventies 

die verbonden zijn aan de ODV’s.38;  

- door deze paragraaf worden er kosten ten laste van de distributienetbeheerder 

gelegd die voorheen niet door de distributienetbeheerder dienden te worden 

gedragen. Behalve een aantal specifieke uitzonderingen, draagt de 

distributienetbeheerder alle kosten als gevolg van sociale ODV’s en worden deze 

kosten in de distributienettarieven opgenomen39; 

- een extra verklaring voor de sterke stijging in de totale reële kosten tussen 2008 

en 2009 ligt in de schuldvorderingen ten aanzien van gedropte klanten. Er werd 

in 2009 met een provisie van 10% op de totale verkoop rekening gehouden40. In 

2008 bedroeg dit percentage nog 2%.  

 

56. De stijging tussen 2009 en 2010 is voornamelijk te wijten aan de stijging van de 

kosten als gevolg van oninvorderbare facturen ten aanzien van de gedropte klanten bij Ores. 

Deze specifieke kosten stijgen namelijk van  € 5.105.364,12  in realiteit 2009 naar  € 

11.561.833,06 in realiteit 2010. Dit is volgens Ores te wijten aan het in 2010 inhalen van de 

achterstand inzake facturatie aan gedropte klanten en aan de waardeverminderingen op 

leveringen aan beschermde klanten volgens de Waalse definitie.  

                                                 
37

 Waals decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt.  
38

 « Assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, 
sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. »   
Deze paragraaf is bij het Waals elektriciteitsdecreet toegevoegd via het Waals Decreet van 17 juli 
2008 tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt

 
 (artikel 54).  

39
 De specifieke uitzonderingen zijn : 

- plaatsing of activering van een budgetmeter bij niet-beschermde gedropte klant: de klant 
betaalt € 100 aan de distributienetbeheerder. De overige kosten worden door de 
distributienetbeheerder gedragen.  

- bij weigering van de plaatsing of activering van een budgetmeter wordt de afnemer van de 
elektriciteitsvoorziening afgesloten. De afnemer draagt dan alle kosten voor de afsluiting.  

40
 Bron: Rapportering Ores : Document Budget 2009 / Réalité 2009 – Obligations de service public 

(OSP) – Electricité. 
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III. DETAILBESCHRIJVING KOSTEN 

TOEGEWEZEN AAN SOCIALE ODV’S 

 

57. Het vorige hoofdstuk gaf in randnummers 37 tot en met 56 een overzicht van de 

totale kosten die door de distributienetbeheerders worden gemaakt voor het vervullen van de 

sociale ODV’s. Die totale kosten werden daarbij reeds naar de verschillende activiteiten 

uitgesplitst. In dit hoofdstuk zal nog verder worden ingegaan op de specifieke kosten die bij 

de verschillende activiteiten horen.  

 

58.  In het rapporteringsmodel dat de distributienetbeheerders aan de CREG overmaken, 

zijn er specifieke onderdelen die de kosten als gevolg van ODV’s groeperen. Onderstaande 

tabellen zijn onderdelen uit het rapporteringsmodel die specifiek betrekking hebben op de 

kosten en opbrengsten van sociale ODV’s.  

 

De tabellen met de gedetailleerde analyse van de kosten zijn zo opgebouwd dat in de eerste 

kolom staat over welk blok van kosten het gaat. Eén blok bestaat uit één of meerdere lijnen. 

In de daaropvolgende tekst wordt uitleg gegeven bij de tabellen. Hierbij wordt in de tekst 

telkens vermeld om welk blok en welke lijn van kosten het gaat.  

 

De tweede kolom bevat de benaming van de uitgesplitste kosten. De derde tot en met de 

laatste kolom omvatten de bedragen van kosten en opbrengsten, gaande vanaf de 

realiteitscijfers voor het jaar 2007 over de budgetcijfers en realiteitscijfers voor 2008, 2009 en 

2010.41 

 

                                                 
41

 De detailanalyse handelt niet over de jaren 2004, 2005 en 2006. In deze jaren was de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest nog niet 
geliberaliseerd. In het Vlaams Gewest golden in 2004, 2005 en 2006 dezelfde sociale ODV’s als in de 
jaren 2007 tot en met 2010. Om die reden wordt de detailanalyse gestart in 2007, met de nadruk op 
2009 en 2010, wegens een steeds verdere verfijning van de kosten die boekhoudkundig aan sociale 
ODV’s worden toegewezen.  
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III.1 Gedetailleerde opgave van kosten  

III.1.1 Gedetailleerde opgave van kosten bij Eandis 

 
Tabel 8: Evolutie gedetailleerde kosten  

GRATIS KWhs

BLOK 1 lijn 1 Hoeveelheid (MWh) 608.030,67                      591.860,90                619.569,63                          623.870,70                     579.951,24             623.870,70            609.814,08             

lijn 2 Eenheidsprijs (€/MWh) 143,24 €                              144,35 €                       143,50 €                                 150,34 €                            150,51 €                    150,34 €                   149,76 €                    

lijn 3 Totale kostprijs (€) 87.084.852,57 €               85.435.785,00 €         88.910.762,60 €                   93.790.184,00 €              87.318.725,85 €      93.790.213,00 €     91.324.634,20 €      

BEHEER BESCHERMDE + NIET-BESCHERMDE, GEDROPTE KLANTEN (SOLR)

BLOK 2 Totaal aantal geïnstalleerde budgetmeters/vermogenbegrenzers 41.453                               42.660                        48.468                                  52.961                             55.067                     62.541                    62.704                     

Blok 3 lijn 1 Kosten voor plaatsing budgetmeters & opvolging levering 18.404.959,42 €               15.253.800,00 €         20.233.812,82 €                   18.022.079,75 €              20.892.081,64 €      20.012.487,79 €     22.790.432,91 €      

lijn 2 # 60: Handelsgoederen 0 0 0 0 0 0,00 0,00

lijn 3 # 61: Diensten en diverse goederen 17.432.352,34 €               16.433.800,00 €         18.314.501,04 €                   15.829.736,80 €              18.318.016,21 €      17.037.637,79 €     20.358.781,38 €      

lijn 4 # 62: Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0 0 0 0 0 0,00 0,00

lijn 5 # 63: Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 972.607,08 €                     1.180.000,00 €-           1.919.311,78 €                     2.192.342,95 €                2.597.166,88 €        2.974.850,00 €       2.464.218,21 €        

lijn 6 # 74: Andere bedrijfsopbrengsten 0 0 0 0 23.101,45 €-              0,00 32.566,68 €-              

Blok 4 lijn 1 Aankoop van energie 21.959.238,56 €               18.484.900,00 €         27.174.770,26 €                   26.430.016,00 €              29.610.471,61 €      26.699.031,00 €     31.842.348,24 €      

lijn 2    Hoeveelheid (MWh) 181.814,38                      162.837,63                205.506,46                          216.993,00                     229.705,65             205.431,00            242.602,54             

lijn 3    Gemiddelde aankoopprijs (€/MWh) 68,90 €                                67,01 €                          69,91 €                                    64,68 €                              65,72 €                      68,32 €                      61,59 €                      

lijn 4    Aankoopkosten (€) 12.506.531,66 €               10.910.100,00 €         14.306.094,03 €                   14.034.340,00 €              15.096.508,40 €      14.034.940,00 €     14.940.841,12 €      

lijn 5    Transmissienetvergoeding (€) 1.038.930,45 €                  1.730.100,00 €           1.792.461,33 €                     2.089.125,00 €                2.308.143,87 €        2.357.540,00 €       3.077.729,52 €        

lijn 6    Distributienetvergoeding (€) 8.413.776,45 €                  5.844.700,00 €           11.076.214,90 €                   10.306.551,00 €              12.205.819,34 €      10.306.551,00 €     13.823.777,60 €      

Blok 5 lijn 1 Verkoop van energie 23.865.568,33 €               20.098.700,00 €         31.378.085,61 €                   32.913.737,00 €              35.076.731,37 €      33.182.652,00 €     40.347.680,22 €      

lijn 2    Hoeveelheid (MWh) 181.814,38                      162.837,63                205.506,46                          216.993,00                     229.705,65             205.431,00            242.602,54             

lijn 3    Gemiddelde verkoopprijs (€/MWh) 131,26 €                              123,43 €                       152,69 €                                 151,68 €                            153,15 €                    161,53 €                   166,31 €                    

lijn 4    Totale Opbrengst (€) 23.865.568,33 €               20.098.700,00 €         31.378.085,61 €                   32.913.737,00 €              35.076.731,37 €      33.182.652,00 €     40.347.680,22 €      

lijn 5 Marge 1.906.329,77 €                  1.613.800,00 €           4.203.315,35 €                     6.483.721,00 €                5.466.259,76 €        6.483.621,00 €       8.505.331,98 €        

Blok 6 Oninvorderbaar (€) 6.183.570,78 €                  10.049.300,00 €         5.407.774,26 €                     11.519.758,00 €              4.912.453,33 €        6.483.621,00 €       8.505.331,98 €        

TOTAAL 22.682.200,43 €               23.689.300,00 €         21.438.271,73 €                   23.058.116,75 €              20.338.275,21 €      25.142.866,79 €     21.303.260,95 €      

TOTAAL 100 kWh gratis + gedropte klanten 109.767.053,00 €             109.125.085,00 €       110.349.034,33 €                 116.848.300,75 €           107.657.001,06 €   118.933.079,79 €   112.627.895,15 €   

Budget 2010 Realiteit 2010ODV Realiteit 2007 Budget 2008 Realiteit 2008 Budget 2009 Realiteit 2009
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III.1.1.1 100 kWh gratis (blok 1) 

 

59. De kosten van de sociale ODV ‘levering van 100 kWh gratis’ staan bovenaan 

voorgaande tabel 8 in blok 1. De hoeveelheid wordt uitgedrukt in MWh en betreft het totaal 

van alle gratis geleverde elektriciteit.  

 

De eenheidsprijs van 100 kWh gratis wordt door de VREG berekend en bekendgemaakt. De 

uitleg hierover kwam reeds aan bod in randnummers 41 tot en met 43. Het betreft de 

kostprijs van 100 kWh in Vlaanderen op basis van het relatief belang van alle 

distributienetbeheerders die actief zijn in Vlaanderen, evenals alle contracten van de 

commerciële leveranciers die werden afgesloten. 

 

Mogelijke verschillen in de eenheidsprijs bij Eandis ten opzichte van de eenheidsprijs zoals 

berekend door de VREG zijn te wijten aan het feit dat Eandis voor de berekening uitgaat van 

zowel de eenheidsprijs in het voorgaande jaar (voor de maanden januari tot en met april) als 

de eenheidsprijs in het huidige jaar (voor de maanden mei tot en met december). 

 

 

III.1.1.2 Aantal budgetmeters en vermogensbegrenzers (blok 2)  

 

Zoals in blok 2 van tabel 8 staat, is er een continue stijging vast te stellen van het totaal 

aantal geïnstalleerde budgetmeters en vermogensbegrenzers tot 62.704 aan het einde van 

2010. Daarvan waren er 7.637 nieuw geplaatst tijdens het jaar en waren er 31.646 

budgetmeters actief.  

 

 

III.1.1.3 Kosten voor plaatsing van de budgetmeters en opvolging van de levering (blok 3)  

 

60. In randnummers 48 en 49 werd reeds uitgelegd dat de stijging van deze kosten 

gepaard gaat met een stijging van het aantal budgetmeters en vermogensbegrenzers.  
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In blok 3 lijn 3 staan de kosten voor het onderhoud en beheer van de budgetmeters en 

vermogensbegrenzers evenals de opvolging van de gedropte klanten. De uitgesplitste 

kosten voor deze kostensoort 61 (diensten en diverse goederen) is:42  

 

- onderhoud;   

- (des)activering; 

- supportkosten: kosten voor het IT-programma voor facturatie van gedropte 

klanten, inclusief onderhoudskosten van het systeem en software-aanpassingen; 

- administratie: administratief beheer van opvolging en facturatie;  

- vergoeding externe oplaadpunten (oplaadterminals van budgetmeterkaarten in 

OCMW’s); 

- klantenkantoren; 

- beheer vermogensbegrenzers. 

 

61. Behalve de kosten veroorzaakt door de sociale ODV’s, worden er ook vaste kosten 

aan de sociale ODV’s toegewezen. De toewijzing van deze overheadkosten gebeurt op een 

forfaitaire manier aan de onderliggende kosten in verband met supportkosten, administratie, 

vergoeding externe oplaadpunten en ondersteuning klantenkantoren.  

 

62. De kostensoort 63 omvat de afschrijvingen en waardeverminderingen op de 

budgetmeters.  

 

Deze staan in blok 3 lijn 5 en bedroegen in realiteit 2010 € 2.464.218,21. Deze kosten 

worden door Eandis aangerekend aan de sociale ODV’s.43 

 

Bij afschrijving van de budgetmeters geldt op de afschrijfbare basis een 

afschrijvingspercentage van 10%.  

 

 

                                                 
42

 Bron: Rapportering Eandis (Tariefvoorstel)  
43

 De financieringskosten bij sociale ODV’s, bijvoorbeeld het aangaan van een lening voor de aankoop 
van budgetmeters, wordt door Eandis opgenomen bij de embedded costs en aldus aan het 
onderschreven vermogen aangerekend.  
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III.1.1.4 Aankoop van elektriciteit (blok 4)   

 

63. Voor de aankoop van energie voor de gedropte klanten doet Eandis een Europese 

aanbesteding, waarna de offertes van de verschillende leveranciers worden vergeleken. 

Voor de levering van elektriciteit voor het voldoen van de sociale ODV’s werd voor 2008 en 

2009een contract afgesloten met Electrabel.   

 

De prijs waaraan Eandis zijn elektriciteit bij Electrabel aankoopt, is gebaseerd op de Endex-

noteringen: 

 

P = Endex Cal 09 (t) + a.  

 

Hierbij is a = 13,51 voor 2009.   

 

De Endex-base – Cal (09) is de settlementprijs op de Belgische markt voor baseload energie 

gedurende het jaar 2009 uitgedrukt in MWh zoals gepubliceerd door Endex op dag t.  

 

Hierbij is dag t de werkdag waarop Eandis meldt dat ze de prijs wenst vast te clicken.  

 

De Endex-notering waarop vastgeclickt werd, bedraagt 56,57/€MWh. Dat leidt voor 2009 tot 

een aankoopprijs van 70,08 €/MWh. 

 

64. Voor de levering van elektriciteit in 2010 voor het voldoen van de sociale ODV’s werd 

een contract afgesloten met SPE-Luminus.   

 

De prijs waaraan Eandis zijn elektriciteit bij SPE- Luminus aankoopt, is gebaseerd op de 

Endex-noteringen: 

 

P = 1,059 x Endex Cal 10 (t) + 1,80.  

 

De Endex-base – Cal (10) is de settlementprijs op de Belgische markt voor baseload energie 

gedurende het jaar 2010 uitgedrukt in MWh zoals gepubliceerd door Endex op dag t.  

 

De Endex-notering waarop vastgeclickt werd, bedraagt 52,48 €/MWh. Dat leidt voor 2010 tot 

een aankoopprijs van 57,38 €/MWh.  
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III.1.1.5 Verkoop van elektriciteit (blok 5)  

 

65. De gemiddelde verkoopprijs is 166,31 €/MWh. Dit bedrag omvat de aankoopprijs 

energie, de marge en de distributie- en transmissienetvergoeding.  

 

66. De verkoopprijs is verschillend voor de beschermde en niet-beschermde gedropte 

klanten. De verkoopprijs voor de niet-beschermde gedropte klanten is het gemiddelde van 

de door de leveranciers in het verdelingsgebied van de distributienetbeheerder 

aangekondigde meest recente hoogste prijzen voor een soortgelijke categorie van klanten. 

Deze methodiek is federaal dezelfde, maar levert per distributienetbeheerder een 

verschillende verkoopprijs op.  

 

67. De distributienetbeheerders leveren aan de beschermde gedropte klanten 

elektriciteit aan het sociaal tarief. Dit tarief ligt lager dan de maximumprijs die aan de niet-

beschermde gedropte klanten wordt aangerekend. Het verschil tussen beide aangerekende 

prijzen, (dus: maximumprijs bij niet-beschermde gedropte klanten – sociaal tarief), kan de 

distributienetbeheerder uit het “fonds beschermde klanten” terugvorderen, zoals gestipuleerd 

in het Koninklijk Besluit van 21 januari 2004.  

 

 

III.1.1.6 Waardeverminderingen (blok 6)  

 

68. De niet-invorderbare bedragen omvatten de waardeverminderingen en 

minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen bij gedropte klanten. Deze worden 

uitgesplitst in: 

 

- provisies elektriciteit; 

- effectieve afboekingen; 

- niet-recupereerbare BTW.  
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III.1.2 Gedetailleerde opgave van kosten bij Infrax 

 

Tabel 9: Evolutie gedetailleerde kosten 

Realiteit 2007

GRATIS KWhs

BLOK 1 lijn 1 Hoeveelheid (MWh) 178.254,81          183.994,61         189.965,13         183.994,61          178.486,10        183.994,61        178.610,91        

lijn 2 Eenheidsprijs (€/MWh) 145,94 €                150,01 €              142,54 €               150,01 €               154,15 €              150,01 €              148,39               

lijn 3 Totaal 26.013.913,96 €     27.600.415,07 €   27.077.083,20 €    27.600.415,07 €    27.513.499,24 €   27.600.415,07 €   26.504.060,40    

lijn 4 Administratieve kosten 19.123,00 €           21825,88 0 21825,88 92402,75 21825,88 151.995,39        

lijn 5 Totale kostprijs 100 kWh gratis 26.033.036,96 €     27.622.240,95 €   27.077.083,20 €    27.622.240,95 €    27.605.901,99 €   27.622.240,95 €   26.656.055,79    

BEHEER NIET-BESCHERMDE, GEDROPTE KLANTEN (SOLR)

BLOK 2 Aantal geïnstalleerde budgetmeters/vermogenbegrenzers 10.714                 12.436               12.686                12.436                14.443               12.436               17.578               

Blok 3 lijn 1 Kosten voor plaatsing budgetmeters & opvolging levering 2.236.846,07 €       2.102.578,45 €     3.742.860,36 €      2.102.578,45 €      4.473.815,41 €     2.102.578,45 €     5.142.372,46      

lijn 2 #60 0 0 3598,7 0 7543,43 0 9.514,82            

lijn 3 #61 207.078,13 €         669.794,91 €        233.223,86 €        669.794,91 €         601.817,19 €       669.794,91 €       1.274.076,57      

lijn 4 #62 1.606.089,00 €       1.217.105,87 €     3.082.393,16 €      1.217.105,87 €      3.018.696,40 €     1.217.105,87 €     3.339.012,42      

lijn 5 #63/#65 423.678,94 €         215.677,67 €        423.644,64 €        215.677,67 €         862.255,62 €       215.677,67 €       778.017,74        

lijn 6 #74/#75/#76 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -16.497,23 € 0,00 € 258.249,09 -       

Blok 4 lijn 1 Aankoop van energie 5.138.832,35 €       3.987.372,96 €     6.119.756,05 €      3.987.372,96 €      9.693.664,24 €     3.987.372,96 €     6.347.167,66      

lijn 2    Hoeveelheid (MWh) 58.155,82            57.484,14          77.798,18           57.484,14            90.779,85          57.484,14          91.441,36          

lijn 3    Gemiddelde aankoopprijs (€/MWh) 77,85 €                 66,65 €                68,24 €                66,65 €                 104,24 €              66,65 €               66,42                

lijn 4    Aankoopkosten 4.527.608,92 €       3.831.466,61 €     5.308.585,95 €      3.831.466,61 €      9.463.200,18 €     3.831.466,61 €     6.073.948,85      

lijn 5    Transmissienetvergoeding 0 0 0 0 0 0 0

lijn 6    Distributienetvergoeding 611.223,43 €         155.906,35 €        811.170,10 €        155.906,35 €         230.464,06 €       155.906,35 €       273.218,81 €       

Blok 5 lijn 1 Verkoop van energie 5.201.658,03 €       4.033.462,30 €     7.258.375,56 €      4.033.462,30 €      9.627.415,43 €     4.033.462,30 €     7.864.832,32      

lijn 2    Hoeveelheid (MWh) 59.253,04            57.484,14          77.191,09           57.484,14            90.614,14          57.484,14          91.297,31          

lijn 3    Gemiddelde verkoopprijs (€/MWh) 87,79 €                 70,17 €                94,03 €                70,17 €                 106,25 €              70,17 €               86,15                

lijn 4    Totale Opbrengst 5.201.658,03 €       4.033.462,30 €     7.258.375,56 €      4.033.462,30 €      9.627.415,43 €     4.033.462,30 €     7.864.832,32      

lijn 5 Marge 62.825,68 € 46.089,34 €         1.138.619,51 €      46.089,34 €           -66.248,81 € 46.089,34 €         1.517.664,66      

Blok 6 Oninvorderbaar 451.265,67 €         794.842,97 €        891.065,91 €        794.842,97 €         504.198,98 €       794.842,97 €       351.593,23        

TOTAAL 2.625.286,06 €       2.851.332,08 €     3.495.306,77 €      2.851.332,08 €      5.044.263,20 €     2.851.332,08 €     3.976.301,03      

TOTAAL 100 kWh gratis + gedropte klanten 28.658.323,02 €     30.473.573,03 €   30.572.389,96 €    30.473.573,03 €    32.557.762,44 €   30.473.573,03 €   30.632.356,82    

Werkelijkheid 

2010ODV 

Werkelijkheid 

2008
Budget 2008

Werkelijkheid 

2009
Budget 2008 Budget 2008
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III.1.2.1 100 kWh gratis (blok 1) 

 

69. De kosten van de sociale ODV ‘levering van 100 kWh gratis’ staan bovenaan 

voorgaande tabel 9 in blok 1. De hoeveelheid wordt uitgedrukt in MWh en betreft het totaal 

van alle gratis geleverde elektriciteit.  

 

De eenheidsprijs van 100 kWh gratis wordt door de VREG berekend en bekendgemaakt. De 

uitleg hierover kwam reeds aan bod in randnummers 44 tot en met 47. Het betreft de 

kostprijs van 100 kWh in Vlaanderen op basis van het relatief belang van alle 

distributienetbeheerders die actief zijn in Vlaanderen, evenals alle contracten van de 

commerciële leveranciers die werden afgesloten. 

 

Mogelijke afwijkingen in de eenheidsprijs bij Infrax ten opzichte van die bij Eandis en zoals 

berekend door de VREG, zijn te wijten aan positieve of negatieve afrekeningen van 

voorgaande jaren in de totale kosten voor 100 kWh gratis.  

 

 

III.1.2.2 Aantal budgetmeters en vermogensbegrenzers (blok 2)  

 

Zoals in blok 2 van tabel 9 staat, is er een continue stijging vast te stellen van het totaal 

aantal geïnstalleerde budgetmeters en vermogensbegrenzers tot 17.578 aan het einde van 

2010. Daarvan waren er 3.256 nieuw geplaatst tijdens het jaar en waren er 10.106 

budgetmeters actief.  

 

 

III.1.2.3 Kosten voor plaatsing van de budgetmeters en opvolging van de levering (blok 3)  

 

70. Net zoals bij de overige distributienetbeheerders die in deze studie worden 

behandeld, groepeert ook Infrax de kosten die verbonden zijn aan het beheer van de 

budgetmeters en de opvolging van de levering van elektriciteit aan de gedropte klanten 

onder een aantal kostensoorten.  

 

Die kostensoorten die Infrax hiervoor aanvult zijn: 

 

- kostensoort 60: handelsgoederen: Infrax brengt hier de kosten onder voor de 

gebruikte materialen voor het onderhoud van de budgetmeters. 
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- kostensoort 61: diensten en diverse goederen: onder deze diverse kosten 

verstaat Infrax: 

o aankoopkosten voor budgetmeterkaarten;  

o kosten voor aannemers voor het onderhoud van budgetmeters; 

o te betalen vergoedingen aan de OCMW’s voor de oplaadpunten van 

budgetmeters. 

 

- kostensoort 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: omvat de interne 

loonkosten voor het beheer van de budgetmeters en de opvolging van de 

levering van elektriciteit. Meer gedetailleerd geven de distributienetbeheerders 

van Infrax de volgende lijst van taakomschrijvingen die worden vervuld door het 

personeel dat aan de sociale ODV’s wordt toegewezen. Deze kunnen 

grotendeels in het administratief beheer en het call center worden onderverdeeld: 

o factureren van elektriciteit, inning openstaande facturen en opmaken van 

afbetalingsregelingen aan sociale eindklanten; 

o aanmaak en opladen budgetmeterkaarten; 

o afspraak plaatsing budgetmeters en uitleg budgetmeterwerking; 

o opmaken, opvolgen en uitleg geven over aanmaningen; 

o mutaties bij sociale klanten (alle wijzigingen aan gegevens); 

o voorbereiden van dossiers, bijwonen van vergaderingen en opvolgen van 

beslissingen van de Lokale adviescommissies. 

 

- kostensoort 63: afschrijvingen en waardeverminderingen: de afschrijvingen op de 

budgetmeters evenals waardeverminderingen op de handelsvorderingen worden 

hier verwerkt. Deze staan in blok 3 lijn 5 en bedroegen in realiteit 2010 € 

778.017,74 . Deze kosten worden door Infrax aangerekend aan de sociale 

ODV’s. 

 

Bij afschrijving van de budgetmeters geldt op de afschrijfbare basis een 

afschrijvingspercentage van 10%.  
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III.1.2.4  Aankoop van elektriciteit (blok 4)   

 

71. Zowel voor de periode van 2006 tot 2009 als voor de periode van 2010 tot 2014 heeft 

Infrax een contract afgesloten met SPE-Luminus voor de levering van elektriciteit in het 

kader van het vervullen van haar sociale verplichtingen.  

 

72. Voor wat betreft het contract dat handelt over het jaar 2009 worden de formules uit 

onderstaande tabel gehanteerd voor de distributienetbeheerders bij Infrax.  

 

Daarbij wordt in de formule de gemiddelde Endex-waarde ingevuld voor Cal 09 (voor wat 

betreft het realiteitsjaar 2009) die over juli en augustus 2008 werd genoteerd.  

 

Deze gemiddelde notering bedroeg 89,75€/MWh en zorgt via de formules voor een 

gemiddelde aankoopprijs over de verschillende distributienetbeheerders van 104,24€/MWh 

(zie tabel 7 blok 4 lijn 3). 

 

 Dag uren44 (€/MWh) Nacht uren (€/MWh) 

InterEnerga  

Infrax West 

IVEG 

(1,20 x Endex Cal 09) + 5,97 (1,20 x Endex Cal 09) + 5,19 

PBE (1,20 x Endex Cal 09) + 8,03 (1,20 x Endex Cal 09) + 6,84 

 

73. In het contract dat het jaar 2010 omvat, wordt overgegaan tot een andere 

berekeningsmethode, zoals hieronder te lezen is.  

 

 Dag uren (€/MWh) Nacht uren (€/MWh) 

InterEnerga  

Infrax West 

IVEG 

(1,40 x Endex Cal 10) + 7,06 (0,69 x Endex Cal 10) + 4,40 

PBE (1,40 x Endex Cal 10) + 6,21 (0,69 x Endex Cal 10) + 6,06 

 

De klikperiode voor het verbruik in 2010 liep van 8 juni 2009 tot en met 30 september 2009. 

Het rekenkundig gemiddelde over deze periode van 4 maanden bedraagt 51,64 €/MWh. Dat 

leidt volgens bovenstaande formules tot een aankoopprijs van 66,42 €/MWh voor 2010 (zie 

tabel 7 in blok 4 lijn 3).  

                                                 
44

 Daguren : van 7u tot 22u van maandag tot en met zondag. Nachturen: alle andere dan de daguren.  
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III.1.2.5 Verkoop van elektriciteit (blok 5)  

 

74. De gemiddelde verkoopprijs is 86,15 €/MWh in realiteit 2010. Dit bedrag omvat  enkel 

de energiecomponent bij verkoop. Rekening houdend met de verkoopprijs aan niet-

beschermde en beschermde gedropte klanten, geldt in 2010 een gemiddelde van 150,73 

€/MWh.   

 

75. De verkoopprijs is verschillend voor de beschermde en niet-beschermde gedropte 

klanten. De verkoopprijs voor de niet-beschermde gedropte klanten is het gemiddelde van 

de door de leveranciers in het verdelingsgebied van de distributienetbeheerder 

aangekondigde meest recente hoogste prijzen voor een soortgelijke categorie van klanten. 

Deze methodiek is federaal dezelfde, maar levert per distributienetbeheerder een 

verschillende verkoopprijs op.  

 

76. De distributienetbeheerders leveren aan de beschermde gedropte klanten 

elektriciteit aan het sociaal tarief. Dit tarief ligt lager dan de maximumprijs die aan de niet-

beschermde gedropte klanten wordt aangerekend. Het verschil tussen beide aangerekende 

prijzen, (dus: maximumprijs bij niet-beschermde gedropte klanten – sociaal tarief), kan de 

distributienetbeheerder uit het “fonds beschermde klanten” terugvorderen, zoals gestipuleerd 

in het Koninklijk Besluit van 21 januari 2004.  

 

 

III.1.2.6 Waardeverminderingen (blok 6)  

 

77. De niet-invorderbare bedragen omvatten de waardeverminderingen en 

minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen bij gedropte klanten. Het bedrag 

voor realiteit 2010 komt uit op € 351.593,23.    

 

 

III.1.3 Gedetailleerde opgave van kosten bij Sibelga45 

 

78. Onderstaande tabel 10 uit het rapporteringsmodel van Sibelga handelt over de 

beschermde klanten in Brussel die door Sibelga van elektriciteit worden voorzien. 

                                                 
45

 Bron: Rapport du gestionnaire de réseau Sibelga sur l’exécution de ses missions de service public 
en matière d’électricité et de gaz pour l’année 2010.  
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Startend vanaf het liberaliseringsjaar 2007 konden klanten tot en met 2009 niet gedropt 

worden door de commerciële leverancier. Het contract kon door de leverancier wel tijdelijk 

opgeschort worden, maar niet definitief ontbonden. Immers, de meest gangbare contracten 

hebben een duur van 3 jaar. In 2010 was er eveneens nog geen impact op de kosten bij 

Sibelga. Vanaf 2011 zal de stijgende tendens van niet-beschermde gedropte klanten wel 

merkbaar zijn. 

 

Dit maakt dat er voor het beheer van de niet-beschermde gedropte klanten voor de periode 

van 2007 tot 2010 geen uitwerking staat in tabel 10.  

 

79. De klanten die van hun commerciële leverancier een ingebrekestelling hebben 

ontvangen én voldoen aan de voorwaarden van beschermde klanten volgens de 

Ordonnantie van 19 juli 2001 (artikel 25septies), worden door Sibelga van een 

vermogensbegrenzer voorzien en ook door Sibelga van elektriciteit voorzien. De kosten die 

hiervoor worden gemaakt, neemt Sibelga op in de tarieven en staan opgesomd in tabel 10.  
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Tabel 10: Evolutie gedetailleerde kosten  

 

ODV Realiteit 2007 Budget 2008 Realiteit 2008 Budget 2009 Realiteit 2009 Budget 2010 Realiteit 2010

Beheer niet-beschermde, gedropte klanten (SOLR)                                 Geen toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beheer beschermde, gedropte klanten (sociaal)

Blok 1 Aantal beschermde, gedropte klanten 42 3.000 322 3.000 1.582 3.000               3.356              

Blok 2 lijn 1 Leveringskost energie 3.730.734,25 €  6.933.137,00 €      4.755.139,00 €    6.395.043,00 €    5.345.653,84 €     6.559.465,00    6.692.835,68    

lijn 2 Hoeveelheid (MWh) 29,59 4.815,00 705,04 4.815,00 3.423,66 4.815,00          7.934,70          

lijn 3 Gemiddelde aankoopprijs (€/MWh) 135,94 139,60 173,67 183,26 180,18 153,07             146,45             

lijn 4 Aankoopkosten energie

lijn 5 Transmissienetvergoeding 4.022,75 €         672.174,00 €         122.443,31 €      882.390,00 €       616.861,06 €        737.039,00       1.162.005,35    

lijn 6 Distributienetvergoeding

lijn 7 Administratieve kosten 1.037.152,43 €  1.607.953,00 €    850.560,73 €      1.693.121,00 €    1.364.700,00 €     1.887.700,00 €   1.475.498,22 €   

lijn 8 Plaatsing vermogensbegrenzers 2.688.177,14 €  4.584.338,00 €        3.784.478,81 €    3.836.834,00 €    3.441.600,00 €     3.988.300,00 €   3.800.500,00 €   

lijn 9 Provisie voor dubieuze klanten 1.381,93 €         68.672,00 €             21.350,74 €        68.672,00 €         139.791,68 €        0 254.798,31 €     

lijn 10 Opname van de hulpfondsen 0 0 0 0 (- 217.298,90) 0 0

Blok 3 lijn 1 Verkoop energie 2.763,86 €           457.816,00 €           74.085,19 €        457.816,00 €       435.787,64 €        389.144,00       660.827,58      

lijn 2 Hoeveelheid (MWh) 29,59 4.815,00 705,04 4.815,00 3.423,66 4.815,00          7.934,70          

lijn 3 Gemiddelde verkoopprijs (€/MWh) 93,40 €           95,08 €              105,08 €             95,08 €               127,29 €              80,82 €              83,28 €             

lijn 4 Recuperatie energie (CREG) 0 214.358,00 €      13.553,15 €        407.272,00 €       80.104,96 €         264.771,00       59.993,59        

lijn 5 Gemiddelde recuperatie / klant 0 71,45 €            42,09 €              135,76 €             50,64 €                

lijn 6 Recuperatie administratieve kosten 0 0 816,47 €             0 5.747,64 €           0 0

lijn 7 Gemiddelde recuperatie / klant 0 0 2,54 €                0 3,63 €                 

lijn 8 Totaal inkomen 2.763,86 €         672.174,00 €         67.104,00 €        865.088,00 €       521.640,24 €        653.915,00       720.288,44      

Totaal 3.727.970,39 €  6.260.963,00 €      4.688.035,00 €    5.529.955,00 €    4.824.013,60 €     5.905.550,00    5.717.748,93    
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III.1.3.1 Aantal beschermde gedropte klanten (blok 1) 

 

80. Het aantal beschermde klanten dat door Sibelga van elektriciteit wordt voorzien, stijgt 

tot 3.356 aan het einde van 2010.  

 

 

III.1.3.2 Kosten van de levering van elektriciteit (blok 2)46  

 

81. Voor de levering van energie aan de beschermde klanten was in het jaar 2009 een 

aankoop van elektriciteit nodig van 3.423,66 MWh. Dit staat in blok 2 op lijn 2.  

 

Na een Europese aanbesteding werd een contract gesloten met Electrabel Customer 

Solutions voor de periode van 2009 tot 2011. De aankoopprijs bedraagt 180,18 €/MWh in 

realiteit 2009. Dit omvat zowel de aankoopkost van de elektriciteit als de distributie- en 

transmissienetvergoeding. 

 

De aankoopprijs van 180,18 €/MWh in blok 2 lijn 3 wordt uitgesplitst in:  

 

- aankoopprijs voor elektriciteit: 89,59 €/MWh; 

- distributienetvergoeding: 78,06 €/MWh; 

- transmissienetvergoeding: 12,53 €/MWh. 

 

82. Voor de levering van energie aan de beschermde klanten was in het jaar 2010 een 

aankoop van elektriciteit nodig van  7.934,70 MWh.  

 

De aankoopprijs bedraagt 146,45 €/MWh in realiteit 2010. Dit omvat zowel de aankoopkost 

van de elektriciteit als de distributie- en transmissienetvergoeding. Dit wordt uitgesplitst 

volgens: 

 

- aankoopprijs voor elektriciteit: 72,05 €/MWh; 

- distributienetvergoeding: 62,65 €/MWh; 

- transmissienetvergoeding: 11,75 €/MWh. 

 

83. De administratieve kosten voor het beheer van de beschermde klanten staan in blok 

2 op lijn 7.  

                                                 
46

 De toewijzing van overheadkosten aan het geheel van activiteiten, en zodoende dus ook aan de 
sociale ODV’s, gebeurt op basis van het aantal personeelsleden als verdeelsleutel.  
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De dienst voor het beheer van de beschermde klanten bestaat uit: een callcenter, een 

onthaalbureau, een back office en een informatiepagina op de website van Sibelga. De 

administratieve kosten worden verder uitgesplitst in:  

 

- personeel47; 

- huur gebouw Visverkopersstraat;   

- directe werkingskosten;  

- indirecte werkingskosten.  

 

De kosten voor het beheer van de vermogensbegrenzers kennen volgende onderverdeling 

(blok 2 lijn 8):48  

 

- personeel49; 

- andere directe kosten;    

- materiaal;    

- onderaanneming;   

- indirecte kosten.      

 

84. Sibelga legde in 2010 een provisie aan van € 254.798,31 (zie blok 2 lijn 9). De 

procentueel aangelegde voorziening ten opzichte van gefactureerde bedragen bedroeg zo 

27,83% in 2010.  

 

85. Het hulpfonds (blok 2 lijn 10) werd aangelegd ten tijde van de captieve markt, ter 

dekking van de kosten bij de OCMW’s voor het beheer van de dossiers van klanten met 

betalingsmoeilijkheden. De inhoud van dit fonds werd door Sibelga niet meer als 

noodzakelijk geacht, en als dusdanig heeft Sibelga dit in 2009 aangewend ten voordele van 

de beschermde klanten in de geliberaliseerde markt (= opname van de hulpfondsen).  

 

 

                                                 
47

 Dit stemt overeen met 8 voltijdse equivalente eenheden. 
48

 De belangrijkste component in de kosten voor het beheer van de vermogensbegrenzers wordt 
gemaakt door het plaatsen en wegnemen van de vermogensbegrenzers. De kosten voor de aankoop 
van de vermogensbegrenzers worden niet als een investering opgenomen en zodoende gebeuren er 
ook geen afschrijvingen. Deze kosten worden in de resultatenrekening opgenomen.  
49

 Dit stemt overeen met 19 voltijdse equivalente eenheden.  
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III.1.3.3 Verkoop van elektriciteit (blok 3) 

 

86. Sibelga verkoopt de elektriciteit aan de beschermde klanten aan het sociaal tarief. Dit 

geeft een gemiddelde verkoopprijs van 83,28 €/MWh50. Doordat Sibelga het sociaal tarief 

aan de beschermde klanten aanrekent, zijn er niet-ontvangen inkomsten. Die niet-ontvangen 

inkomsten (= gemiddelde van de door de leveranciers aangekondigde meest recente prijzen 

– sociaal tarief) worden gerecupereerd via het “fonds beschermde klanten” van de CREG.  

 

Echter, een klein bedrag wordt daadwerkelijk gerecupereerd. Dit wordt vermeld in blok 3 op 

lijn 4 en lijn 6. De oorzaak ligt in het verschil in federale en regionale regelgeving. Klanten die 

volgens de regionale regelgeving beschermd zijn, kunnen geen aanleiding geven tot een 

recuperatie uit het “fonds beschermde klanten”. De kosten voor de beschermde klanten 

volgens de regionale regelgeving worden in de tarieven opgenomen, zijnde onder de 

aankoop van elektriciteit (blok 2 lijn 4, 5 en 6). 

 

Het zijn enkel de klanten die volgens de federale regelgeving beschermd zijn die aanleiding 

geven tot een recuperatie. Slechts 35% van de beschermde klanten bij Sibelga voldeden in 

2010 aan de voorwaarden van de federale definitie.  

 

 

III.1.4 Gedetailleerde opgave van kosten bij Ores 

 

87. Onderstaande tabel 11 omvat de kosten als gevolg van sociale ODV’s voor de niet-

beschermde gedropte klanten en de beschermde gedropte klanten bij Ores.  

 

Op vraag van de commerciële leverancier plaatst de distributienetbeheerder in Wallonië een 

budgetmeter met vermogensbegrenzer bij wanbetaling. De kosten voor het beheer van de 

budgetmeters en vermogensbegrenzers staan vermeld in de uitgesplitste kosten in blok 2.   

 

Daarna volgen de kosten en opbrengsten die gepaard gaan met de levering van de 

elektriciteit aan de gedropte klanten in blok 3 en blok 4.  

 

Blok 5 bevat de waardeverminderingen en minderwaarden op de realisatie van 

handelsvorderingen. 

                                                 
50

 Dit getal wordt bekomen door deling van de totale verkoop aan beschermde klanten door de 
verkochte hoeveelheid, namelijk € 660.827,58 / 7.934,69  MWh = 83,28 €/MWh.  
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Tabel 11: Evolutie gedetailleerde kosten
 
Ores 

BEHEER NIET-BESCHERMDE, GEDROPTE KLANTEN (SOLR) en

BEHEER BESCHERMDE, GEDROPTE KLANTEN (SOCIAAL)

Blok 1 lijn 1 Totaal aantal budgetmeters / vermogensbegrenzers 38.268 49.442 45.417 54.323 57.337 51.128 67.701

Blok 2 lijn 1 Kosten voor plaatsing bugetmeters & opvolging levering 6.979.715,93 €        9.926.765,19 €         10.472.580,24 €      14.683.973,92 €     20.385.154,90 €     16.443.829,51         15.605.827,10           

lijn 2 #60 0 0 0 0,00 0,00

lijn 3 #61 6.252.214,81 €        9.011.206,26 €         7.724.703,19 €        7.281.467,59 €       17.376.710 5.334.557,32           6372099,13

lijn 4 #62 0 4.537.376,34 €       0 7.963.994,69           7686927,62

lijn 5 #63 727.501,12 €           915.558,93 €           2.747.877,05 €        2.865.129,99 €       4.338.206 3.145.277,50 €          3582019,11

lijn 6 #74 0 0 0 0 -1.329.761 0,00 -2035218,76

Blok 3 lijn 1 Aankoop van energie 10.417.161,29 €      12.342.875,23 €       13.763.494,67 €      16.154.455,19 €     20.842.779,08 €     19.123.638,99         22.518.098,48           

lijn 2 Energiekost

lijn 3    Hoeveelheid (MWh) 36.637,15              54.333,00              69.311,56              59.400,24            85.757,40            70.704,72                 92.873,96                   

lijn 4 Gemiddelde aankoopprijs (€ / MWh) 90,26 €                   60,00 €                   63,83 €                   71,12 €                 77,55 €                 63,90                          58,17                           

lijn 5 Aankoopkosten (€) 3.306.906,21 €        3.259.980,00 €         4.424.434,02 €        4.224.445,41 €       6.650.348,45 €       4.518.031,87           5.402.400,79             

lijn 6    Transmissienetvergoeding (€) 479.361,23 €           544.200,00 €           717.840,74 €           666.133,02 €         943.538,57 €         813.660,67               1.294.065,85             

lijn 7 Distributienetvergoeding (€) 2.726.259,59 €        3.110.600,00 €         4.181.449,94 €        3.733.060,14 €       5.374.005,27 €       4.665.783,27           6.189.147,16             

lijn 8 Administratieve kosten 5.342.382,35 €        5.428.095,23 €         4.439.769,97 €        7.530.816,62 €       7.874.886,79 €       9.126.163,18           9.632.484,68             

Blok 4 lijn 1 Verkoop van energie 4.611.224,93 €        6.126.456,00 €         8.915.443,68 €        8.087.572,49 €       13.271.555,15 €     9.291.844,13           13.944.672,52           

lijn 2    Hoeveelheid (MWh) 36.637,15              54.333,00              69.311,56              59.400,24            85.757,40            70.704,72                 92.873,96                   

lijn 3 Gemiddelde verkoopprijs (€ / MWh) 125,86 €                 112,76 €                  128,63 €                 136,15 €                154,76 €                131,42                       150,15                         

lijn 4 totale opbrengst (€) 4.611.224,93 €        6.126.456,00 €         8.915.443,68 €        8.087.572,49 €       13.271.555,15 €     9.291.844,13           13.944.672,52           

lijn 5 Recuperatie

lijn 6 Recuperatie energie

lijn 7 Gemiddelde recuperatie / klant 6,49 €                     253,12 €                  99,60 €                   257,17 €                171,66 €                246,07                       137,29                         

lijn 8 Totale recuperatie 248.470,94 €           2.721.587,00 €         876.275,57 €           2.357.487,00 €       1.659.309,88 €       2.337.918,00           1.558.646,85             

lijn 9 Recuperatie administratieve kosten

lijn 10 Gemiddelde / klant 1,02 €                     5,36 €                     7,66 €                     6,00 €                   1,97 €                   6,30 3,51

lijn 11 Recuperatie administratieve kosten 38.927,00 €             57.668,00 €             56.970,21 €             57.482,75 €           26.325,22 €           59.895,50                 39.809,00                   

lijn 12 Totale opbrengst 4.898.622,87 €        8.905.711,00 €         9.848.689,46 €        10.502.542,24 €     14.957.190,25 €     11.689.657,63         15.543.128,37           

lijn 13 Marge (A+V) 5.518.538,42 €        3.437.164,23 €         3.914.805,21 €        5.651.912,95 €       5.885.588,83 €       7.433.981,36           6.974.970,11             

Blok 5 Oninvorderbaar 1.267,30 €-              0 659.153,19 €           574.376,34 €         5.105.364,12 €       929.184,41               11.561.833,06           

TOTAAL 12.496.987,05 €      13.363.929,42 €       15.046.538,64 €      20.910.263,21 €     31.376.107,85 €     24.806.995,28         34.142.630,27           

Budget 2010 Realiteit 2010ODV Realiteit 2007 Budget 2008 Realiteit 2008 Budget 2009 Realiteit 2009
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III.1.4.1 Aantal budgetmeters en vermogensbegrenzers (blok 1)  

 

88. Aan het einde van 2010 waren er door Ores in totaal 67.701 budgetmeters 

geïnstalleerd.51 Daarvan waren 32.722 budgetmeters actief eind 2010.  

 

 

III.1.4.2 Kosten voor plaatsing van vermogensbegrenzers en opvolging van de levering van 

elektriciteit (blok 2)52 

 

Kostensoort 61: diensten en diverse goederen (blok 2 lijn 3): deze kostensoort omvat het 

grootste gedeelte van de kosten voor het beheer van de budgetmeter.53 Volgende 

onderliggende kosten liggen aan de basis van de kosten met betrekking tot ‘diensten en 

diverse goederen’: 

 

- onderhoud;       

- (des)activatiekosten;     

- onderbreking van de procedure tot plaatsing54;     

- beheer van de infrastructuur van de budgetmeters: dit omvat het beheer van de 

database voor informatieverwerking en de vergoeding voor externe 

oplaadpunten;      

- klantenontvangst;      

- bijkomende taken verbonden aan ODV’s:  het opleveren van statistische 

informatie aan de CWaPE, waaronder een meerjareninvesteringsplan. 

 

Kostensoort 63: afschrijvingen55, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en 

kosten (blok 2 lijn 5): voor Ores omvat deze kostensoort bovenop de afschrijvingen ook de 

kost voor het afsluiten van een wanbetaler (= frais de coupure des impayés).  

                                                 
51

 Bron: Jaarverslag ORES 2010 pagina 7.  
52

 De toewijzing van overheadkosten aan het geheel van activiteiten, en zodoende dus ook aan de 
sociale ODV’s, gebeurt binnen het SAP-software-systeem van Ores op basis van verschillende 
verdeelsleutels.  
53

 De kosten voor de plaatsing van de budgetmeters bedragen € 5.264.899,35. Dit zijn investeringen 
en worden bijgevolg niet in kostensoort 61 opgenomen.  
54

 Omwille van wanbetaling start de commerciële leverancier bij de distributienetbeheerder een 
procedure tot plaatsing van een budgetmeter bij de wanbetaler. De commerciële leverancier 
onderbreekt echter deze procedure tot plaatsing omdat een andere klant de woonst is ingetrokken, 
ofwel omdat een andere commerciële leverancier de elektriciteitsvoorziening verzorgt.  
55

 De kosten voor de aankoop van de budgetmeters worden over een periode van 10 jaar 
afgeschreven en opgenomen als kost ten gevolge van een sociale ODV. De totale afschrijvingen voor 
budgetmeters bedroegen in 2010 € 3.582.019,11. Bron: Documentatie Ores: Budget 2010 / Réalité 
2010 – Obligations de service public (OSP) – Electricité. 
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De wanbetalers dienen in Wallonië in te staan voor de kosten die worden gemaakt om de 

afsluiting te realiseren in geval van weigering tot plaatsing of activering van de budgetmeter. 

Op het vlak van rapportering worden de kosten voor afsluiting bij Ores in kostensoort 63 

opgenomen in blok 2 lijn 5, maar verschijnen als opbrengst bij de andere bedrijfsopbrengsten 

in blok 2 lijn 8. Een verschillend bedrag is een gevolg van de timing van  facturatie.  

 

89. De andere bedrijfsopbrengsten (# 74 in blok 2 lijn 8): zoals hiervoor vermeld gaat dit 

over de aanrekening van kosten door de distributienetbeheerder aan de klanten en de 

leveranciers. Het betreft de prestations accessoires facturées. Deze kosten worden 

rechtstreeks aan de klanten of de commerciële leverancier aangerekend, zijnde de 

aanrekening van de afsluitingskosten aan de wanbetaler of het aanrekenen van € 100,00 

voor het plaatsen van een budgetmeter bij een niet-beschermde gedropte klant.  

 

90. De administratieve kosten, zoals vermeld in blok 3 lijn 8, worden uitgesplitst in: 

 

- Klantenbeheer: facturatie van gedropte klanten; 

- MOZA (Move Out Zonder Afspraak)56: de afsluiting van een toegangspunt zonder 

leveringscontract, als gevolg van een verhuis; 

- EOC (End Of Contract): afsluiting van een toegangspunt waarvan het 

leveringscontract verlopen is; 

- Behandeling van klachten + vergoedingen aan afnemers: het Waals decreet van 

17 juli 2008 tot wijziging van het elektriciteitsdecreet bepaalt in artikel 41 dat 

afnemers, in geval van langdurige elektriciteitsonderbreking of een 

administratieve fout van de distributienetbeheerder, een klacht kunnen indienen 

bij hun distributienetbeheerder en daarvoor ook een vergoeding ontvangen; 

- Boekhoudkundig beheer: opvolging van het beheer van de infrastructuur van de 

budgetmeters én opvolging van het beheer van de gedropte klanten.  

 

 

                                                 
56

 De MOZA vindt plaats als de oude bewoner zijn verhuis aan zijn leverancier heeft gemeld maar er 
geen nieuwe leverancier zich op dat toegangspunt aanmeldt. Meestal is dit een gevolg van het feit dat 
de nieuwe bewoner vergeten is zijn leverancier van zijn verhuis te verwittigen (definitie VREG). In 
Vlaanderen dient de nieuwe bewoner of de eigenaar van het huis de kosten voor afsluiting te betalen. 
De kosten voor het opsturen van een brief en het ter plaatse gaan, worden door de 
distributienetbeheerder gedragen.  
In Wallonië draagt de distributienetbeheerder alle kosten inzake MOZA. 
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III.1.4.3 Aankoopkosten van elektriciteit (blok 3)  

 

91. De aankoop van elektriciteit voor de beschermde en niet-beschermde gedropte 

klanten staat in blok 3 lijn 1 tot en met lijn 7. De totaal aangekochte hoeveelheid elektriciteit 

wordt met de gemiddelde aankoopprijs per MWh vermenigvuldigd. Dit levert de totale 

aankoopkosten op, waarbij ook nog de transmissie- en distributienetvergoeding dienen te 

worden opgeteld. 

 

Voor het jaar 2009 hebben zes distributienetbeheerders bij Ores een contract met SPE 

gesloten, nl. Intermosane, Interest, Ideg, Simogel, Sedilec en Interlux.  

 

De distributienetbeheerder IEH heeft een contract afgesloten met Electrabel. De prijzen die 

afgesloten zijn, zijn gebaseerd op de Endex-noteringen, volgens de formule:  

 

P = a*Endex + b. 

 

Voor IEH wordt een contractprijs van 76,04 €/MWh bekomen57. Voor Intermosane, Interest, 

Ideg, Simogel, Sedilec en Interlux geldt een contractprijs van 79,43 €/MWh58.  

 

Voor het jaar 2010 ligt de aankoopkost met 57,82 €/MWh lager dan de aankoopkost uit 2009. 

De gemiddelde Endex-waarde over de periode van 1 april tot en met 30 september 2009 

bedraagt voor Cal (10) 52,70 €/MWh. 

 

Voor Ideg en Interest wordt een contractprijs van 57,91 €/MWh bekomen59. Voor de overige 

distributienetbeheerders geldt een contractprijs van 57,79 €/MWh60.   

 

                                                 
57

 P = a*Endex + b waarbij a = 1 en b = 9,266. Ores stelt dat werd vastgeklikt bij een Endex-notering 
van  € 66,77 / MWh.  
58

 P = a*Endex + b waarbij a = 1,147 en b = 2,73. Ores stelt dat werd vastgeclickt aan een Endex-
notering van € 66,87 / MWh.  
59

 P = a*Endex + b waarbij a = 1,061 en b = 2,00. 
60

 P = a*Endex + b waarbij a = 1,061 en b = 1,88. 
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III.1.4.4 Verkoop van elektriciteit (blok 4)   

 

92. De verkoopprijs is verschillend voor de beschermde en niet-beschermde gedropte 

klanten. De verkoopprijs voor de niet-beschermde gedropte klanten is het gemiddelde van 

de door de leveranciers in het verdelingsgebied van de distributienetbeheerder 

aangekondigde meest recente prijzen voor een soortgelijke categorie van klanten. Deze 

methodiek is federaal dezelfde, maar levert per distributienetbeheerder een verschillende 

verkoopprijs op. Dit levert bij Ores een gemiddeld bedrag op van 183,28 €/MWh voor de niet-

beschermde gedropte klanten.61  

 

93. De distributienetbeheerders leveren aan de beschermde gedropte klanten 

elektriciteit aan het sociaal tarief. Dit tarief ligt lager dan de maximumprijs die aan de niet-

beschermde gedropte klanten wordt aangerekend. Het verschil tussen beide aangerekende 

prijzen, (dus: maximumprijs bij niet-beschermde gedropte klanten – sociaal tarief), kan de 

distributienetbeheerder uit het “fonds beschermde klanten” terugvorderen, zoals gestipuleerd 

in het Koninklijk Besluit van 21 januari 2004. Zo wordt Ores door het fonds beschermde 

klanten voor een bedrag van € 1.598.455,85 gecompenseerd62. 

 

94. De sterke stijging in totale reële kosten tussen 2008 en 2009 is grotendeels te wijten 

aan de stijging van de kosten van ‘diensten & diverse goederen’ (zie blok 2 lijn 3) en in 

mindere mate aan een stijging van de administratieve kosten (zie blok 3 lijn 8). Drie 

verklaringen zijn hiervoor te vinden: 

 

- Een stijging van het aantal budgetmeters en vermogensbegrenzers met 11.920 

eenheden deed zich voor in realiteit 2009 (zie blok 1 lijn 1 in tabel 9). Dit brengt 

het totaal aantal geïnstalleerde budgetmeters aan het einde van 2009 op 57.337. 

 

                                                 
61

 Meer specifiek richt Ores zich voor de bepaling van die verkoopprijs op een consumptie door de 
klant van 50% in de piekuren en 50% in de daluren. 
62

 Volgens de Waalse definitie omvat de beschermde klanten de federale definitie van ‘beschermde 
klant’ plus nog een aantal extra categorieën:  

- personen die genieten van het gebruik van opleidingscheques, na beslissing door OCMW; 
- personen die zich in een procedure van schuldbemiddeling bevinden.  

Op Waals niveau maken de beschermde klanten volgens de federale definitie 90,05% uit van alle 
beschermde klanten in Wallonië in 2010.  
Bron: jaarverslag CWaPE sociale ODV’s 2010 pagina 10.  
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- Artikel 34 van het Waals elektriciteitsdecreet63 bepaalt in §9 dat de 

distributienetbeheerder instaat voor de administratieve en technische interventies 

die verbonden zijn aan de ODV’s.64  

 

- Door deze paragraaf worden er kosten ten laste gelegd van de 

distributienetbeheerder die voorheen niet door de distributienetbeheerder 

dienden te worden gedragen. Behalve een aantal specifieke uitzonderingen, 

draagt de distributienetbeheerder alle kosten als gevolg van sociale ODV’s en 

dienen deze kosten dus in de distributienettarieven te worden gesocialiseerd65. 

 

- Volgende tabel 12 geeft aan welke kosten vóór het decreet van 17 juli 2008 en 

ná het decreet 17 juli 2008 door welke partijen werden gedragen.  

 

Tabel 12: Impact decreet van 17 juli 2008 op kosten ODV’s 

 Vóór het decreet van 17 juli 
2008 

Ná het decreet 17 juli 2008 

MOZA en EOC Commerciële leverancier 
en distributienetbeheerder 

Distributienetbeheerder 

Desactivering 
budgetmeter en 
vermogensbegrenzer 

Commerciële leverancier Distributienetbeheerder 

Onderbreking van de 
procedure tot plaatsing 

Commerciële leverancier  Distributienetbeheerder 

Annulering van de vraag 
tot plaatsing van een 
budgetmeter66 

Commerciële leverancier  Distributienetbeheerder 

                                                 
63

 Waals decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt.  
64

 « Assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, 
sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. »   
Deze paragraaf is bij het Waals elektriciteitsdecreet toegevoegd via het Waals Decreet van 17 juli 
2008 tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt

 
 (artikel 54).  

65
 De specifieke uitzonderingen zijn : 

- plaatsing of activering van een budgetmeter bij niet-beschermde gedropte klant: de klant 
betaalt € 100 aan de distributienetbeheerder. De overige kosten worden door de 
distributienetbeheerder gedragen; 

- bij weigering van de plaatsing of activering van een budgetmeter wordt de afnemer van de 
elektriciteitsvoorziening afgesloten. De afnemer draagt dan alle kosten voor de afsluiting.  

66
 Er is een annulering van de vraag tot plaatsing van de budgetmeter aangezien de wanbetaler zijn 

schulden bij zijn commerciële leverancier heeft betaald. De annulering van de vraag tot plaatsing 
onderscheidt zich van de onderbreking van de procedure tot plaatsing omdat deze laatste het gevolg 
is van verandering van klant of een verandering van leverancier op het aansluitingspunt.  
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- Een extra verklaring voor de sterke stijging in de totale reële kosten tussen 2008 

en 2009 ligt in de schuldvorderingen ten aanzien van gedropte klanten. Er werd 

in 2009 rekening gehouden met een provisie van 10% op de totale verkoop67. In 

2008 bedroeg dit percentage nog 2%. De sterke stijging van de 

waardeverminderingen en minderwaarden op de realisatie van 

handelsvorderingen die in blok 5 van tabel 9 staat, is dus een gevolg van de 

stijging van het percentage van provisies bij dubieuze klanten én van een 

toename van de onbetaalde facturen in realiteit 2009.  

 

95. Tussen realiteit 2009 en realiteit 2010 is er een verdere stijging van de kosten als 

gevolg van sociale ODV’s merkbaar. Deze stijging is echter minder sterk dan de stijging die 

zich tussen 2008 en 2009 voordeed. Drie tendenzen zijn belangrijk om de evoluties tussen 

2009 en 2010 te verklaren: 

 

- De sterkst stijgende kostencomponent is de kost aan ‘oninvorderbare bedragen’ 

(blok 5). Deze sterke stijging heeft volgens Ores te maken met de onbetaalde 

facturen van gedropte klanten gedurende het jaar 2010 en met het inhalen van 

de facturatie-achterstand van de voorgaande jaren door de administratie van 

distributienetbeheerders; 

 

- Eveneens de administratieve kosten (blok 3 lijn 8) voor het beheer van de 

gedropte klanten stijgen. Hiervoor liggen de kosten voor ‘klachtenbeheer en 

vergoedingen’ aan de basis van deze stijging; 

 

- Ondanks de stijging van het totaal park aan geïnstalleerde budgetmeters is er 

een daling van de kosten voor het beheer van de budgetmeters. De aanleiding is 

voornamelijk te wijten aan het feit dat er in de OCMW’s geen PC’s meer ter 

beschikking worden gesteld. De betalingen bij het opladen van 

budgetmeterkaarten dienen via PayPhone van Belgacom te gebeuren. 

 

                                                 
67

 Bron: Rapportering Ores : Document Budget 2009 / Réalité 2009 – Obligations de service public 
(OSP) – Electricité. 
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III.2 Vergelijking van specifieke kosten tussen Eandis, 

Infrax, Sibelga en Ores  

 

96. Een overzicht wordt geschetst van de vergelijking van de kosten die voor sociale 

ODV’s worden gemaakt over Eandis, Infrax, Sibelga en Ores heen.  

 

97. De levering van 100 kWh gratis geldt specifiek voor Vlaanderen. Er worden dus enkel 

bij Eandis en Infrax kosten opgenomen voor de uitvoering van deze sociale ODV. De 

bespreking hiervan vond plaats in randnummers 5 en 41 tot en met 44. 

 

98. Het beheer van de budgetmeters en/of vermogensbegrenzers evenals de levering 

van elektriciteit aan de gedropte klanten gelden voor alle distributienetbeheerders.  

 

Er wordt een vergelijking gemaakt voor wat betreft:  

 

- de kosten voor het beheer van de budgetmeters en vermogensbegrenzers én 

de levering aan de gedropte klanten. Deze analyse zal een algemene vergelijking 

schetsen van de kosten als gevolg van sociale ODV’s;  

 

- de aankoopkost van elektriciteit voor gedropte klanten. 

 

99. De volgende tabel geeft een indicatie van de kosten voor het beheer van de gedropte 

klanten evenals het beheer van de budgetmeters en vermogensbegrenzers. Deze analyse 

gaat uit van de kosten als gevolg van sociale ODV’s ten opzichte van het totaal aantal 

geïnstalleerde budgetmeters door de distributienetbeheerder.68  

 

                                                 
68

 De methodologie om te vergelijken met het totaal aantal geïnstalleerde budgetmeters werd 
verkozen boven de methodologie om te vergelijken met louter de actieve geïnstalleerde budgetmeters 
of het aantal gedropte klanten. Immers, de verschillende kosten zoals afschrijvingskosten, 
onderhoudskosten en beheer van de budgetmeters dienen gespreid te worden over het totale geheel 
aan budgetmeters.  
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De gebruikte kostengegevens betreffen voor: 

 

- Eandis: tabel 8 blok 3 lijn 1, zijnde de kosten voor plaatsing van budgetmeters en 

opvolging van levering; 

 

- Infrax: tabel 9 blok 3 lijn 1, zijnde de kosten voor plaatsing van budgetmeters en 

opvolging van levering; 

 

- Sibelga: tabel 10 blok 2 lijn 7 en lijn 8, zijnde de administratieve kosten en de 

plaatsing van vermogensbegrenzers; 

 

- Ores: tabel 11 blok 2 lijn 1 en blok 3 lijn 8, zijnde de kosten voor plaatsing van 

budgetmeters en opvolging van levering, evenals de administratieve kosten.   

 

100. Deze kosten zijn in onderstaande tabel zichtbaar op lijn 1. 

 

Het totaal aantal geïnstalleerde budgetmeters is te zien op lijn 2. In het geval van Sibelga 

wordt van het totaal aantal geplaatste vermogensbegrenzers uitgegaan.  

 

Op lijn 3 kan de verhouding worden gezien van de kosten als gevolg van sociale ODV’s ten 

opzichte van het totaal aan budgetmeters.  

 

Tabel 13: Kosten voor het beheer van budgetmeters en levering aan gedropte klant  

Realiteit 2007 Realiteit 2008 Realiteit 2009 Realiteit 2010

Eandis lijn 1 18.404.959,42 €   20.233.812,82 € 20.892.081,64 €  22.790.432,02 €  

lijn 2 41.453                  48.468                55.067                  62.704                 

  lijn 3 444,00 €                 417,47 €               379,39 €                 363,46 €                

Infrax lijn 1 2.236.846,07 €     3.743.538,89 €   4.473.815,41 €     5.142.372,47 €    

lijn 2 10.714                  12.686                14.443                  17.578                 

  lijn 3 208,78 €                 295,09 €               309,76 €                 292,55 €                

 Sibelga   lijn 1 3.725.329,57 €     4.635.039,54 €   4.806.300,00 €     5.311.400,00 €    

  lijn 2 11.127                  13.310                13.145                  15.118                 

  lijn 3 283,40 €                 348,24 €               431,95 €                 351,33 €                

 Ores   lijn 1 12.322.098,28 €   14.912.350,21 € 28.260.041,69 €  25.238.311,78 €  

lijn 2 38.268                  45.417                57.337                  67.701

lijn 3 321,99 €                 328,34 €               492,88 €                 372,79 €                 
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101. In bovenstaande tabel is een duidelijk verschil in gemiddelde kosten merkbaar tussen 

de Vlaamse distributienetbeheerders en de Waalse distributienetbeheerders  voor wat betreft 

de kosten als gevolg van sociale ODV’s in het jaar 2009.  

 

Het verschil in kosten in 2009 is te wijten aan het feit dat het Waals Gewest bepaalde 

verplichtingen aan de Waalse distributienetbeheerders oplegt, die de Vlaamse regelgeving 

niet aan de Vlaamse distributienetbeheerders oplegt. De bijkomende kosten door de 

specifieke Waalse regelgeving betreffen:   

 

- Afsluiting bij MOZA:  

In Vlaanderen dient de nieuwe bewoner of de eigenaar van het huis de kosten 

voor afsluiting te betalen.69 De kosten voor het opsturen van een brief en het ter 

plaatse gaan, worden door de distributienetbeheerder gedragen.  

In Wallonië draagt de distributienetbeheerder alle kosten inzake MOZA.70  

 

- Behandeling van klachten + vergoedingen: het Waals decreet van 17 juli 2008 tot 

wijziging van het elektriciteitsdecreet bepaalt in artikel 41 dat afnemers, in geval 

van langdurige elektriciteitsonderbreking of een administratieve fout van de 

distributienetbeheerder, een klacht kunnen indienen bij hun 

distributienetbeheerder en daarvoor ook een vergoeding ontvangen.71 

 

- Beheer van de infrastructuur van de budgetmeters: dit omvat het beheer van de 

database voor informatieverwerking en de vergoeding voor externe oplaadpunten 

(voorbeeld: telefooncabines van Belgacom)72  

 

- Onderbreking van de procedure tot plaatsing: in 2010 kreeg Ores 86.711 

aanvragen voor de plaatsing van een budgetmeter. Daarvan werden er slechts 

10.364 daadwerkelijk geïnstalleerd. De commerciële leverancier had immers de 

procedure tot plaatsing van de budgetmeters voor een aanzienlijk deel van de 

                                                 
69

 Bron: Presentatie VREG voor regulatoren inzake sociale ODV’s.  
70

 Bron: Advies van de CWaPE van 12 november 2008 betreffende een analyse over de 
verplichtingen voor de ODV’s gefactureerd aan de distributienetbeheerders.  
71

 Ter vergelijking: het systeem van vergoeding in geval van langdurige elektriciteitsonderbreking geldt 
niet in Vlaanderen en Brussel.  
72

 Ter vergelijking: Bij het opnemen van de kosten in de tarieven houdt Eandis rekening met de 
vergoeding voor de externe oplaadpunten, zijnde de OCMW’s, en met de kosten voor de 
klantenkantoren. Het opladen van budgetmeterkaarten in telefooncabines is in Vlaanderen niet 
mogelijk.  
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budgetmeters onderbroken. Deze kosten dienen door Ores te worden 

opgenomen.73  

 

- Tevens wordt verwezen naar de verklaringen voor de stijging in kosten tussen 

2008 en 2009 in randnummer 95 bij Ores, met als belangrijkste punt de wijziging 

in regelgeving in artikel 34 van het Waals elektriciteitsdecreet.  

 

102. In 2010 liggen de gemiddelde specifieke kosten voor Eandis en Infrax in dezelfde lijn 

als in 2009. Aangezien zowel Eandis als Infrax onderhevig zijn aan dezelfde Vlaamse sociale 

ODV’s zijn er geen regelgevende oorzaken voor de kostenverschillen tussen beide 

werkmaatschappijen. Een verschillende interne kostenallocatie is de reden voor de 

verschillende gemiddelde specifieke kosten.  

  

103. In het geval van Ores, is de daling van de gemiddelde specifieke kosten in 2010 in 

hoofdzaak te wijten aan de daling bij twee kostencomponenten, namelijk: 

 

- infrastructuur oplaadpunten: er worden in de OCMW’s geen PC’s meer ter 

beschikking gesteld. Deze rol wordt volledig door de telefonische 

oplaadmogelijkheid via Belgacom Payphone overgenomen; 

 

- beheer van de gedropte klanten: het aantal gedropte klanten kent een daling in 

2010 ten opzichte van 2009 (-17,47%) van 26.418 naar 21.804.  

 

104. Wat betreft de aankoopkosten voor levering van elektriciteit bij de 

distributienetbeheerders treden er verschillen op. Deze verschillen zijn te wijten aan twee 

factoren, waarvan de eerste de meest beïnvloedende is:  

 

- de datum waarop de distributienetbeheerders de Endex-notering vastgeclickt 

hebben; 

- de prijsformule die tot de aankoopkost leidde. 
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 In Vlaanderen speelt de commerciële leverancier geen rol in deze procedure. Immers, de 
wanbetaler in Vlaanderen wordt door de distributienetbeheerder van elektriciteit voorzien, zonder 
installatie van een budgetmeter. De installatie van de budgetmeter volgt pas later in de procedure bij 
wanbetaling ten aanzien van de distributienetbeheerder. In Wallonië wordt de budgetmeter vroeger in 
de procedure geïnstalleerd, namelijk bij transfer van de wanbetaler van de commerciële leverancier 
naar de distributienetbeheerder.  
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Onderstaande tabel 14 geeft een weergave van de data van click-momenten evenals de 

gemiddelde aankoopprijs uitgedrukt in €/MWh die geldt voor 2009.  

 

Daaruit blijkt dat Eandis de laagste gemiddelde aankoopprijs heeft en Infrax de hoogste. 

 

In grafiek 5 kan de clickdatum aan de geclickte Endex-notering worden gelinkt. 

 

Tabel 15 en grafiek 6 bespreken de informatie betreffende aankoop van elektriciteit door de 

distributienetbeheerders voor het jaar 2010. 

 

Tabel 14: Aankoopprijzen elektriciteit 2009  

Distributienetbeheerder Datum van click Endex-notering Gemiddelde aankooppprijs

Eandis 9 oktober 2007 € 56,57 / MWh € 66,08 / MWh

Infrax

Gemiddelde

Endex-notering van juli en 

augustus 2008 € 89,75/MWh

€104,41/MWh (Infrax zonder PBE)

€100,06/MWh (PBE)

Sibelga 16 september 2008 € 87,90 / MWh € 87,90 / MWh

Ores Gemiddelde Endex-notering 

in periode 01/12/2007 - 

31/05/2008
€ 66,87 / MWh 

IEH: click aan € 66,77 / MWh

€ 78,88 / MWh (Ores, zonder IEH)

€ 75,64 / MWh (IEH)  

 

Tabel 15: Aankoopprijzen elektriciteit 2010  

 

Distributienetbeheerder Datum van click Endex-notering Gemiddelde aankooppprijs

Eandis 13 augustus 2009 € 52,48 / MWh € 57,38 / MWh

Infrax Gemiddelde Endex-notering 

in periode 08/06/2009 - 

30/09/2009 € 51,64 /MWh € 66,42 / MWh

Sibelga 13 november 2008 € 69,73 / MWh € 72,05 / MWh

Ores Gemiddelde Endex-notering 

in periode 01/04/2009 - 

30/09/2009 € 52,70 / MWh

€ 57,91 / MWh (IDEG en Interest)

€ 57,79 / MWh (Ores, zonder IDEG 

en Interest)  
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Grafiek 5:  Endex-noteringen voor Cal 09 Power BE Baseload (in €/MWh) voor januari 2007 - 

december 2008    
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Grafiek 6:  Endex-noteringen voor Cal 10 Power BE Baseload (in €/MWh) voor januari 2007 - 

december 2009 

 

 

105. De aangekochte hoeveelheid elektriciteit voor de gedropte klanten is het hoogst bij 

Eandis. Daarna volgen Infrax, Ores en Sibelga.  
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Tabel 16: Aangekochte hoeveelheden elektriciteit en het aantal te beleveren klanten in 2009  

Distributienetbeheerder Hoeveelheid Aantal klanten

Gemiddelde verbruik 

in MWh per klant

Eandis 199.432,32         52.403                 3,81                                  

Infrax 90.779,85           20.491                 4,43                                  

Sibelga 3.423,66              1.926                   1,78                                  

Ores 78.459,97           26.418                 2,97                                   

 

Tabel 17: Aangekochte hoeveelheden elektriciteit en het aantal te beleveren klanten in 2010   

Distributienetbeheerder Hoeveelheid Aantal klanten

Gemiddelde verbruik 

in MWh per klant

Eandis 220.674,19         57.351                 3,85                                  

Infrax 91.441,36           19.476                 4,70                                  

Sibelga 7.934,70              3.356                   2,36                                  

Ores 78.942,87           21.804                 3,62                                   

 

 

 

 

III.3 Link met het aantal klanten 

 

106. Onderstaande tabellen 18 tot en met 21 bevatten voor respectievelijk Eandis, Infrax, 

Sibelga en Ores gegevens die betrekking hebben op de onderliggende evoluties van onder 

andere de gedropte klanten. 

 

De situatie zoals ze was op 31 december 2007, 2008, 2009 en 2010 wordt weergegeven.  

 

 

III.3.1 Link met het aantal klanten: Eandis 

 

107. In onderstaande tabel 18 wordt de situatie van Eandis als sociale leverancier 

geschetst en wordt bekeken welk aandeel zij in Vlaanderen in de levering van elektriciteit 

aan gedropte klanten heeft.  

 

Er wordt gestart met de evolutie van het aantal huishoudelijke eindafnemers (zie lijn 1).  

 

Men kan zien wat het totaal aantal ingeschakelde budgetmeters en vermogensbegrenzers is 

(lijn 2), evenals het aantal afsluitingen dat Eandis heeft uitgevoerd (lijn 3) en het aantal 

beschermde klanten dat zij aan het sociaal tarief belevert (lijn 4).  
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Op basis van lijnen 5, 6 en 7 is te zien dat Eandis 74,77% van alle gedropte klanten in 

Vlaanderen van elektriciteit voorziet aan het einde van 2010.  

 

Tabel 18: Sociale gegevens Eandis
74

  

Eandis 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

Lijn 1 Aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers 2.044.508 2.062.040 2.060.111 2.057.570

Lijn 2 Totaal aantal geplaatste budgetmeters en vermogensbegrenzers 41.453 48.468 55.067 62.704

Lijn 3 Aantal afsluitingen 1.010 1.267 1.479 1.577

Lijn 4 Aantal aansluitingen beleverd door Eandis aan sociaal tarief 4.289 7.656 10.675 6.626

Lijn 5 Aantal gedropte klanten bij Eandis 39.053 42.842 52.426 57.351

Lijn 6 Aantal gedropte klanten in Vlaanderen 52.875 59.520 73.519 76.701

Lijn 7 Percentage gedropte klanten bij Eandis ten opzichte van totaal gedropt Vlaanderen 73,86% 71,98% 71,94% 74,77%  

 

 

III.3.2 Link met het aantal klanten: Infrax 

 

108. In onderstaande tabel 19 wordt de situatie van Infrax als sociale leverancier 

geschetst. De opbouw van de tabel is dezelfde als deze bij Eandis.  

 

Op basis van lijnen 5, 6 en 7 is te zien dat Infrax 25,23% van alle gedropte klanten in 

Vlaanderen van elektriciteit voorziet aan het einde van 2010.  

 

Tabel 19: Sociale gegevens Infrax  

Infrax 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

Lijn 1 Aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers 569.372 581.261 588.797 597.537         

Lijn 2 Totaal aantal geplaatste budgetmeters en vermogensbegrenzers 10.714 12.686 14.443 17.578           

Lijn 3 Aantal afsluitingen 4.580 6.149 3.732 4.996

Lijn 4 Aantal aansluitingen beleverd door Infrax aan sociaal tarief 380 678 1.549 2.403

Lijn 5 Aantal gedropte klanten bij Infrax 13.822 16.678 21.093 19.350

Lijn 6 Aantal gedropte klanten in Vlaanderen 52.875 59.520 73.519 76.701           

Lijn 7 Percentage gedropte klanten bij Infrax ten opzichte van totaal gedropt Vlaanderen 26,14% 28,02% 28,69% 25,23%  

 
 
 

III.3.3 Link met het aantal klanten: Sibelga75 

 

109. In onderstaande tabel 20 wordt de situatie van Sibelga als sociale leverancier 

geschetst. 

 

Er wordt gestart met de evolutie van het aantal huishoudelijke toegangspunten (zie lijn 1).  

 

                                                 
74

 Bron : rapportering Eandis, jaarverslag Eandis 2007, 2008 en 2009 en rapporten van de VREG met 
betrekking tot de sociale ODV’s (http://www.vreg.be/sociale-openbaredienstverplichtingen). 
75

 Bron : http://www.brugel.be/Files/media/Statistiques_Markstatistieken-4e-trimestre_4de-kwartaal-
2009.pdf?siteID=. 
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Men kan zien wat het totaal aantal geplaatste vermogensbegrenzers is in Brussel (lijn 2), 

evenals het aantal afsluitingen dat Sibelga heeft uitgevoerd (lijn 3) en het aantal beschermde 

klanten dat zij aan het sociaal tarief belevert (lijn 4).  

 

Tabel 20: Sociale gegevens Sibelga  

 

Sibelga 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

Lijn 1 Aantal toegangspunten huishoudens 590.444 596.698 604.168 604.477         

Lijn 2 Totaal aantal geplaatste  vermogensbegrenzers 11.127 13.310 13.145 15.118

Lijn 3 Aantal afsluitingen 0 0 739 348                 

Lijn 4 Aantal gedropte klanten, beleverd door Sibelga aan sociaal tarief 42 322 1.926 3.356              

 

 

III.3.4 Link met het aantal klanten : Ores76 

 

110. In onderstaande tabel 21 wordt de situatie van Ores als sociale leverancier geschetst 

en wordt bekeken welk aandeel zij in Wallonië in de levering van elektriciteit aan gedropte 

klanten heeft.  

 

Er wordt gestart met de evolutie van het aantal huishoudelijke toegangspunten (zie lijn 1).  

 

Men kan zien wat het totaal aantal ingeschakelde budgetmeters en vermogensbegrenzers is 

(lijn 2), evenals het aantal afsluitingen dat Ores heeft uitgevoerd (lijn 3) en het aantal 

beschermde klanten dat zij aan het sociaal tarief belevert (lijn 4).  

 

Op basis van lijnen 5, 6 en 7 is te zien dat Ores 68,62% van alle gedropte klanten in 

Wallonië van elektriciteit voorziet aan het einde van 2010.  

 

In afwachting van de installatie van een budgetmeter worden niet-beschermde gedropte 

klanten door Ores beleverd. De toename aan geïnstalleerde budgetmeters was in 2010 

minder sterk dan de toename in 2009. Dit maakte dat de niet-beschermde gedropte klanten 

minder lang op de installatie van een budgetmeter dienden te wachten, en zodoende er 

minder niet-beschermde gedropte klanten waren in 2010. Dit verklaart de daling van het 

aantal gedropte klanten bij Ores in 2010.  

                                                 
76

 Bron: Rapportering Ores, jaarverslag Ores, jaarverslag sociale ODV’s CWaPE.  
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Tabel 21: Sociale gegevens Ores  

Ores 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

Lijn 1 Aantal toegangspunten huishoudens 1.271.210 1.316.274 1.334.775 1.513.000

Lijn 2 Aantal geplaatste  budgetmeters/stroombegrenzers 38.268 45.417 57.337 67.701

Lijn 3 Aantal afsluitingen 372 4.254 5.490 5783

Lijn 4 Aantal aansluitingen beleverd door Ores aan sociaal tarief 5.206 9.258 10.417 11.353

Lijn 5 Aantal gedropte klanten bij Ores 10.004 17.153 26.418 21.804

Lijn 6 Aantal gedropte klanten in Wallonië 12.712 23.693 33.517 31.773

Lijn 7 Percentage gedropte klanten bij Ores ten opzichte van totaal gedropt Wallonië 78,70% 72,40% 78,82% 68,62%  

 

 

III.4 Fonds ‘beschermde klanten’ van de CREG  

 

111. Hierna wordt de financiering van het fonds ‘beschermde klanten’ uitgelegd. Volgens 

het Koninklijk Besluit van 22 december 200377 wordt het fonds ‘beschermde klanten’ door 

een toeslag op de tarieven gespijsd. Op voorstel van de CREG stelt de Regering ten laatste 

op 1 december het jaarlijkse bedrag voor het volgende jaar vast dat nodig is voor de 

financiering van het fonds ‘beschermde fonds’. De raming, die door de CREG wordt gedaan, 

is gebaseerd op de vermenigvuldiging van 3 termen: 

 

- het verschil tussen de marktprijs78 en het sociaal tarief; 

- het aantal residentieel beschermde klanten die van het sociaal tarief genieten; 

- het gemiddelde jaarlijkse verbruik van de betrokken categorie beschermde 

klanten.  

 

Om tot de volledige raming van de kosten te komen die vermoedelijk zullen worden gemaakt 

door het fonds ‘beschermde klanten’ wordt hierbij ook het bedrag van de raming van de 

administratieve kosten toegevoegd.  

 

112. Op deze manier wordt een geraamd bedrag van de inhoud van het fonds 

‘beschermde klanten’ voor het komende jaar bekomen. Er dient te worden opgemerkt dat 

deze inkomsten door een toeslag op de tarieven worden geheven. Dit zit inbegrepen in de 

federale bijdrage. Er dient aldus een bedrag per kWh te worden bekomen. Deze toeslag 

dient door elke eindafnemer in België te worden betaald. 

 

                                                 
77

 Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van 
de reële netto-kost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van 
elektriciteit aan residentiële beschermde klanten. 
78

 De marktprijs is hierbij het bedrag dat wordt aangerekend aan niet-beschermde klanten met 
gelijkaardige afnamekarakteristieken. 
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113. Hiervoor wordt een wiskundige breuk gemaakt. In de teller komt het bedrag te staan, 

namelijk het geraamd bedrag. In de noemer komt het aantal kWh te staan, namelijk de 

hoeveelheid kWh die in het transmissienet is vervoerd, behoudens de doorvoer van 

elektriciteit, in het jaar t-2 voorafgaand aan het te financieren dienstjaar t.  

 

114. Aan het einde van elk kwartaal stort Elia een kwart van het geraamde bedrag in het 

fonds ‘beschermde klanten’.  

 

Bij een overschot of een tekort van uitbetalingen, vindt er een saldovereffening plaats.  

 

115. De commerciële leverancier of distributienetbeheerder rekent aan de afnemer het 

sociaal tarief aan. Houdende het Koninklijk Besluit van 21 januari 200479 kan de sociale 

leverancier het verschil tussen de marktprijs en het sociaal tarief recupereren uit het fonds 

‘beschermde klanten’ van de CREG. Het verschil tussen de marktprijs en het sociaal tarief 

wordt voor elke residentieel beschermde klant ter gelegenheid van elke facturatie berekend. 

De sociale leverancier heeft ook recht op terugbetaling van de extra administratieve kosten 

die door toepassing en opvolging van de sociale maximumprijzen worden veroorzaakt. Voor 

de recuperatie uit het fonds ‘beschermde klanten’ dient de distributienetbeheerder of de 

commerciële leverancier een maand volgend op elk kwartaal een schuldvordering in bij de 

CREG. Binnen 3 maanden na ontvangst van de ingediende en correct bevonden 

schuldvorderingen, gebeurt de betaling ervan uit het fonds.   

 

116. De schuldvorderingen (inclusief BTW) die de commerciële leveranciers en de 

distributienetbeheerder bij de CREG indienen, geven het verschil in verkoopprijs weer tussen 

de normale referentieprijs en het sociaal tarief. Het dient hierbij expliciet te gaan over de 

beschermde klanten die volgens de federale definitie aan de voorwaarden van het sociaal 

tarief voldoen.   

 

117. Voor een beschermde klant bij de leverancier is die normale referentieprijs gebaseerd 

op de standaardformule die wordt toegepast op de meerderheid van de verbruikers met 

hetzelfde verbruiksprofiel. 

 

118. Voor een beschermde klant bij de distributienetbeheerder is die normale 

referentieprijs het tarief dat wordt aangerekend aan een niet-beschermde gedropte klant. De 

                                                 
79

 Koninklijk Besluit van 21 januari 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van 
de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen in de 
elektriciteitsmarkt en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. 
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berekening van dat tarief kwam aan bod in randnummers 21 en 22. Het is de maximumprijs 

zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 1 juni 2004 en waarvan de berekeningswijze 

werd uiteengezet in de beslissing van de CREG (B)100429-CDC-964 van 29 april 2010.   

 

119. Het verschil tussen de normale referentieprijs en het sociaal tarief, evenals de 

administratieve kosten, kan de commerciële leverancier of de distributienetbeheerder 

terugvorderen uit het fonds beschermde klanten.   

 

Bij de terugvordering van de administratieve kosten komen enkel die kosten in aanmerking 

die bijkomende kosten zijn die voortvloeien uit de toepassing en opvolging van de sociale 

tarieven. 

 

Het gaat om: 

- de afschrijving over 5 jaar van de kosten voor aanpassing van de 

factureringsmodule; 

- de kosten verbonden aan het beheer van de attesten.  

 

De distributienetbeheerder dient aan de CREG een detailopgave te bezorgen van de 

administratieve kosten die gemaakt zijn. Bij de terugvordering van de administratieve kosten 

is geen BTW van toepassing.  

 

In de gegevens van de schuldvorderingen80 ten aanzien van het fonds beschermde klanten 

staan volgende recuperaties: 

 

- Terugvordering energie beschermde klanten in 2010:  

 

Eandis:  € 2.993.607,93 

Infrax:  € 1.006.408,54 

Sibelga: € 213.638,58 

Ores:  € 2.547.357,16 

 

                                                 
80

 De bedragen aan Infrax (uitgezonderd PBE), Sibelga en Ores zijn op heden nog niet uitbetaald. Dit 
gebeurt na het ontvangen van bijkomende inlichtingen.   
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- Terugvordering administratieve kosten beschermde klanten in 2010: 

 

Eandis:  € 47.342,79 

Infrax:  € 13.398,99 

Sibelga: € 4.446,26 

Ores:  € 39.809,00 
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IV. BESLUIT  

 

Deze studie geeft een inzicht in de kosten die met de uitvoering van activiteiten als gevolg 

van de sociale ODV’s gepaard gaan bij Eandis, Infrax, Sibelga en Ores.  

 

Desalniettemin is een vergelijking tussen de verschillende distributienetbeheerders over 

Vlaanderen, Brussel en Wallonië moeilijk te maken gezien de verschilpunten tussen de 

regio’s en dan vooral voor wat betreft: 

- verschil in regelgeving; 

- verschillend kostenverdelingsmechanisme dat door de distributienetbeheerders 

wordt toegepast. 

 

Ondanks het feit dat een vergelijking in kostengegevens tussen Eandis, Infrax, Sibelga en 

Ores met een zekere voorzichtigheid dient te worden uitgevoerd, worden wel een aantal 

grote krachtlijnen duidelijk in de analyses van deze studie: 

- De distributienetbeheerders worden in 2009 geconfronteerd met een stijgend 

aantal gedropte klanten met een daaruit volgende stijging van de kosten die met 

het beheer van deze klanten gepaard gaat; 

- De kosten voor het beheer van de gedropte klanten evenals het beheer van de 

budgetmeters en vermogensbegrenzers liggen in 2009 beduidend hoger in 

Wallonië dan in Vlaanderen; 

- De tendens van een steeds toenemend aantal gedropte klanten zet zich in 2010 

voor de distributienetbeheerders verder, met uitzondering van Ores en in mindere 

mate Infrax, dat met een dalend aantal gedropte klanten wordt geconfronteerd.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1: VOORWAARDEN RESIDENTIËLE 

BESCHERMDE KLANTEN  

 

Deze bijlage bevat artikel 2 van het Ministerieel Besluit van 30 maart 2007 houdende 

vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde 

residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Het somt de 

voorwaarden op waaraan een afnemer dient te voldoen om tot de categorie van de 

residentiële beschermde klanten te behoren. Zodoende heeft deze beschermde afnemer 

recht op het sociaal tarief.  

 

Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder «residentieel beschermde 

klanten met een laag inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevinden», in de zin van 

artikel 20, § 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd bij wet van 1 juni 2005 : 

 

A.  

Iedere eindafnemer die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die onder hetzelfde dak 

leeft, geniet van een beslissing tot toekenning van :  

 

- een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente overeenkomstig de 

wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;  

 

- het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, overeenkomstig de wet van 1 april 

1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de 

inkomensgarantie voor ouderen overeenkomstig de wet van 22 maart 2001;  

 

- een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende 

arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %, overeenkomstig de wet van 27 juni 

1969 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten;  

 

- een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten, overeenkomstig 

de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten;  
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- een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorende tot de categorieën 

II, III of IV, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkoming aan gehandicapten;  

 

- een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, overeenkomstig de artikelen 127 

en volgende van de wet van 22 december 1989;  

 

- een tegemoetkoming voor hulp van derden, overeenkomstig de wet van 27 juni 

1969;  

 

- een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is 

ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor 

onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden 

als een gerechtigde op maatschappelijke integratie; 

 

B.  

Bij gelijkstelling met de categorieën 2, 3, 4, 5, 6 en 7, zoals vermeld in punt A., de personen 

die genieten van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het 

gewaarborgde inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

 


