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EXECUTIVE SUMMARY
De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling heeft de CREG op 8 januari
2015 gevraagd om, op basis van geactualiseerde gegevens, een update te maken van de
studies aangaande de kostenstructuur van de nucleaire centrales en een nieuwe raming te
bezorgen van de nucleaire rente.
De CREG heeft aan de hand van informatie bezorgd door de kernexploitant en de
vennootschappen die een aandeel hebben in het nucleaire productiepark een raming
gemaakt van de opbrengsten en de kosten van de productie uit de nucleaire centrales voor
het jaar 2014.
De productie van elektriciteit uit kerncentrales is in 2014 beïnvloed door de ongeplande
stilstanden van Doel 3 en Tihange 2 (vanaf maart 2014) en Doel 4 (vanaf augustus 2014 tot
december 2014). De vaste kosten verbonden aan een kerncentrale wijzigen niet ingeval van
de stilstand van een centrale.
De CREG heeft bij het opmaken van deze studie volgende methodologie toegepast:
- voor de bepaling van de inkomsten wordt ervan uitgegaan dat de producenten
een lange termijn hedging strategie gebruiken bij de verkoop van een (gedeelte)
van de nucleaire productie;
- voor de bepaling van de kosten wordt rekening gehouden met de cijfergegevens
opgesteld overeenkomstig het BGAAP boekhoudkundig referentiekader. De
kosten werden bepaald op basis van gegevens van de kernexploitant, Electrabel,
en alsof de exploitant 100 % eigenaar van de centrales is.
Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten geeft de winst uit de nucleaire activiteiten.
Na een billijke vergoeding voor geïnvesteerde kapitalen kan de nucleaire rente berekend
worden.
Het doel van deze studie is om aan de Minister een zo exhaustief mogelijke waardering van
de winsten uit de nucleaire activiteiten op basis van de informatie meegedeeld door de
betrokken partijen te geven.
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De CREG heeft voor deze studie een analyse gemaakt van de informatie die door Electrabel
en EdF Luminus bezorgd werd en heeft bijkomende aanvullende details ontvangen tijdens
gesprekken en via antwoorden op vragen. Ingevolge de vooropgestelde timing heeft de
CREG bepaalde informatie niet kunnen onderzoeken tot op een detailniveau die bij een
diepgaande verificatieopdracht verwacht kan worden. Bij de bespreking van de kosten wordt
uiteengezet welke controles werden uitgevoerd en met welke externe bronnen de informatie
getoetst werd.
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I.
1.

ANTECEDENTEN
De CREG heeft op 8 januari 2015 een schrijven ontvangen van de Minister van

Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie-Christine Marghem met het
volgende verzoek:
“ In het verleden heeft de CREG, op vraag van mijn voorgangers of op eigen
initiatief, een aantal studies uitgevoerd met betrekking tot de raming van de
monopolistische winsten gerealiseerd door de nucleaire exploitant, in vaktaal
bekend als de “nucleaire rente”.
Het gaat meer bepaald over volgende studies:
- Studie (F)20100506-CDC-968 van 6 mei 2010 over ‘de kostenstructuur van de
elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in België’;
- Studie (F)110609-CDC-1072 van 9 juni 2011 betreffende ‘de economische
waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage’;
- Studie (F)110811-CDC-1078 van 11 augustus 2011 ‘aanvullend bij de studie
(F)110609-CDC-1072 betreffende de economische waardering van nucleaire
energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage’.
[VERTROUWELIJK]
Mag ik u vragen om, op basis van geactualiseerde informatie een update te maken
van deze studies en mij voor het einde van de maand februari 2015 een nieuwe
raming van de nucleaire rente te bezorgen?
(…)”1
2.

De CREG heeft de update van de kostenstructuur en de economische waardering

van nucleaire elektriciteitsproductie berekend op basis van de gegevens voor het jaar 2014.
3.

Na de antecedenten (deel I) en de wettelijke basis (deel II) zet deze studie in deel

III het begrip ‘nucleaire rente’ uiteen. Deel IV omschrijft de algemene kenmerken van het
Belgisch nucleair park en de opgevraagde informatie. In deel V worden de verschillende
componenten voor de berekening van de inkomsten en de kosten uiteengezet en wordt een
1

Vrije vertaling van: “Dans le passé, à la demande de mes prédécesseurs ou d’initiative, la CREG a
effectué un certain nombre d’études portant sur l’estimation des bénéfices monopolistiques réalisés
par l’exploitant nucléaire, qualifiée dans le jargon de « rente nucléaire ».
Il s’agit en particulier des études suivantes :
- Étude (F)20100506-CDC-968 du 6 mai 2010, relative à la structure de coûts de la production
d’électricité par les centrales nucléaires en Belgique ;
- Étude (F)110609-CDC-1072 du 9 juin 2011, relative à l'évaluation économique de l'énergie
nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire ;
- Étude (F) 110811-CDC1078 du 11 août 2011, complémentaire à l’étude (F)110609-CDC-1072
concernant l’évaluation économique de l’énergie nucléaire et une proposition pour la contribution
nucléaire.
[VERTROUWELIJK]
Puis-je vous demander de réaliser, sur la base d’informations actualisées, une mise à jour de ces
études et de me transmettre, pour la fin du mois de février 2015, une nouvelle estimation de la rente
nucléaire ? (…) »
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analyse

gemaakt

van

de

opgevraagde

gegevens

bij

de

kernexploitant

en

de

vennootschappen die een aandeel hebben in de productie uit kerncentrales. Aan de hand
van deze analyse en de interpretatie van de gegevens wordt het resultaat uit de nucleaire
activiteiten berekend in deel VI.
4.

Het Directiecomité van de CREG heeft deze studie goedgekeurd tijdens zijn

vergadering van 12 maart 2015.


Niet-vertrouwelijk

6/49

II.
5.

WETTELIJKE BASIS
De CREG ontving van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame

Ontwikkeling, bij schrijven van 8 januari 2015, het verzoek om eerdere studies (F)9682,
(F)10723 en (F)10784 te actualiseren. Dit verzoek is in overeenstemming met artikel 23, § 2,
tweede lid, 2° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt (hierna: de Elektriciteitswet), dat de Minister de mogelijkheid biedt om de
CREG te belasten met het uitvoeren van onderzoeken en studies in verband met de
elektriciteitsmarkt.



2

Studie (F)20100506-CDC-968 over ‘de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de
nucleaire centrales in België’.
3
Studie (F)110609-CDC-1072 betreffende ‘de economische waardering van nucleaire energie en een
voorstel voor de nucleaire bijdrage’.
4
Studie (F)110811-CDC-1078 ‘aanvullend bij de studie (F)110609-CDC-1072 betreffende de
economische waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage’.
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III. HET BEGRIP NUCLEAIRE RENTE
6.

Het begrip rente wordt in deze context gedefinieerd als de vergoeding die hoger is

dan de vergoeding nodig om de continuïteit van deze activiteit te verzekeren.5 De term
nucleaire rente is de rente die voortvloeit uit de activiteiten van de nucleaire centrales in
België en wordt bepaald door de verkoopprijs van een MWh te vergelijken met de
productiekost van een MWh6. In een goed functionerende markt zou een rente aanleiding
geven tot het aantrekken van nieuwe spelers. Dit zorgt ervoor dat de rente na verloop van
tijd volledig verdwijnt en de ondernemingen (historische en nieuwe spelers) een rendement
genereren dat economisch verantwoord is. De rente wordt specifiek voor de nucleaire
productieactiviteiten berekend omdat bij deze productie een aantal technische en historische
specificiteiten bestaan.
7.

De nucleaire activiteiten in België worden geregeld door de Wet van 31 januari
7

2003 die in artikel 3 bepaalt dat:
“geen enkele nieuwe nucleaire centrale bestemd voor de industriële
elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen, kan worden opgericht
en/of in exploitatie gesteld”.
8.

Daarnaast werden de nucleaire centrales in België in het verleden versneld

afgeschreven, wat geleid heeft tot een hogere afschrijvingscomponent in de kostenstructuur
van de nucleaire centrales. Aangezien de prijzen in het verleden (dit is : vóór de vrijmaking
van de markt) bepaald werden op basis van een cost plus benadering, zijn deze versnelde
afschrijvingen reeds aan de eindconsument aangerekend.
Deze nucleaire productie-eenheden zijn lage kostencentrales, gegeven de versnelde
afschrijvingen van het verleden en het feit dat de variabele kosten van nucleaire centrales
relatief laag zijn.
9.

Aangezien in een vrijgemaakte markt de elektriciteitsprijzen worden bepaald op

basis van de marginale kosten van de laatst ingezette centrale, die in België meestal een
STEG-centrale is (met hogere variabele kosten en verhoogd met de CO2-kostprijs)8, maar

5

Zie ook CREG, studie (F)110609-CDC-1072 betreffende ‘de economische waardering van nucleaire
energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage’ (p. 6 en volgende).
6
In deze studie wordt geen rekening gehouden met een vergoeding voor de geïnvesteerde kapitalen.
In de Conventie Tihange 1 wordt een vergoeding voor de geïnvesteerde kapitalen in de berekening
van de Marge (M) voorzien.
7
Wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële
elektriciteitsproductie.
8
Voor zover de elektriciteit niet kan worden ingevoerd uit een naburig land.
Niet-vertrouwelijk
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die, gelet op de integratie van de Belgische markt in de CWE-zone, een steenkoolcentrale
kan zijn, genereren de nucleaire productie-eenheden per definitie hogere winsten dan
andere klassieke centrales.
10.

In economische termen wordt dit als volgt uitgedrukt: in een vrijgemaakte markt is

de winst van een producent gelijk aan de Totale Opbrengsten verminderd met de Totale
Kosten.
Winst =
Totale Opbrengsten –Totale Kosten

of:

W = TO –TK

Vereenvoudigd kan dit als volgt worden weergegeven:
= (verkoopprijs x hoeveelheid) – (gemiddelde kost x hoeveelheid)

of: (P x Q) – (GK x Q)

= (verkoopprijs – gemiddelde kost) x hoeveelheid

of: (P- GK) x Q

11.

In dit document worden in volgende hoofdstukken de verkoopprijs en de

gemiddelde kosten van de nucleaire productie in België besproken, zodat de winst uit deze
centrales kan berekend worden. Nadien kan het niveau van deze winst vergeleken worden
met een billijke vergoeding voor geïnvesteerde kapitalen.
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IV. BESCHRIJVING VAN HET BELGISCH
NUCLEAIR PARK EN OPGEVRAAGDE
INFORMATIE
IV.1 De kerncentrales in België
12.

Het Belgische nucleaire park bestaat uit zeven centrales op twee sites in Doel en

Tihange. De centrales worden door Electrabel NV uitgebaat, maar er zijn meerdere
vennootschappen die een aandeel hebben in de elektriciteitsproductie van voornoemde
centrales.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de productiecapaciteit en het aandeel van de
productie in de kerncentrales in België.

Bron: FOD Economie

13.

9

De exploitant van de kerncentrales heeft met EdF Luminus (voorheen SPE)

overeenkomsten afgesloten aangaande de doorrekening van de exploitatiekosten en
investeringen. Deze studie gaat niet verder in op de analyse van deze afrekeningen; er werd
echter informatie opgevraagd aan deze vennootschappen om de cijfergegevens bezorgd

9

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Nucleaire/kerncentrales/Productiepark_kerncentrales/#.
VP1pTfnF8qQ; sinds 22 november 2011 heeft SPE haar naam gewijzigd in EdF Luminus.
Niet-vertrouwelijk

10/49

door Electrabel te verifiëren. Uit hetgeen volgt en omwille van de historiek van de participatie
van EdF Luminus blijkt dat de kostenstructuur van deze vennootschap afwijkt van de
kostenstructuur van de

kernexploitant. Dit werd ook in studie 107810 van de CREG

toegelicht. In de Wet van 11 april 2003 werd een degressieve vermindering van de
aanvullende

repartitiebijdrage

toegekend

om

rekening

te

houden

met

de

bijdragemogelijkheid en de risico's in verband met de grootte van het productiepark. In deze
update wordt een berekening gemaakt als ware Electrabel 100% eigenaar van de nucleaire
centrales. Een (degressieve) vermindering van de repartitiebijdragen blijft noodzakelijk om
de verhoogde kostenstructuur van de kleinere aandeelhouders in het nucleair park te
compenseren.
14.

In de studie 96811 van de CREG werden de belangrijkste elementen van de

overeenkomst

tussen

Electrabel

en

SPE

(nu:

EdF

Luminus)

inzake

de

deelnemingsverhouding van laatstgenoemde in Doel 3 en 4, en Tihange 2 en 3 beschreven
in hoofdstuk II.2.2.4. Deze analyse is opgenomen in Bijlage 1 bij dit document.
15.

EdF Belgium heeft in haar brief van 16 februari 2015 geschreven:
“[VERTROUWELIJK]”12

16.

In het kader van de swap overeenkomst tussen E.ON en Electrabel in 2009, heeft

E.ON in België trekkingsrechten gekregen in de kerncentrales Doel en Tihange13 voor
ongeveer [VERTROUWELIJK]. Dankzij trekkingsrechten kunnen rechthebbenden over
gegarandeerde volumes stroom beschikken; zij hebben echter geen ‘aandeel’ in de
productiecentrales en de transactie tussen partijen heeft enkel te maken met gegarandeerde
volumes. Op basis van informatie van de CREG loopt deze overeenkomst tussen Electrabel
en E.ON tot 2015, sluitingsdatum van Doel 1 en Doel 2. Deze swap overeenkomst heeft dus
geen betrekking op het niveau van de exploitatiekosten van de kerncentrales, zodat de
CREG geen informatie heeft opgevraagd bij E.ON aangaande de kostenstructuur van de
nucleaire productie.

10

Studie (F)110811-CDC-1078 ‘aanvullend bij de studie (F)110609-CDC-1072 betreffende de
economische waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage’.
11
Studie (F)20100506-CDC-968 over ‘de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de
nucleaire centrales in België’.
12
Vrije vertaling van: « [VERTROUWELIJK]»
13
Zie hiervoor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1511_nl.htm
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IV.2 Opgevraagde informatie
17.

De CREG heeft, ingevolge voormeld verzoek van de Minister, op 12 januari 2015

en 27 januari 2015 een vraag om informatie met betrekking tot de kostenstructuur van de
nucleaire productie gericht aan de kernexploitant en de vennootschappen die een aandeel
hebben in de productie van de kerncentrales. In dit schrijven werd aan Electrabel, EdF
Luminus en EdF Belgium gevraagd om een bijgevoegde tabel in te vullen en de gevraagde
bijkomende informatie te verstrekken.
18.

Aan de uitbater van de kerncentrales, Electrabel, werd gevraagd om alle cijfers

aan te leveren alsof Electrabel 100% eigenaar is van de 7 nucleaire eenheden in België en
desgevallend te melden wanneer cijfers vermeld worden die enkel betrekking hebben op de
participatie van Electrabel.
19.

De CREG heeft informatie ontvangen van Electrabel, EdF Luminus en van EdF

Belgium. Laatstgenoemde vennootschap heeft aan de CREG meegedeeld :
« Aangezien de jaarrekeningen van 2014 tot op vandaag nog niet goedgekeurd zijn
door onze Auditoren, noch door de bestuursorganen van EDF Belgium – Raad van
Bestuur en Algemene Vergadering – werden gevalideerd, zullen wij u de elementen
en de berekeningen die daaruit voortvloeien overmaken vanaf hun publicatie eind
maart 2015”.14
20.

De CREG heeft eveneens gesprekken gevoerd met verantwoordelijken van

Electrabel en EdF Luminus om de bezorgde gegevens toe te lichten en bepaalde
verduidelijkingen te verstrekken. [VERTROUWELIJK]
21.

De jaarrekeningen van Electrabel en EdF Luminus over het boekjaar 2014 zijn bij

het opmaken van de studie nog niet goedgekeurd door de bevoegde vennootschapsorganen
(Raad van Bestuur en Algemene Vergadering) van de respectievelijke vennootschappen. In
hun brief van 3 februari 2015 heeft Electrabel verklaard dat:
“de rekeningen nog niet werden geauditeerd of dat er een verklaring werd
afgeleverd door de commissarissen van de vennootschap. Electrabel verbindt er
zich toe om, indien de lopende auditwerkzaamheden of het goedkeuringsproces
enig effect zou hebben op de cijfers die wij u vandaag bezorgen, u dit onverwijld
mee te delen.”

14

Vrije vertaling van: « Les comptes annuels 2014 n’ayant pas à ce jour été approuvés par nos
Auditeurs, ni validés par les instances de gouvernance de EDF Belgium- Conseil d’administration puis
Assemblée Générale – nous vous ferons parvenir les éléments ainsi que les calculs qui en découlent
dès leur publication fin Mars 2015. »
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EdF Luminus heeft in haar brief het volgende vermeld :
“Deze gegevens zijn evenwel strikt voorlopig. Ze zijn immers nog niet gevalideerd,
noch door de bedrijfsrevisoren, noch door de raad van bestuur en de jaarlijkse
algemene vergadering. Pas na de goedkeuring door de jaarlijkse algemene
vergadering, voorzien op 29 april a.s., wordt de jaarrekening 2014 definitief. Alle
gegevens moet(en) dus met een zeker voorbehoud worden gehanteerd.”
22.

De CREG heeft voor deze studie een analyse gemaakt van de informatie die door

Electrabel en EdF Luminus bezorgd werd en heeft bijkomende aanvullende details
ontvangen tijdens gesprekken en via antwoorden op vragen. Ingevolge de vooropgestelde
timing heeft de CREG bepaalde informatie niet kunnen onderzoeken tot op een detailniveau
die bij een diepgaande verificatieopdracht verwacht kan worden. Bij de bespreking van de
kosten wordt uiteengezet welke controles werden uitgevoerd en met welke externe bronnen
de informatie getoetst werd.

IV.3 Keuze van het boekhoudkundig referentiekader
23.

De CREG heeft aan de kernexploitant en de vennootschappen die een aandeel

hebben in de productie van de kerncentrales gevraagd duidelijk te vermelden of de
gegevens op basis van het Belgisch boekhoudkundig kader (BGAAP) dan wel
overeenkomstig

Internationale

Financiële

Rapporteringsstandaarden

(IFRS)

werden

opgesteld. Electrabel heeft de gegevens bezorgd volgens BGAAP en IFRS, EdF Luminus
heeft de gegevens op basis van BGAAP gegeven.
24.

[VERTROUWELIJK]

Aangezien de gegevens van EdF Luminus in BGAAP werden bezorgd en de jaarrekening
van Electrabel NV tot 2013 steeds in BGAAP werden neergelegd bij de Nationale Bank van
België heeft de CREG geopteerd de berekening van de kostenstructuur op basis van de
gegevens overeenkomstig BGAAP te maken.
Daarenboven berekent de fiscale administratie de belastingen op basis van BGAAP.
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V.

ANALYSE VAN
COMPONENTEN

V.1

Belangrijke gebeurtenissen in de periode van de
analyse

25.

DE

VERSCHILLENDE

De periode van analyse is het jaar 2014. Bij een analyse van de gegevens en een

vergelijking van de uitkomsten van een vorige studie van de CREG moet rekening worden
gehouden met een aantal gebeurtenissen die het jaar 2014 kenmerken. De centrales van
Doel 3 en Tihange 2 werden op basis van resultaten van materiaaltesten door de uitbater
vervroegd stilgelegd15. Dit betekent dat vroeger begonnen werd met de geplande revisies
van Doel 3 (oorspronkelijk vanaf 26 april 2014) en Tihange 2 (oorspronkelijk gepland vanaf
31 mei 2014). De centrales van Doel 3 en Tihange 2 zijn in 2014 niet opnieuw opgestart.
De productie van de centrale in Doel 4 kwam op 5 augustus 2014 automatisch tot stilstand
ingevolge schade aan een turbine16 en ging op 19 december 201417 opnieuw in productie.
Ingevolge de overeenkomst tot verlenging van de levensduur van de kerncentrale
Tihange 118 werden in 2014 eveneens verlengingsinvesteringen uitgevoerd, zodat deze
centrale gedurende een langere periode dan de normale revisiewerkzaamheden niet heeft
gedraaid.
26.

Bij de analyse van de verschillende componenten moet rekening worden

gehouden met deze bijzondere gebeurtenissen, aangezien de vaste kosten van de centrales
gelijk blijven en over een lager aantal geproduceerde MWh worden verdeeld.

15

http://www.fanc.fgov.be/nl/news/doel-3/tihange-2-geplande-stillegging-van-de-reactoren-wordtvervroegd/668.aspx
16
http://www.fanc.fgov.be/nl/news/heropstart-doel-4-fanc-legt-bijkomende-veiligheids-enbeveiligingsmaatregelen-op-aan-alle-belgische-kerncentrales/727.aspx
17
http://www.fanc.fgov.be/nl/news/het-fanc-heeft-geen-bezwaar-tegen-de-heropstart-van-doel4/730.aspx
18
Tihange 1 – Convention relative à la prolongation de la durée d’exploitation Conventie aangaande de verlenging van levensduur van de centrale van Tihange 1 gedateerd op 12
maart 2014 tussen de Belgische Staat, Electrabel, EdF Belgium, GdF Suez SA en Electricité de
France SA. (hierna : Conventie Tihange 1).
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V.2
27.

De componenten van de berekening
In de volgende delen worden de verschillende componenten voor de berekening

van de inkomsten en de kosten van de nucleaire activiteiten uiteengezet. In V.3 worden de
parameters van de nucleaire output (hoeveelheden) beschreven. Vervolgens worden in V.4
een aantal hypotheses aangaande de verkoopprijs gemaakt, waarna de inkomsten uit de
nucleaire output worden berekend. Hoofdstuk V.5 geeft een overzicht van de kosten die bij
de productie uit kerncentrales in aanmerking worden genomen.

V.3
28.

De geproduceerde hoeveelheid
De reële nucleaire output is de productie die effectief uit de centrales op het net

wordt geïnjecteerd en wordt per kwartier door de transmissienetbeheerder vastgesteld.
29.

De reële nucleaire output wordt berekend op basis van de gegevens die op

maandelijkse basis door de transmissienetbeheerder Elia System Operator (hierna: Elia)
gerapporteerd worden in het kader van de monitoringactiviteiten van de CREG. De maximale
theoretische nucleaire output van de Belgische kerncentrales wordt bepaald door het
geïnstalleerd vermogen (MW) met 24 (h) (aantal uur in een dag) en vervolgens met 365
(aantal dagen in een jaar) te vermenigvuldigen.
30.

De genomineerde productie uit de kerncentrales is de productie genomineerd19 in

Day Ahead bij de transmissienetbeheerder door de toegangsbeheerder. De genomineerde
productie wijkt af van de theoretische productie wanneer een producent weet dat de
capaciteit van een centrale niet ter beschikking kan worden gesteld omwille van geplande
stilstanden of verminderde capaciteit.

Deze informatie wordt in het kader van de

monitoringactiviteiten eveneens door de transmissienetbeheerder aan de CREG bezorgd.
31.

De bezettingsgraad (%) van de nucleaire centrales wordt bekomen door de reële

nucleaire output te vergelijken met de theoretische nucleaire output van de centrales.
Hierna volgt een samenvattende tabel voor 2014 van voormelde definities.

19

Zie hiervoor : http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/evenwicht/procesverloop
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Tabel 1:

Hoeveelheden Belgische nucleaire centrales 2014

in MWh

TIHANGE 1 TIHANGE 2 TIHANGE 3

TOTAAL
reële
productie

MAXIMALE
theoretische bezettingsnucleaire
graad
output

DOEL 1

DOEL 2

DOEL 3

DOEL 4

Nominale productie 2014

3.793.080

3.793.080

8.812.560

9.092.880

8.427.120

8.830.080

9.161.208

51.910.008

51.910.008

100,00%

Genomineerde productie 2014

3.519.190

3.502.086

2.085.034

4.911.810

7.164.417

2.069.795

8.816.974

32.069.305

51.910.008

61,78%

Reële productie 2014

3.556.422

3.528.419

2.072.294

4.886.994

7.192.760

2.056.123

8.800.737

32.093.748

51.910.008

61,83%

Bron: Elia, berekening CREG

De informatie aangaande de reële productie stemt overeen met de gegevens die door
Electrabel werden bezorgd. De bezettingsgraad van de centrales houdt verband met de
gebeurtenissen van 2014 vermeld in hoofdstuk V.1.

V.4
32.

Inkomsten van nucleaire centrales
De CREG heeft in vorige studies20 uiteengezet dat, om de inkomsten van de

nucleaire centrales in te schatten, uitgegaan wordt van een prijszetting gebaseerd op een
lange termijn hedging strategie. Deze strategie is rationeel omwille van twee redenen.
33.

Ten eerste is het een essentieel kenmerk van de Belgische nucleaire centrales dat

zij, omwille van technische redenen, beperkt moduleerbaar zijn en zij dus in normale
omstandigheden21 voor het volledig jaar (behalve in een periode van kortdurende
onbeschikbaarheid) een quasi constante output leveren. Een constant productieniveau wordt
een baseload productieprofiel genoemd.
34.

Ten tweede is de elektriciteitssector een kapitaalintensieve sector. In dit type

sector is het belangrijk om schommelingen in de bedrijfsresultaten zoveel mogelijk te
vermijden zodoende voorspelbare en weinig volatiele kasstromen (cash flows) te genereren.
De producenten houden hun risicoprofiel laag door zich in te dekken (hedgen) op vlak van
toekomstige kosten en opbrengsten.
35.

Beursgenoteerde baseload producten zijn gemakkelijk toegankelijk en geven een

factuele en transparante mogelijkheid aan producenten met nucleaire productie-eenheden
om deze lange termijn hedging strategie uit te voeren. [VERTROUWELIJK]22

20

Bijvoorbeeld studie (F)20100506-CDC-968 over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie
door de nucleaire centrales, sectie III, p. 70 – p. 75, en studie (F)110609-CDC-1072 betreffende de
economische waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage, sectie II,
p.12 – p. 28.
21
i.e. ervan uitgaand dat er geen ongeplande uitval – forced outage –plaatsvindt.
22
[VERTROUWELIJK]
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16/49

V.4.1

Kenmerken van een lange termijn
beursgenoteerde baseload producten

hedging

strategie

via

V.4.1.1 Verkoopsprijzen
36.

De ICE ENDEX beurs handelt in het forward product Belgian Power Baseload die

een levering en aankoop garandeert in de toekomst (de zogenaamde forward market). Het
product kan op jaarbasis (Calendar producten), op kwartaalbasis (Quarterly producten) en op
maandbasis (Monthly producten) verhandeld worden.
37.

Gegeven de constante jaarlijkse output karakteristiek horende bij de exploitatie

van nucleaire centrales (paragraaf 33), zal de nucleaire centrale ingedekt worden met behulp
van Calendar producten.
Figuur 1:

38.

Hedging curve / hedging path

De meeste elektriciteitsproducenten hebben voor wat betreft hun (nucleaire)

productie23 een risicobeheerstrategie op basis van een vrij lineair hedging path over de tijd:
ze gaan ervoor zorgen dat hun verwachte productie (volume en marge) geleidelijk over de

23

Ook voor gas/steenkoolproductie zal men een hedging strategie toepassen, maar hier zal eerder de
economische productiemarge, zijnde de clean spark spread en de clean dark spread ingedekt worden
(het verschil tussen de brandstofkost en de elektriciteitsprijs, rekening houdend met de efficiëntie van
energieomzetting van de centrale en met de kost van CO 2-uitstoot). Het absolute prijsniveau van de
elektriciteit alleen speelt bij zulke productiemiddelen geen beslissende rol, omdat het absolute
prijsniveau van elektriciteit juist gebaseerd wordt op de brandstofkost (incl. CO 2) van dit type van
centrales. Het absolute prijsniveau van de elektriciteit is voor de nucleaire productiemiddelen juist wel
beslissend omdat de elektriciteitsprijs niet afhangt van de kosten van de nucleaire productie en deze
kosten zodanig laag zijn dat ze steeds produceren als ze beschikbaar zijn; de nucleaire
productiecentrales zijn immers nooit of zeer zelden marginaal (en als ze marginaal zijn, dan slechts
voor een korte periode).
Niet-vertrouwelijk
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tijd wordt ingedekt: naarmate men dichter bij de feitelijke productieperiode komt, zal er meer
en meer ingedekt worden. Figuur 1 toont een hedging curve voor een elektriciteitsproducent.
Naarmate men dichter komt bij het jaar van productie (Y), zal een groter aandeel van de
verwachte productie ingedekt zijn. Met andere woorden: vanaf Calendar producten voor
levering in jaar Y beschikbaar zijn, zal de onderneming deze afsluiten ter ondersteuning van
haar hedging strategie. In het geval van het forward leveringscontract Belgian Power
Baseload is dit drie jaar voorafgaand het jaar van levering (Y-3). De flexibiliteitsband
(min/max rond de target) moet toelaten om de indekking te versnellen of te vertragen in
functie van bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld:
- bij slechte marktliquiditeit kan men de indekking vertragen door tijdelijk af te
wachten;
- bij de verwachting voor stijgende (dalende) elektriciteitsprijzen is er de
mogelijkheid om minder (meer) volume te gaan indekken op het gegeven tijdstip
39.

Gelet op de flexibiliteitsband in Figuur 1 zal het uiteindelijk gerealiseerde hedging

path jaar na jaar en per producent verschillen. De gebruikte hedging strategie kan eveneens
evolueren doorheen de tijd en ingevolge het risicoprofiel dat door de producenten
vooropgesteld wordt. Men kan er echter van uit gaan dat - gemiddeld gezien - lineaire
hedging curves een goede benadering kunnen zijn van de reële performantie24.

V.4.1.2 Verkochte volumes
40.

Ook het totaal verkocht volume via Calendar producten reflecteert het risicoavers

profiel van een nucleaire exploitant. Figuur 2 illustreert schematisch de verwachte productie
van een nucleaire centrale (volle lijn). De centrale produceert aan nominale capaciteit
behalve wanneer deze onbeschikbaar is, bijvoorbeeld door onderhoudswerken (oranje vlak).

24

De meeste ondernemingen nemen het lineaire hedging path trouwens als benchmark om de echt
gerealiseerde portfolio hedging te evalueren.
Niet-vertrouwelijk
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Figuur 2:

Volumerisico bij het verkopen van 100% van de nominale capaciteit van een nucleaire
centrale op de forward markten

41.

In Figuur 3 wordt aangeduid hoe een producent door verkoop op de forward

markten het prijsrisico tracht te minimaliseren.
Figuur 3:

Prijsrisicominimalisatie bij het verkopen van de nominale capaciteit van 1 nucleaire
centrale op de forward markten
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42.

Het aangeboden profiel via Calendar producten (gestreepte lijn) zorgt ervoor dat er

een opwaartse (groen) en neerwaartse (oranje) afwijking ontstaat ten opzichte van de
gemiddelde productie. De nucleaire producent zal het verkochte volume op de forward markt
kiezen zodat het inkomstenrisico gecreëerd door deze afwijking geminimaliseerd wordt.
43.

Diverse strategieën zijn mogelijk om deze minimalisatie te bewerkstelligen.

Afhankelijk van de beschikbare productietechnologieën binnen het portfolio van de producent
kan

deze

met

de

nog

beschikbare

capaciteit

van

gasgestookte

centrales

of

steenkoolcentrales de vermindering van productie van een nucleaire centrale compenseren.
44.

Bij het berekenen van de nucleaire inkomsten is de perimeter weliswaar beperkt

tot het nucleair productiepark waardoor de kosten gerelateerd aan de inzet van andere types
centrales ter ondersteuning van de nucleaire productie niet in rekening worden gebracht.
45.

Als alternatief heeft de producent de mogelijkheid om via kortlopende producten25

elektriciteit te verhandelen om zo geplande onbeschikbaarheden op te vangen. Het gevolg
hiervan is dat de berekening van het aangeboden profiel volgens paragraaf 43 slechts een
ondergrens weergeeft van de capaciteit die verkocht wordt op langetermijnmarkten via
Calendar producten. De producent kan dus een afweging maken door meer (minder)
nucleaire capaciteit te verkopen via Calendar producten met als gevolg een hoger volume
terug aan te kopen (te verkopen) via kortlopende producten.
46.

Om

de hoeveelheid aangeboden op de forward markt te bepalen

wordt de

verwachte capaciteitsfactor van het nucleaire productiepark door de producent geschat. De
berekening van de gemiddeld verwachte onbeschikbare Belgische nucleaire capaciteit over
het hele jaar - i.e. inclusief de periode waarbij 100% van de totale nominale nucleaire
capaciteit beschikbaar is - werd berekend in Tabel 2. De berekening gebeurde met data
verkregen van Elia zoals zij deze verkregen heeft van de producenten met nucleaire
productie-eenheden.
47.

Het relatieve aandeel van het verwachte onbeschikbaar vermogen met de totale

nominale nucleaire productiecapaciteit wordt ook weergegeven. Baserend hierop, blijkt dat
in de afgelopen jaren gemiddeld gezien 93,37% van de totaal geïnstalleerde nominale
nucleaire capaciteit verkocht kon worden via Calendar producten.

25

Bijvoorbeeld de Quarterly of Monthly producten aangeboden door ICE ENDEX.
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Tabel 2:

Gemiddelde van geplande onbeschikbare capaciteit gedurende het hele jaar [CREG,
op basis van data Elia]

In Figuur 4 wordt vervolgens schematisch weergegeven hoe de indekking kan gebeuren van
de geplande beschikbare nucleaire capaciteit van het totaal nucleair portfolio op de forward
markt.
Figuur 4:

Hedgen van geplande beschikbare nucleaire capaciteit van het totaal nucleair portfolio
op de forward markt

V.4.2

48.

Gebruikte lange termijn hedging strategieën voor het bepalen van de
inkomsten
Uit gesprekken met verschillende nucleaire producenten blijkt dat diverse hedging

strategieën worden toegepast. Producenten kunnen ervan uitgaan een deel van de
theoretische nucleaire output te verkopen en eventuele (voorzienbare) overschotten of
tekorten verkopen/kopen op een elektriciteitsbeurs of gebruik maken van andere centrales

Niet-vertrouwelijk

21/49

uit hun productiepark. Een andere strategie kan zijn om de nucleaire output, gecorrigeerd
met voorzienbare stilstanden, op termijn te verkopen en die naderhand aan te vullen met
aankopen op elektriciteitsbeurzen of beschikbare productie alternatieven. De hedging
strategieën die door de diverse producenten gebruikt worden, zijn afhankelijk van andere
productiemiddelen die de producent ter beschikking heeft en het risicoprofiel dat door hun
management vooropgesteld wordt. Hierna worden twee strategieën uiteengezet die aan de
CREG werden toegelicht door de participanten in de nucleaire productie. In beide gevallen
wordt

een

deel

van

de

nominale

productie

verkocht

aan

de

hand

van

een

langetermijnstrategie. Verwijzend naar Figuur 4 gebeuren vervolgens twee aanpassingen
om de reële output van de centrales te remunereren.
49.

De eerste aanpassing remunereert het verschil tussen de positie ingenomen op

de langetermijnmarkt en die ingenomen op de dagmarkt (via het genomineerd
productieniveau). Een tweede aanpassing remunereert ongeplande onbeschikbaarheden en
deviaties van het genomineerd productieniveau. [VERTROUWELIJK]

V.4.2.1 Gedeeltelijke lange termijn hedging strategie en genomineerd saldo op Day
Ahead Market
a)
50.
51.

Omschrijving en verkoopprijzen
[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]26:
[VERTROUWELIJK]27:
52.

[VERTROUWELIJK]28:

[VERTROUWELIJK]29:
[VERTROUWELIJK]30:

26

[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]
28
[VERTROUWELIJK]
29
[VERTROUWELIJK]
30
[VERTROUWELIJK]
27
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Tabel 3:

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]
53.

De prijzen weergegeven in Tabel 4 worden weerhouden voor de berekening van

de inkomsten van nucleaire centrales op basis van een lange termijn hedging strategie met
behulp van beursgenoteerde baseload producten.
Tabel 4:

Gemiddelde prijs voor levering van elektriciteit in 2014 via Calendar producten
[EUR/MWh]

Prijs voor
levering in
2014

Transactiejaar
2011
2012
2013

b)

54.
Tabel 5:

56,31
50,62
43,63

Berekening van inkomsten gebaseerd op een gedeeltelijke lange termijn
hedging strategie en verkoop van het genomineerd saldo op de Day Ahead
Market
[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]
55.

c)
56.

[VERTROUWELIJK]

Aanpassing naar het genomineerd niveau
De eerste correctie gebeurt door de hoeveelheden in paragraaf 54 te corrigeren

naar de genomineerde hoeveelheden voor dat jaar. Bij deze aanpassing zijn er twee
mogelijke invloeden. Indien het genomineerd productieniveau lager is dan de hoeveelheden
die in de eerste term werden berekend, moet de producent elektriciteit aankopen om de
verkochte hoeveelheden te kunnen leveren. Indien het genomineerd productieniveau hoger
is, moet er extra energie verkocht worden, zoniet bevindt de producent zich in onevenwicht.
De commercieel ingenomen positie op langetermijnmarkten wordt in de praktijk gradueel
aangepast in de tijd met behulp van een waaier van beschikbare producten31. Om de

31

Bijvoorbeeld weekproducten, weekendproducten, dagmarktproducten…
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complexiteit van de berekening niet onnodig te verhogen en dit zonder de nauwkeurigheid
van de methode uit het oog te verliezen, wordt verondersteld dat het verschil tussen de
hoeveelheden van de eerste term en het op de dagmarkt genomineerd productieniveau aan
de Day Ahead Market prijs vrijgemaakt wordt.
57.

[VERTROUWELIJK]

Tabel 6:

Aanpassing naar genomineerde productie

[VERTROUWELIJK]
58.

Voor het jaar 2014 is de correctie (𝐶𝑂𝑅𝑅𝐷𝐴,𝑌𝑒𝑎𝑟 ) een neerwaartse aanpassing

omwille van de onverwachte uitval van de nucleaire centrales (paragraaf 25). De impact
hiervan werd geobserveerd door stijgende aankoopvolumes op de Belpex DAM beurs die
voldaan werd door een stijgend importvolume.

d)

Aanpassing van het genomineerd productieniveau naar de reële output

59.

De commercieel ingenomen positie op de dagmarkt - i.e. het genomineerd

productieniveau - correspondeert niet met de uiteindelijk gerealiseerde nucleaire productie.
De gerealiseerde positie wordt ex post elektriciteitslevering geremunereerd via het
onbalanstarief. Deze aanpassing heeft vooral als doel ongeplande onbeschikbaarheden mee
in rekening te brengen, alsook lichte deviaties eigen aan de uitbating van een centrale.
60.

De berekening wordt gemaakt op kwartierbasis en met de onbalanstarieven van

Elia. In deze context wordt opgemerkt dat er enkel rekening wordt gehouden met de
nucleaire activiteiten. In realiteit zal de producent in de mate van het mogelijke andere
productie-eenheden inzetten zolang dit economisch te verantwoorden valt ten opzichte van
het onbalanstarief. Het onbalanstarief van Elia is immers een ontradend tarief: dit betekent
dat het hoger is dan de marktprijs, zodat de producenten ertoe worden aangezet om zoveel
als mogelijk voor het evenwicht te zorgen. Bij de berekening wordt eveneens rekening
gehouden met het feit of de genomineerde productie groter dan wel kleiner is dan de reële
productie. Er zijn immers verschillende tarieven voor een negatieve of een positieve
onbalans.
Volgende vergelijkingen geven respectievelijk de neerwaartse en opwaartse aanpassing
weer. De onbalans wordt op kwartierbasis geremunereerd, maar de onbalansprijs in
EUR/MWh wordt gedenomineerd, waardoor een factor van 1/4 nodig is. Tabel 7 geeft de
kwantitatieve waarden weer voor het jaar 2014.
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[VERTROUWELIJK]
Tabel 7:

Aanpassing naar de reële productie

[VERTROUWELIJK]

e)

61.
Tabel 8:

Samenvatting van de inkomsten op basis van de gedeeltelijke lange termijn
hedging strategie
[VERTROUWELIJK]
Samenvatting geraamde inkomsten

in MEUR

2014
[Vertrouwelijk]
Inkomsten berekening

1.630,91

V.4.2.2 Procentuele lange termijn hedging via beursgenoteerde baseload producten
a)

Omschrijving en verkoopsprijzen

62.

[VERTROUWELIJK]32. [VERTROUWELIJK]

63.

[VERTROUWELIJK]

64.

De prijzen weergegeven in Tabel 9 worden weerhouden voor de berekening van

de inkomsten van nucleaire centrales op basis van een procentuele lange termijn hedging
strategie met behulp van beursgenoteerde baseload producten.

32

[VERTROUWELIJK]
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Tabel 9:

Gemiddelde prijs per jaar voor levering van elektriciteit in 2014 via Calendar producten
[EUR/MWh]

Transactiejaar
2011
2012
2013
GEMIDDELDE

b)

65.

prijs voor
levering in
2014
56,31
50,62
43,63
50,19

Berekening van de inkomsten op basis van een procentuele lange termijn
hedging strategie.
[VERTROUWELIJK]

Tabel 10:

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]
66.

Deze inkomsten moeten weliswaar nog aangepast worden naar het reëel

outputniveau. Dit gebeurt in volgende secties: naar analogie met de vorige berekening
remunereert de eerste aanpassing het verschil tussen de positie ingenomen op de
langetermijnmarkt en die ingenomen op de dagmarkt. Een tweede aanpassing remunereert
ongeplande onbeschikbaarheden en deviaties van het genomineerd productieniveau.

c)
67.

Aanpassing tot genomineerd productieniveau
Deze aanpassing volgt dezelfde redenering als hetgeen beschreven werd in

paragraaf 56.

68.

Bij

deze

aanpassing

zijn

er

twee

invloeden.

Indien

het

genomineerd

productieniveau lager is dan de langetermijnpositie zal de producent elektriciteit aankopen
om zich zo te balanceren. Indien het genomineerd productieniveau hoger is, zal er extra
energie verkocht worden. Wegens de kortere termijn waarop deze aanpassing gebeurt, is
het gebruik van de Day Ahead Market prijs voor deze aanpassing voldoende accuraat.
[VERTROUWELIJK]
Tabel 11:

Aanpassing

van

de

lange

termijn

inkomsten

op

basis

van

genomineerd

productieniveau

[VERTROUWELIJK]

Niet-vertrouwelijk

26/49

69.

Tabel 11 geeft per jaar de bekomen neerwaartse (𝐴𝐷𝐴,𝑌𝑒𝑎𝑟 ) en opwaartse

(𝑉𝐷𝐴,𝑌𝑒𝑎𝑟 ) aanpassing weer. Naar analogie met paragraaf 58 wordt de grote neerwaartse
aanpassing verklaard omwille van de onverwachte uitval van nucleaire centrales. De impact
hiervan werd geobserveerd door stijgende aankoopvolumes op de Belpex DAM beurs die
voldaan werd door een stijgend importvolume.

d)
70.

Aanpassing tot gerealiseerde productie
Ook in deze methode correspondeert de commercieel ingenomen positie op de

dagmarkt - i.e. het genomineerd productieniveau - niet met de uiteindelijk gerealiseerde
nucleaire productie en wordt de gerealiseerde positie aangepast via het onbalanstarief.
71.

Aangezien na de eerste aanpassing hetzelfde volume van de genomineerde

productie is gewaardeerd, is de tweede aanpassing identiek met hetgeen in paragraaf 60
werd berekend. Voor de volledigheid worden hierna toch alle formules weergegeven. De
hiernavolgende vergelijkingen geven respectievelijk de neerwaartse en opwaartse
aanpassing weer. De onbalans wordt op kwartierbasis geremunereerd, maar de
onbalansprijs in EUR/MWh wordt gedenomineerd, waardoor een factor van 1/4 nodig is.
Tabel 12 geeft de kwantitatieve waarden weer voor het jaar 2014.
[VERTROUWELIJK]
Tabel 12:

Aanpassing van het genomineerde productieniveau op basis van de gerealiseerde
productie

[VERTROUWELIJK]

e)
72.

Totale inkomstberekening
Tabel 13 vat de bekomen gegevens in paragrafen 65, 68 en 71 samen. De

inkomsten worden berekend via volgende vergelijking.
[VERTROUWELIJK]
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Tabel 13:

Overzicht inkomsten van nucleaire centrales

2014

[Vertrouwelijk]

INKOMSTEN [M€]

V.4.3
73.

1.716,43

Samenvatting van de inkomsten aan de hand van de verschillende
lange termijn hedging strategieën
De forward prijzen liggen sinds minstens 2007 gemiddeld ruim hoger dan de spot

prijzen.
74.

In hoofdstukken V.4.2.1 en V.4.2.2. werden berekeningen gemaakt van de

inkomsten aan de hand van verschillende hedging strategieën. Op basis van deze twee
verschillende methodes, [VERTROUWELIJK]
75.

[VERTROUWELIJK]

76.

[VERTROUWELIJK]

77.

[VERTROUWELIJK]

Tabel 14:

Samenvatting van inkomsten aan de hand van verschillende lange termijn hedging
strategieën

in MEUR
Inkomsten op basis van gedeeltelijke
lange termijn hedgingstrategie
Inkomsten op basis van procentuele
lange termijn hedgingstrategie
Weging 1 [Vertrouwelijk]
Weging 2 [Vertrouwelijk]

Niet-vertrouwelijk

2014
1.630,91
1.716,43
1.643,87
1.643,83
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V.4.4

Andere aanpassingen aangaande de inkomsten 2014

78.

[VERTROUWELIJK]

79.

[VERTROUWELIJK]

80.

[VERTROUWELIJK]

81.

[VERTROUWELIJK]

82.

[VERTROUWELIJK]

V.5
83.

De productiekosten van nucleaire centrales
De productiekosten van een nucleaire centrale worden in een aantal grote

rubrieken onderverdeeld. De eerste component zijn de brandstofkosten, die als variabele
kostencomponent worden beschouwd. Een tweede component zijn de exploitatiekosten die
onderverdeeld worden in de personeelskosten, de verzekeringen, de kosten van onderhoud
en de administratiekosten. Deze kosten zijn vaak vaste kosten, aangezien de kostprijs van
bv. de verzekeringen of een revisie (opgenomen in het onderhoud) niet variëren met de
output van een centrale. Sommige andere kosten van onderhoud, zoals de injectietarieven,
zijn afhankelijk van de geproduceerde output. Nadien worden de afschrijvingen besproken
en tot slot wordt de kost voor de ontmanteling van de centrales en het beheer van de
bestraalde splijtstoffen toegelicht.
84.

In dit gedeelte van de studie wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de gegevens

die door Electrabel bezorgd werden. Het merendeel van de gegevens heeft betrekking op de
100% kostenbasis (zie hiervoor paragraaf 18); wanneer de CREG een bewerking heeft
uitgevoerd, wordt dit vermeld.

Niet-vertrouwelijk
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V.5.1

De brandstofkosten
Het beheer van de splijtstofcyclus is in België toevertrouwd aan Synatom33, dit is

85.

een 100% dochteronderneming van Electrabel. Synatom beheert de volledige cyclus van de
Belgische kerncentrales en is eigenaar van de brandstofelementen. De splijtstofcyclus wordt
opgesplitst in een bovencyclus (amont of front-end) en een benedencyclus (aval of backend). In studie 96834 van de CREG werd de brandstofcyclus in paragrafen 25 tot 31
omschreven, deze informatie werd als Bijlage 2 aan dit document opgenomen.

86.

De brandstofelementen worden door Synatom aan de uitbater van de

kerncentrales ter beschikking gesteld en hiervoor wordt een vergoeding aangerekend op
basis van de gebruikte splijtstof. In deze vergoeding is eveneens een gedeelte opgenomen
voor de toekomstige kosten en de voorziening voor het beheer van de bestraalde
splijtstoffen.
87.

De brandstofkosten worden in 3 fases onderverdeeld :
a)

amont (bovencyclus)

b)

fabricage

c)

aval (benedencyclus)

[VERTROUWELIJK]
88.

Electrabel heeft volgende informatie gegeven over de brandstofkosten (100 %)

voor het jaar 2014.
Tabel 15:

Brandstofkost voor alle nucleaire centrales in België

[VERTROUWELIJK]
89.

[VERTROUWELIJK]

90.

[VERTROUWELIJK]

33

Synatom was oorspronkelijk een hergroepering van participaties van Belgische
elektriciteitsbedrijven in nationale en internationale projecten (het Syndicaat voor de Studie van
Kerncentrales met Groot Vermogen, opgericht in 1965). Sinds 1977 focust Synatom op de
splijtstofcyclus. Bij wet werd Synatom in 1980 een 50% publiekrechtelijke vennootschap opgericht die
in 1983 door de Nationale Investeringsmaatschappij werd ingevuld. (Bron: Laes, E. et al, 2007,
Kernenergie (on)besproken, Acco, 367p). Naast het beheer van de brandstofcyclus staat Synatom
sinds de Wet van 11 april 2003 ook in voor het beheer van de voorzieningen voor de ontmanteling en
voor het beheer van bestraalde splijtstoffen.
34
Studie (F)20100506-CDC-968 over ‘de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de
nucleaire centrales in België’.
Niet-vertrouwelijk
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V.5.2

De exploitatiekosten

V.5.2.1 De personeelskosten
91.

Overeenkomstig de informatie van Electrabel worden volgende personeelskosten

voor de nucleaire productie weerhouden.
Tabel 16:

Personeelskosten

[VERTROUWELIJK]
92.

[VERTROUWELIJK]

93.

[VERTROUWELIJK]

V.5.2.2 De verzekeringen
94.
Tabel 17:

De kosten voor verzekering worden door Electrabel als volgt samengevat:
Samenvatting van de verzekeringen

[VERTROUWELIJK]
Deze verzekeringen werden verder gedetailleerd door Electrabel.
Tabel 18:

Detail verzekeringen

[VERTROUWELIJK]
95.

[VERTROUWELIJK]

V.5.2.3 Onderhoud
96.

[VERTROUWELIJK] In de overzichtstabel werden volgende bedragen opgenomen

door Electrabel.
Tabel 19:

Onderhoudskosten

[VERTROUWELIJK]
97.

[VERTROUWELIJK]

98.

[VERTROUWELIJK]

Niet-vertrouwelijk
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Tabel 20:

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]
99.

[VERTROUWELIJK]

100.

[VERTROUWELIJK]

101.

[VERTROUWELIJK]

102.

[VERTROUWELIJK]

103.

[VERTROUWELIJK]

104.

[VERTROUWELIJK]

105.

[VERTROUWELIJK]

106.

[VERTROUWELIJK]35

107.

[VERTROUWELIJK]

V.5.2.4 Administratiekosten
108.
Tabel 21:

Electrabel heeft volgende administratiekosten opgenomen in de overzichtstabel.
Administratiekosten Electrabel

[VERTROUWELIJK]
109.

[VERTROUWELIJK]

110.

[VERTROUWELIJK]

111.

[VERTROUWELIJK]

112.

[VERTROUWELIJK].

113.

[VERTROUWELIJK]36.

35
36

[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]

Niet-vertrouwelijk
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V.5.2.5 Kosten voor Reservecapaciteit N-1
114.

Electrabel heeft in haar schrijven een kost toegevoegd voor de reservecapaciteit

N-1. Deze kosten vinden hun oorsprong in de bepaling van de tertiaire reserve R3, rekening
houdend met het bijkomende risico dat door de uitval van de grote nucleaire eenheden wordt
veroorzaakt. De nucleaire centrales onderscheiden zich van de andere (klassieke) centrales,
omdat ze enerzijds, in handen zijn van één ARP (Electrabel) en anderzijds omwille van hun
grote capaciteit. Dit bijkomend risico, afkomstig van één enkele ARP, wordt ten laste gelegd
van die ARP en maakt deel uit van zijn verplichting om een evenwicht in de portefeuille te
houden. Electrabel argumenteert dat aangezien (1) deze reserve moet worden aangehouden
en (2) zij haar oorsprong vindt in de nucleaire centrales een bijkomende kost voor de
reservatie van de N-1 reservecapaciteit moet worden opgenomen. [VERTROUWELIJK]

V.5.3
115.

De afschrijvingskosten
Electrabel heeft bij de opgevraagde gegevens een overzicht bezorgd van

afschrijvingen evenals een detail met de aanschaffingswaarden van de nucleaire centrales,
de investeringen, de geboekte afschrijvingen en de netto boekwaarde per 31 december
2014. De cijfergegevens die door Electrabel bezorgd werden, betreffen de afschrijvingen
voor het gedeelte in hun aandeel in de kerncentrales.
Tabel 22:

Afschrijvingen 2014

[VERTROUWELIJK]
116.

Zoals vermeld in paragraaf 12 hebben EdF Luminus en EdF Belgium eveneens

een aandeel in het productiepark. Electrabel heeft nadien per onderdeel van de
afschrijvingstabel aangeduid wat het quote part van het productiepark van Electrabel is. Aan
de hand van deze procentuele aandelen heeft de CREG de afschrijvingen voor het volledige
productiepark berekend. Deze berekening van de afschrijvingen heeft het voordeel dat de
afschrijvingen

rechtlijnig

vastgesteld

verschillende

afschrijvingsmethoden

zijn

(verschillende

hebben)

en

vennootschappen

bovendien

wordt

de

kunnen
zuivere

aanschaffingswaarde van de activa weerhouden, zonder eventuele meerkosten bij
transacties tussen de verschillende exploitanten.
Tabel 23:

Berekening 100 % afschrijvingen

[VERTROUWELIJK]

Niet-vertrouwelijk
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117.

De afschrijvingen worden berekend op basis van de levensduur van de activa

waarbij de levensduur van de centrales, zoals bij wet van 31 januari 2003 vastgelegd, de
uiterste datum is. [VERTROUWELIJK]
118.

[VERTROUWELIJK]

119.

EdF Luminus heeft voor het jaar 2014 een overzicht gegeven van de geboekte

afschrijvingen op het deel van de investeringen in Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3. Deze
afschrijvingen zijn hoger dan de berekening van het quote part gedeelte van Electrabel.
EdF Luminus heeft bij de aanschaffing van de bijkomende participatie in het nucleair park
een prijs betaald die eveneens in de aanschaffingswaarde is opgenomen en over de
resterende levensduur van de centrales wordt afgeschreven.

V.5.4

De voorziening voor de kosten van ontmanteling en de bestraalde
splijtstoffen

V.5.4.1 Omschrijving van het Belgisch kader
120.

De voorzieningen voor ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van

bestraalde splijtstof zijn een belangrijk aspect in de nucleaire cyclus. Bij de raming van de
nucleaire kostenstructuur moet rekening gehouden worden met de mechanismen die in de
Belgische wetgeving zijn opgenomen. In studie 96837 werd de historiek van de voorzieningen
voor ontmanteling en de voorziening voor het beheer van bestraalde splijtstoffen

in

hoofdstuk II.2.4.1 uiteengezet. In Bijlage 3 van deze studie wordt deze beschrijving
opgenomen.
121.

Hierna wordt op een vereenvoudigde wijze uiteengezet hoe de voorzieningen voor

de ontmanteling en het beheer van de bestraalde splijtstoffen evolueren.
122.

Artikel

11

§

1

van

de

wet

van

11

april

2003

bepaalt

dat

de

kernprovisievennootschap38 (hierna: Synatom) verantwoordelijk is voor de dekking van de
kosten van ontmanteling van de kerncentrales en voor de kosten voor het beheer van de
splijtstoffen bestraald in de centrales. Te dien einde legt de kernprovisievennootschap in

37

Studie (F)20100506-CDC-968 over ‘de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de
nucleaire centrales in België’.
38
Wet van 11 april 2003, art 2, 4° " de kernprovisievennootschap " : de naamloze vennootschap
Belgische Maatschappij voor Kernbrandstoffen Synatom, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit
van 10 juni 1994 en waarvan het statuut wordt geregeld door artikel 179, § 1, van de wet van 8
augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, of iedere rechtsopvolgende
vennootschap.
Niet-vertrouwelijk
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haar rekeningen voorzieningen aan voor de ontmanteling en voor het beheer van bestraalde
splijtstoffen.
123.

In de artikelen 11 § 3 en 4 van voornoemde wet wordt de methode voor het

aanleggen van deze voorzieningen beschreven.
De voorzieningen voor de ontmanteling worden aangelegd teneinde, voor elke
kerncentrale, het volledig geactualiseerd bedrag van de kosten van ontmanteling te dekken
bij de geprogrammeerde uitdienstname van de betrokken kerncentrale.
De voorzieningen voor het beheer van bestraalde splijtstoffen worden jaarlijks door de
kernprovisievennootschap vermeerderd naar evenredigheid van de in het betrokken jaar
voortgebrachte hoeveelheid bestraalde splijtstoffen. Anderzijds wordt er jaarlijks ook een
deel afgenomen, evenredig met de hoeveelheid bestraalde brandstof die overgedragen
wordt aan het NIRAS.
124.

De wet van 11 april 2003 voorziet eveneens dat de Commissie voor Nucleaire

Voorzieningen een advies- en controlebevoegdheid heeft over de aanleg en het beheer van
de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van
bestraalde splijtstoffen. In artikelen 3 tot 10 van voormelde wet wordt de oprichting en
samenstelling en de opdrachten en werkingsregels van voormelde Commissie voor
Nucleaire Voorzieningen omschreven. Synatom moet aan de Commissie voor Nucleaire
Voorzieningen elke drie jaar een overzicht geven aangaande de provisievorming voor de
ontmanteling en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen. Het overzicht van deze
provisievorming en het advies van de Commissie heeft in 2007, 2010, 2013 en 2014
aanleiding gegeven tot een regularisatie van de betaalde/te betalen bedragen door
Electrabel en EdF Luminus. Dit wordt in detail uiteengezet in de gepubliceerde
jaarverslagen39 van Synatom en werd ons bevestigd door bovenvermelde vennootschappen.

a)
125.

De voorziening voor ontmantelingskosten
De voorziening voor ontmantelingskosten wordt uitgesplitst in het procentueel

aandeel in de centrales van EdF Luminus (voor de centrales Doel 3 en 4, en Tihange 2 en 3)
en het aandeel in de centrales van Electrabel.

39

Zie (bijvoorbeeld): jaarrekening Synatom per 31/12/2013 (neergelegd bij de NBB op 27/5/2014) –
bladzijden 36/45, 40- 41/45).
Niet-vertrouwelijk
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126.

Zoals vermeld in paragraaf 123 wordt de voorziening voor ontmantelingskosten

opgenomen aan het geactualiseerd bedrag; tegenover dit bedrag staan fondsen die voor
maximum 75% van het totale bedrag aan de kernexploitant mogen uitgeleend worden. De
andere 25% dient in activa buiten de kernexploitant belegd te worden. Synatom ontvangt
inkomsten uit deze fondsen die gebruikt worden voor de opbouw van de voorziening. Bij de
actualisatie van de voorzieningen wordt op heden rekening gehouden met een
actualisatievoet van 4,8%. Electrabel en EdF Luminus betalen aan Synatom het verschil
tussen de opbrengsten uit de fondsen en de actualisatievoet van 4,8% voor de provisie (dit
wordt het saldo van het intrestgedeelte genoemd). Indien de opbrengsten uit de fondsen
voldoende zijn, moet dit intrestgedeelte niet betaald worden door Electrabel en EdF Luminus,
en maakt dit deel van de beweging van de provisie geen deel uit van de kosten bij de
bepaling van de nucleaire winsten. In de huidige omstandigheden waarbij de rentevoeten
lager zijn dan de actualisatievoet van 4,8% moeten Electrabel en EdF Luminus het verschil
tussen de actualisatievoet en de opbrengsten uit de fondsen bijkomend betalen.
127.

Wanneer ingevolge een beslissing van de Commissie de provisie voor

ontmanteling wordt aangepast, kan het gebeuren dat een kapitaalgedeelte van de
voorziening wordt opgevraagd/terugbetaald. Deze aanpassingen worden ‘regularisaties’
genoemd en gebeuren meestal naar aanleiding van de driejaarlijkse herzieningen. Deze
regularisaties worden wel beschouwd als een kostenelement (of een vermindering van de
kosten ingeval van vermindering van de provisie) bij de bepaling van de nucleaire winsten.
Deze regularisatie wordt in één jaar door Synatom aan de kernexploitant en de
vennootschap die een aandeel heeft in de productie uit de kerncentrales opgevraagd, zoals
blijkt uit het jaarverslag van Synatom40:
“Hij (de omzet voor het jaar 2013) omvat eveneens de rechtzettingen van de
voorzieningen voor het beheer van bestraalde splijtstoffen (terugbetaling van 498,8
miljoen euro) en voor de ontmanteling van de kerncentrales (bijkomende factuur van
465,7 miljoen euro) ingevolge het advies dat de Commissie voor nucleaire
voorzieningen met betrekking tot het driejaarlijkse herzieningsdossier van de
nucleaire voorzieningen had uitgebracht.”

b)
128.

Voorziening voor de bestraalde splijtstoffen
Zoals blijkt uit de omschrijving van de brandstofkosten wordt de opbouw van de

voorzieningen door Synatom verrekend in de kostprijs van de ter beschikking gestelde
brandstof. Dit blijkt ook uit het detail van de brandstofkosten dat door Electrabel werd
bezorgd. Aangezien Electrabel de exploitatiekosten van de centrales volledig beheert en een

40

Referentie vorige voetnoot : p 40/45.

Niet-vertrouwelijk
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deel hiervan doorrekent aan de andere exploitanten, worden enkel bij Electrabel bedragen
voor de beweging van de voorziening aangaande brandstofkosten opgenomen. Deze
provisie wordt eveneens gedekt door fondsen en de beweging in de provisie wordt
opgesplitst in een intrest- en een kapitaalgedeelte. Dit betekent dat bij de berekening van de
nucleaire winsten enkel bedragen van saldi van intrestgedeelten en kapitaalgedeelten
aanvaard worden.

V.5.4.2 De kosten van de producenten voor deze provisies
129.

Op basis van de jaarrekeningen van Synatom evolueren de voorzieningen voor de

kosten van ontmanteling en de bestraalde splijtstoffen als volgt:
Tabel 24:

Synatom evolutie van voorzieningen voor risico’s en kosten

Voorzieningen voor risico's en kosten

2010

2011

2012

2013

Bestraalde splijtstof en beheer van het afval

3.922.750.925

4.203.988.260

4.471.028.351

4.228.155.235

Ontmanteling

2.231.000.000

2.342.550.000

2.459.677.500

3.065.826.471

6.153.750.925

6.546.538.260

6.930.705.851

7.293.981.706

Bron: Jaarrekeningen Synatom (VOL 5-8) - BEGAAP

a)
130.

De voorzieningen voor de ontmanteling
De bewegingen in de voorzieningen voor de ontmanteling worden berekend

door de saldi per einde jaar N te vergelijken met de saldi per einde jaar N-1.
Tabel 25:

Synatom : bewegingen in de voorziening voor ontmanteling:

Bewegingen in de voorzieningen Synatom

Δ 2011-2010

Δ 2012-2011

Δ 2013-2012

(geboekt 2011)

(geboekt 2012)

(geboekt 2013)

111.550.000

117.127.500

606.148.971

Voorziening ontmanteling

Bron : jaarrekeningen Synatom (op basis van VOL 5-8) - BEGAAP

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat in het jaar 2013 een aanpassing is gebeurd aan het totaal
bedrag van de voorziening voor ontmanteling. Dit wordt ook toegelicht in het jaarverslag van
Synatom dat aan de neergelegde jaarrekening per 31 december 2013 is gehecht.
131.

De informatie van Electrabel en EdF Luminus over de respectievelijke aandelen in

de voorzieningen voor de ontmanteling stemt overeen met de bedragen die in de
jaarrekening van Synatom zijn opgenomen.

Niet-vertrouwelijk
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132.

Uit de beschrijving over de aanleg van de voorzieningen blijkt dat niet de

‘bewegingen in de voorziening’ als kosten van de nucleaire centrales moeten worden
opgenomen, maar het enkel het gedeelte van de opbouw van kapitalen en een eventueel
saldo van de intrestverrekeningen.
133.

In het jaar 2014 gebeurde een bijkomende aanpassing van de voorziening voor

ontmanteling van de kerncentrales, ingevolge de beslissing om de levensduur van Tihange 1
te verlengen. In haar jaarverslag heeft Synatom deze mogelijke aanpassing van de
gevormde voorziening reeds toegelicht.
134.

De jaarrekening van Synatom is voor het jaar 2014 nog niet gepubliceerd, maar

aan de hand van de bijlagen bij de facturen werd volgende informatie verkregen over het
kapitaalgedeelte van de voorzieningen. [VERTROUWELIJK]
Tabel 26:

Aanpassingen van kapitaalgedeelte van de voorziening ontmanteling Electrabel en
EdF Luminus

[VERTROUWELIJK]
135.

Rekening houdend met het feit dat het driejaarlijkse herzieningen betreft, zou bij

de bepaling van een nucleaire winsten deze aanpassing van de voorziening in de tijd
gespreid moeten worden. [VERTROUWELIJK]
136.

Voor zover de nucleaire winst op basis van een jaarlijkse berekening wordt

bepaald, kan het volledige bedrag van de aanpassing van de voorziening in mindering van
de kosten worden gebracht. Zoals blijkt uit Tabel 26 kan dit echter aanleiding geven tot grote
schommelingen in de kostenbasis. Wanneer de berekening wordt gemaakt in het kader van
een langere periode, zou de aanpassing van de voorziening gespreid kunnen worden over 3
jaren (naar analogie met de provisieherziening).
137.

Wat betreft het saldo tussen opbrengsten op de fondsen en de actualisatievoet

van de voorziening hebben [VERTROUWELIJK] een detail gegeven van de aangerekende
bijkomende intresten41. Aan de hand van de facturen die als bijlage bij de opgevraagde
informatie werden bezorgd heeft de CREG volgend overzichtstabel voor het jaar 2014
gemaakt aangaande de intresten die als deel van de kosten in aanmerking worden
genomen.

41

[VERTROUWELIJK]

Niet-vertrouwelijk
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Tabel 27:

Overzichtstabel 2014 – intresten als deel van kosten in aanmerking genomen

[VERTROUWELIJK]

b)
138.

De voorziening voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen
In paragraaf 123 van deze studie wordt uiteengezet hoe Synatom de voorziening

voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen aanlegt. Jaarlijks wordt de voorziening
vermeerderd in evenredigheid met de voortgebrachte hoeveelheid bestraalde splijtstoffen.
Zoals vermeld in paragraaf 86 wordt dit in de jaarlijkse facturen opgenomen.
139.

Bij het aanleggen van de voorziening voor bestraalde splijtstoffen wordt rekening

gehouden met een actualisatievoet van 4,8% zodat in 2014 eveneens saldi voorkomen
tussen de actualisatie van de provisie en de inkomsten uit de fondsen. Electrabel heeft de
facturen

van

Synatom

voorgelegd

om

deze

kosten

voor

een

bedrag

van

[VERTROUWELIJK]te verantwoorden.



VI. BEREKENING VAN DE WINSTEN UIT DE
NUCLEAIRE PRODUCTIE
VI.1 Overzicht van de inkomsten en de kosten
140.

Het doel van deze studie is om aan de Minister een zo exhaustief mogelijke

waardering van de winsten uit de nucleaire activiteiten op basis van de informatie
meegedeeld door de betrokken partijen te geven.
Op basis van de componenten besproken in hoofdstuk V wordt de winst uit de nucleaire
activiteiten voor het jaar 2014 in Tabellen 28 en 29 berekend.
141.

In hoofdstukken V.4.2.1 en V.4.2.2. werden berekeningen gemaakt van de

inkomsten aan de hand van verschillende hedging strategieën. Op basis van deze twee
verschillende methodes, [VERTROUWELIJK] (tabel 29).

Niet-vertrouwelijk
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Tabel 28:

Berekening winst uit nucleaire activiteiten
in M EUR paragraaf

OPBRENGSTEN

2014

2014
procentuele LT
Gedeeltelijke LT hedgingstrategie
hedgingstrategie [Vertrouwelijk]

[Vertrouwelijk]
TOTAAL OPBRENGSTEN

1.659,10

1.744,63

in M EUR

2014

2014

TOTAAL KOSTEN

1.237,72

1.237,72

in M EUR
421,38

in M EUR
506,91

KOSTEN
[Vertrouwelijk]

OPBRENGSTEN - KOSTEN

Tabel 29:

Berekening winst uit nucleaire activiteiten met weging

in M EUR paragraaf

2014

2014

Weging 1
Weging 2
[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk]

OPBRENGSTEN
[Vertrouwelijk]
TOTAAL OPBRENGSTEN

1.672,07

1.672,03

in M EUR

2014

2014

TOTAAL KOSTEN

1.237,72

1.237,72

in M EUR
434,35

in M EUR
434,31

KOSTEN
[Vertrouwelijk]

OPBRENGSTEN - KOSTEN

VI.2 Billijke vergoeding voor geïnvesteerde kapitalen
142.

In het vorig hoofdstuk werden voor het jaar 2014 de componenten van de

inkomsten en de kosten voor de nucleaire productie besproken. In Tabellen 28 en 29 wordt
een overzicht gegeven van de winst die hieruit voortvloeit. In deze tabellen is nog geen
vergoeding voor geïnvesteerde kapitalen opgenomen.
143.

Het bepalen van een (nucleaire) rente betekent niet dat de producenten geen

winst meer mogen maken op hun nucleaire activiteiten. Integendeel, net zoals andere
marktspelers, verdienen de nucleaire activiteiten ook een billijke vergoeding op de
geïnvesteerde kapitalen.

Niet-vertrouwelijk
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144.

Concreet betekent dit dat de winst die gemaakt wordt met de nucleaire activiteiten

(cfr. Tabellen 28 en 29) onderverdeeld moet worden in een deel gekwalificeerd als billijke
vergoeding en een ander deel als nucleaire rente. De vergoeding voor een bepaalde
activiteit hangt onder andere af van het risicoprofiel dat gepaard gaat met deze activiteit. Een
hoger risico is equivalent met een hogere vergoeding.
145.

De merit order zou kunnen gewaardeerd worden op basis van de beslissingen

genomen door de regering.



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

Laurent JACQUET
Directeur

Niet-vertrouwelijk

Marie-Pierre FAUCONNIER
Voorzitster van het Directiecomité
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BIJLAGE 1
Uittreksel uit Studie 96842 - Hoofdstuk II.2.2.4. Quote Part SPE

42

Studie (F)20100506-CDC-968 over ‘de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de
nucleaire centrales in België’.
Niet-vertrouwelijk
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Niet-vertrouwelijk
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BIJLAGE 2
Uittreksel uit Studie 96843 - Hoofdstuk II.2.1.1. Splijtstofcyclus

43

Studie (F)20100506-CDC-968 over ‘de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de
nucleaire centrales in België’.
Niet-vertrouwelijk
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Niet-vertrouwelijk

45/49

Niet-vertrouwelijk
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BIJLAGE 3
Uittreksel uit Studie 96844 - Hoofdstuk II.2.4.1 Situatieschets Provisies voor ontmanteling

44

Studie (F)20100506-CDC-968 over ‘de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de
nucleaire centrales in België’.
Niet-vertrouwelijk
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Niet-vertrouwelijk
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BIJLAGE 4
[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]

Niet-vertrouwelijk
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