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STUDIE 
 

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

ontving een brief van 22 november 2002 van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame 

ontwikkeling (hierna : de Staatssecretaris) met het verzoek ‘om een studie te maken over de 

evolutie van de elektriciteits- en de gasprijs van de finale klanten, zowel de gebonden klan-

ten als de verkiesbare klanten, in de periode juli 1999 - januari 2003’.  De Staatssecretaris 

ging er van uit dat in januari 2003 drie belangrijke elementen in de prijsvorming gekend zou-

den zijn : de door de CREG goedgekeurde transmissietarieven, de door de CREG goedge-

keurde distributietarieven en het nieuwe tariefprogramma van het Controlecomité voor de 

Elektriciteit en het Gas (het CCEG) ; hij vroeg om met deze elementen uitdrukkelijk rekening 

te houden in de methodologie van de studie. 

In tegenstelling tot de verwachtingen van de Staatssecretaris kon de CREG begin 2003 ech-

ter nog geen tarieven goedkeuren, noch voor het transmissie, noch voor de distributie van 

de elektriciteit.  Ook het CCEG had begin 2003 nog geen tariefprogramma voor dat jaar 

goedgekeurd.  Daarom heeft de CREG besloten de gewenste studie over de evolutie van de 

elektriciteitsprijzen te maken voor de periode van juli 1999 tot december 2002.  In deze stu-

die wordt rekening gehouden, zoals gevraagd door de Staatssecretaris, zowel met de prijzen 

in die periode betaald door de gebonden klanten als met die, voorzover hierover gegevens 

beschikbaar zijn, betaald door de in aanmerking komende klanten 

Op zijn vergadering van 24 april 2003 heeft het Directiecomité van de CREG de hierna vol-

gende studie goedgekeurd. 

Na een korte beschrijving van de kalender van de vrijmaking en van de gebruikte gegevens, 

wordt in deze studie eerst de evolutie van de prijzen voor de niet in aanmerking komende 

klanten besproken, waarbij achtereenvolgens drie bepalende elementen, de tariefmaatrege-

len, de evolutie van de Ne en Nc-parameters en de belastingen en heffingen aan bod ko-

men.  In een laatste onderdeel worden dan cijfers gegeven over de prijzen van toepassing 

voor de in aanmerking komende klanten. 
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I. De kalender van de vrijmaking 

1. Om te weten welke prijs op welk ogenblik geldt voor welke eindafnemer is het belang-

rijk te weten op welk tijdstip welke afnemer een in aanmerking komende afnemer geworden 

is.  Voor eindafnemers op het transmissienet geldt de volgende kalender inzake marktope-

ning : 

1° de eindafnemers die meer dan 100 GWh per jaar verbruiken (op basis van het 

verbruik op de locatie en met inbegrip van zelfopwekking) komen direct in 

aanmerking1; 

2° vanaf 31 december 2000 komen de eindafnemers in aanmerking die meer 

dan 20 GWh per jaar verbruiken2; 

3° vanaf 31 december 2002 komen de eindafnemers in aanmerking die meer 

dan 10 GWh per jaar verbruiken3; 

4° de distributiebedrijven komen in aanmerking voor de hoeveelheid elektriciteit 

verbruikt door hun afnemers die zijn aangewezen als in aanmerking komend 

binnen hun distributienet, teneinde deze afnemers te kunnen bevoorraden ; 

wie tot die groep van afnemers behoort, wordt bepaald door de gewesten; 

5° het geheel van de categorieën eindafnemers die op het transmissienet zijn 

aangesloten komen in aanmerking tegen uiterlijk 31 december 20064. 

 

2. Voor eindafnemers in het Vlaamse Gewest op netten met een spanning lager dan of 

gelijk aan 70 kV, werd de volgende kalender inzake marktopening vastgelegd5 : 

1° vanaf 21 augustus 2001 : alle eindafnemers die meer dan 20 GWh per jaar 

verbruiken op basis van het verbruik op de locatie en met inbegrip van zelf-

opwekking; 

2° vanaf 1 januari 2002 : de eindafnemers die meer dan 1 GWh per jaar verbrui-

ken; 

3° vanaf 1 januari 2003 : de eindafnemers met een aansluitvermogen op het dis-

tributienet en op de locatie van meer dan of gelijk aan 56 kVA; 
                                                 
1 Artikel 16, § 2, van de wet van 29 april 1999, betreffen de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
2 Artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot in aanmerking komen van andere 
categorieën eindafnemers. 
3 Artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot in aanmerking komen van andere 
categorieën eindafnemers. 
4 Artikel 16, § 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  
5 Artikel 12 van het decreet van de Vlaamse Raad van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001, houdende de 
nadere regeling van de voorwaarden om als afnemer in de zin van artikel 12 van het Elektriciteitsde-
creet in aanmerking te komen 
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4° Vanaf 1 juli 2003 : alle eindafnemers. 

3. Voor de eindafnemers in het Waalse Gewest op netten met een spanning lager dan 

of gelijk aan 70 kV werd de volgende kalender inzake marktopening vastgelegd6 : 

1° vanaf 25 oktober 2001 alle eindafnemers waarvan het jaarlijks verbruik hoger 

dan of gelijk is aan 20 GWh, met inbegrip van zelfopwekking; 

2° vanaf 31 december 2002 : alle eindafnemers waarvan het jaarlijks verbruik 

hoger dan of gelijk is aan 10 GWh per locatie; 

3° vanaf 31 december 2004 : alle eindafnemers; 

4. Voor de eindafnemers in het Brussels Hoofdstedelijk gewest op netten met een span-

ning lager dan of gelijk aan 70 kV, werd de volgende kalender inzake marktopening vastge-

legd7: 

1° nadat de tarieven en het technisch reglement gepubliceerd zijn : de eindaf-

nemers die per jaar en per verbruikslocatie meer dan 20 GWh afnemen; 

2° vanaf 1 januari 2003 :de eindafnemers die per jaar en per verbruikslocatie 

meer dan 10 GWh afnemen; 

3° vanaf 1 januari 2005 : elke hoogspanningsafnemer; 

4° vanaf 1 januari 2007 : elke laagspanningsafnemer. 

5. Dit betekent dat in juli 1999, eerste moment waarvoor de prijzen in onderhavige stu-

die worden bekeken, enkel de afnemers aangesloten op het transmissienet, met een ver-

bruik hoger dan 100 GWh, in aanmerking komende klanten zijn.  Voor het jaar 2002 zijn de 

in aanmerking komende klanten : 

1° op het transmissienet en in Wallonië : de eindafnemers die meer dan 20 GWh 

per jaar verbruiken; 

2° in Vlaanderen op het distributienet : de eindafnemers die meer dan 1 GWh 

per jaar verbruiken.  

6. Tabel 1 geeft voor het jaar 2002  een verdeling aan van het verbruik van elektrische 

energie over verschillende schijven.  Het gaat hierbij echter wel alleen om de verbruikers die 
                                                 
6 Artikel 27, §1, 1° en §3, van het decreet van het Waals Gewest van 12 april 2001 betreffende de 
organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt 
7 Artikel 13, § 1 tot 4 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektrici-
teitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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aangesloten zijn op de netten met een spanning gelijk aan of hoger dan 30 kV en van de 

verbruikers die rechtstreeks aangesloten zijn op de transformatoren naar het distributienet.  

De cijfers omvatten echter niet de cliënten bediend door de intercommunales van de distri-

butie. 

 

 

Tabel 1 : Verdeling per categorie in aanmerking komende klant van het verbruik van elektri-

sche energie in 2002 aangesloten op de netten van ELIA8 

 

Categorie in aanmerking  Aantal  Verbruik  
komende klant verbruikers % (GWh) % 
>100 GWh 53 44,2 19.729 91,7 
20 - 100 GWh 28 23,3 1.391 6,5 
10 - 20 GWh 21 17,5 305 1,4 
1 - 10 GWh 18 15,0 89 0,4 

Totaal : 120 100 21.514 100 
 

 

Op basis van de gegevens opgenomen in deze tabel kan men stellen dat, van een totaal van 

in 2002 opgevraagde energie van 84,2 TWh9,  minstens 25,5% naar in december 2002 in 

aanmerking komende afnemers ging.  Wat in deze gegevens nog niet vervat zit is het ver-

bruik van de afnemers met een jaarlijks verbruik tussen 1 GWh en 20 GWh, die vanaf 1 ja-

nuari 2002 in Vlaanderen in aanmerking komende afnemers zijn.  In de hierboven geciteerde 

tabel wordt hier voor een deel reeds rekening mee gehouden, maar dan voor heel België.   

 

 

Uit het vierde marktrapport van de VREG blijkt dat in totaal 2.476 vrije toegangspunten bo-

ven 1 GWh via het distributienet bevoorraad werden op 31december 2002 en dat de totale in 

2002 zo aan vrije klanten geleverde elektriciteit gelijk zou zijn aan 18.680,95 GWh10, wat het 

totaal aan elektriciteit voor in aanmerking komende klanten in 2002 op 40.194 GWh, of 

47,7% van het totaal zou brengen.  Vermits in deze getallen enkel afnemers bevoorraad via 

het distributienet zitten, is er waarschijnlijk geen dubbeltelling met de vorige tabel.  Tabel 2 

geeft de verdeling van de vrije toegangspunten beleverd via het distributienet over ver-

bruikscategorieën.  

                                                 
8 Zie CREG, Jaarverslag 2002, Deel 1, punt 3.2.3., Tabel 7, p.40 
9 Zie CREG, Jaarverslag 2002, Deel 1, punt 3.2.1., p.38 
10 Vierde marktrapport van de VREG, 28/02/2003 (http://www.vreg.be) 
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Tabel 2 – Aantal vrije toegangspunten op distributienetten  

 
Categorie vrije  Aantal   
toegangspunten toegangspunten % 
>10 GWh 223 9
5 - 10 GWh 297 12
1 - 5 GWh 1956 79

Totaal : 2.476   

 

 

 

 

 

 

 

II. De gebruikte gegevens   

 
7. Voor de gebonden klanten werd gewerkt met twee soorten gegevens : 

1° de CREG ontving van de CCEG via e-mail van 24 februari 2003 een bestand 

met, voor de jaren 1999 tot en met 2002 evenals een raming voor 2003, de 

prijs per maand berekend voor 5 typeklanten, zoals die worden gebruikt in de 

jaarverslagen van het CCEG (zie paragraaf 13).  De weergegeven prijzen zijn 

exclusief BTW en energiebijdrage (zie paragraaf 33); 

2° aan N.V. ELECTRABEL werd gevraagd de maandelijkse facturen te bereke-

nen voor de typeklanten uit de WEFA/DAFSA-studies (zie paragraaf 15), re-

kening houdend met alle toeslagen en belastingen. Deze gegevens werden 

aan de CREG overgemaakt in hun definitieve vorm via e-mail van 14 maart 

2003.  

 

8. Voor de in aanmerking komende klanten werd ook gewerkt met twee soorten gege-

vens : 

1° begin 2002 werd reeds door de N.V. ELECTRABEL aan de CREG een tabel 

overgemaakt waarin voor 165 klanten met een jaarlijks verbruik van meer dan 

20 GWh de prijs per kWh werd opgegeven voor de jaren van 1998 tot en met 

2002. De betreffende cijfers voor 2001 waren geëxtrapoleerd op basis van de 

negen eerste maanden van hetzelfde jaar en de cijfers voor 2002 waren 

vooruitzichten op basis van bestaande contracten of uitstaande offertes.  Aan 

de N.V. ELECTRABEL werd gevraagd deze gegevens voor 2001 en 2002 te 

vervolledigen en er voor 2002 ook de gegevens over de afnemers met een 
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verbruik boven 1 GWh in Vlaanderen aan toe te voegen.  Deze gegevens 

werden aan de CREG overgemaakt per brief van 18 maart 2003; 

2° aan de N.V. LUMINUS werd gevraagd voor 2002 een overzicht te geven van 

de verkochte hoeveelheden energie en de gemiddelde prijs per kWh. Deze 

gegevens werden via elektronische weg aan de CREG overgemaakt op 24 

maart 2003.   

 

III. De gebonden klanten  

9. In bijlage worden een aantal tabellen toegevoegd, die de van het CCEG en van de 

N.V. ELECTRABEL bekomen gegevens samenvatten. 

10. Bijlage 1 (Typeklanten CCEG met evolutie Ne en Nc) geeft de evolutie weer van de 

maandelijkse prijzen voor de elektriciteit, aangepast aan de indexparameters Ne en Nc (zie 

paragrafen 32 en volgende) en weergegeven in €cts/kWh, van 1999 tot 2002 voor 7 type- 

klanten gebruikt door het CCEG : 

1° LS300 : laagspanning, 300 kWh jaarverbruik waarvan geen nachtverbruik, 

met een vermogen van 6 kVA; 

2° LS1700 : laagspanning, 1.700 kWh jaarverbruik, waarvan geen nachtverbruik, 

met een vermogen van 6 kVA; 

3° LS3500 : laagspanning, 3.500 kWh jaarverbruik waarvan 1.300 kWh nacht-

verbruik, met een vermogen van 10 kVA; 

4° LS5000 : laagspanning, 5.000 kWh jaarverbruik waarvan 2.300 nachtverbruik, 

met een vermogen van 10 kVA; 

5° HSA: hoogspanning, met een vermogen van 125 kW en een verbruik gedu-

rende 150 u/maand, waarvan 20% nachtverbruik; 

6° HSB : hoogspanning, met een vermogen van 2.850 kW en een verbruik gedu-

rende 400 u/maand, waarvan 35% nachtverbruik; 

7° HSC : hoogspanning, met een vermogen van 10,75 Mw en een verbruik ge-

durende 450 u/maand, waarvan 50% nachtverbruik. 

11. Bijlage 2 (Typeklanten CCEG, Ne en Nc 1 januari 1999) geeft dezelfde gegevens 

voor dezelfde typeklanten, maar dan herrekend aan de waarde van de indexparameters Ne 

en Nc voor juli 1999 ; uit deze cijfers werd bijgevolg het effect van de indexering uitgezui-

verd. 
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12. Bijlage 3 (Typeklanten WEFA/DAFSA) geeft de evolutie weer van de maandelijkse 

prijzen  voor de elektriciteit, weergegeven in €/kWh, voor typeklanten gebruikt door Euro-

stat11, gedefinieerd als aangegeven in de Tabellen 3 en 4  

 

 Tabel 3 - Definitie van huishoudelijke verbruikers door Eurostat 
Typeklant Jaarlijks verbruik   Benaderend   Standaard- 
  (kWh)   onderschreven woning 
  Totaal waarvan 's nachts vermogen   
Da 600             - 3 50 m² : 2 kamers + keuken 
Db 1.200             - 3 à 4 70 m² : 3 kamers + keuken 
Dc 3.500 1.300 4 à 9 90 m² : 4 kamers + keuken 
Dd 7.500 2.500 6 à 9 100 m² : 4-5 kamers + keuken 
De 20.000 15.000 9 120 m² : 5 kamers + keuken 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Bijlage 3 bevat eveneens de prijzen voor twee specifiek voor de Belgische situatie door WE-

FA/DAFSA14 in zijn studies gebruikte typeklanten :  

                    1° huishoudelijk : Dc1 : 3.500 kWh jaarverbruik, waarvan 0% nachtverbruik 

                    2° professioneel : Dc2 : met een vermogen van12 kVA, een jaarverbruik van  

Tabel 4 - Definitie van industriële verbruikers Eurostat 
Typeklant Jaarlijks verbruik Maximale vraag Jaarlijkse  
  (MWh) (kW) gebruiksduur (h) 
Ia 30 30 1.000
Ib 50 50 1.000
Ic 160 100 1.600
Id 1.250 500 2.500
Ie 2.000 500 4.000
If 10.000 2.500 4.000
Ig 24.000 4.000 6.000

3500 kWh waarvan 0% nachtverbruik          

 

13. Bij de definitie van deze typeklanten moet erop gewezen worden dat de N.V. ELEC-

TRABEL uitgaat van de hypothese dat de overgrote meerderheid van de residentiële klanten 

tot op heden geen kVA-term betaalt ; die werd immers pas in 1999 ingevoerd voor nieuwe 

klanten en klanten die een verhoging van hun vermogen vragen.  

                                                 
11 Eurostat is de statistische informatiedienst van de Europese Unie die ook gegevens publiceert over 
de elektriciteitsprijzen in de Unie 
14 WEFA/DAFSA is het studiebureau uit het Verenigd Koninkrijk dat van het CCEG de opdracht kreeg 
om een studie over de verkoopprijzen van de productie aan de distributie (primaire energie) alsook 
van de verkoopprijzen aan de eindklanten van de distributie te maken, met het oog op het vaststellen 
van de prijsverschillen van de elektriciteit tussen België en zijn belangrijkste handelspartners. 
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In de tabel in bijlage 3 worden de prijzen zowel gegeven aangepast aan de indexparameters 

Ne en Nc als met beide parameters constant (waarde januari 1999) en met de Nc-parameter 

constant (waarde januari 1999).  Voor elk klantentype wordt zowel de prijs zonder belastin-

gen, de prijs met de belastingen, maar zonder B.T.W. en de prijs inclusief alle belastingen 

gegeven, alsook de prijs als index met 1999 =100, en het jaargemiddelde. 

14. Figuur 1 geeft, op basis van de gegevens uit de bijlagen, de evolutie van de aan de 

evolutie van de Ne en Nc-parameters aangepaste jaargemiddelden voor de verschillende 

CCEG-typeklanten weer van 1999 tot 2002, Figuur 2 doet hetzelfde voor de evolutie zonder 

de index.  Het gaat hier in beide figuren om prijzen zonder belastingen en BTW. 

 

Figuren 3 en 4 geven dezelfde gegevens weer als de Figuren 1 en 2, maar dan voor de ty-

peklanten Eurostat-WEFA/DAFSA.  
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Figuur 1 : 

Evolutie prijs voor typeklanten CCEG        (met 
evolutie Ne en Nc )
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   Figuur 2 : 

Evolutie prijzen typeklanten CCEG              (Ne 
en Nc waarde januari 1999)
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   Figuur 3 : 

Evolutie prijzen typeklanten Eurostat 
en Wefa/Dafsa (met evolutie Ne en Nc)
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   Figuur 4 : 

Evolutie prijzen typeklanten Eurostat 
en Wefa/Dafsa               (zonder Ne, Nc)

0,0400

0,0600

0,0800

0,1000

0,1200

0,1400

0,1600

0,1800

1999 2000 2001 2002

Pr
ijs

 (€
/k

W
h)

Da
Db
Dc1
Dc2
Dc
Dd
De
Ia
Ib
Ic
Id
Ie
If
Ig

 

  
 

11/28



15. Uit de cijfers opgenomen in bijlagen 1 tot 3 en de grafieken weergegeven in de Figu-

ren 1 tot en met 4, kan afgeleid worden dat de elektriciteitsprijzen op het einde van de be-

schouwde periode voor de overgrote meerderheid van de residentiële typeklanten dalen (9 

op 10 ; enkel de categorie De betaalt op het einde van de periode meer dan in 1999), terwijl 

dat voor 5 op de 11 industriële klanten eveneens het geval is.  Wanneer de Ne en Nc-

parameters voor elk van de beschouwde maanden tussen januari 1999 en december 2002 

gelijk gesteld worden aan de waarde die zij hadden in januari 1999, waardoor hun effect op 

de prijzen wordt uitgezuiverd, is er wel bij alle typeklanten in beide categorieën een daling 

vast te stellen.   

 

Wel moet opgemerkt worden dat voor drie van de residentiële  typeklanten (Dc, Dc1 en Dd) 

deze daling in de aan de parameters aangepaste prijzen volledig in 2002 gerealiseerd wordt; 

in 2000 en 2001 vertonen de prijzen in die categorieën nog een stijging ten opzichte van 

1999. 

 

Tabel 5 geeft het procentuele verschil weer tussen de prijs betaald in januari 1999 en die 

betaald in december 2002, waarbij in twee kolommen de prijs zonder belastingen en zonder 

B.T.W. in aanmerking wordt genomen.  Het verschil wordt zowel weergegeven tussen de 

prijs aangepast aan de evolutie van de Ne en Nc-parameters en die zonder deze parame-

ters.   In deze tabel worden vanzelfsprekend dezelfde vaststellingen gedaan betreffende de 

daling of stijging van de prijzen voor de verschillende categorieën typeklanten. 

Uit deze tabel kan ook afgeleid worden dat de vastgestelde daling veel hoger is wanneer de 

invloed van de indexeringsparameters wordt geneutraliseerd. 

In de kolom ‘Met belastingen (zonder BTW)’ wordt de invloed van de heffingen en belastin-

gen weergegeven ; uiteraard hebben de belastingen een vermindering van het effect van de 

tariefverlagingen tot gevolg. 
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Tabel 5 :  Evolutie prijzen als percentage van januari 1999 tot december 2002 

         Evolutie (%) prijzen 1/99 - 12/2002 
    geïndexeerd met belastingen zonder Ne en Nc 

      (zonder BTW)   
Residentieel LS300 -8,28   -15,66 
  LS1700 -13,71   -20,73 
  LS3500 -5,92   -13,79 
  LS5000 -3,19   -11,39 
  Da -13,85 -13,05 -20,94 
  Db -15,14 -14,28 -22,19 
  Dc1 -5,72 -4,77 -13,53 
  Dc -5,84 -4,80 -13,79 
  Dd -0,65 0,46 -9,1 
  De 5,47 6,38 -4,73 
          
Industrieel HSA 0,82   -7,53 
  HSB -3,75   -12,08 
  HSC 5,32   -4,58 
  Dc2 -10,46 -9,61 -17,84 
  Ia -10,59 -9,68 -17,96 
  Ib -12,91 -11,99 -20,2 
  Ic -4,76 -2,55 -12,74 
  Id 0,57 1,95 -8,03 
  Ie 2,44 4,06 -6,36 
  If 2,66 4,43 -6,35 
  Ig 4,15 6,32 -5,42 
 

16. Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat drie elementen sterk bepalend zijn voor 

de elektriciteitsprijzen voor de gebonden klanten : 

1° de tariefmaatregelen; 

2° de evolutie van de indexparameters; 

3° heffingen en belastingen. 
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III.1 De tariefmaatregelen 

17. De tarieven voor de gebonden klanten worden vastgesteld in de aanbevelingen van 

het CCEG.  In de Overeenkomst betreffende de Elektriciteit en het Gas, afgesloten tussen 

de sociale partners en de elektriciteitsondernemingen12, engageren de partijen zich er vol-

gens artikel 3 toe zo voordelig mogelijke prijzen na te streven, die gunstig uitvallen in de Eu-

ropese vergelijking terwijl de opdracht van openbare dienst wordt verzekerd, daar waar der-

gelijke verbintenissen bestaan.  De statuten van het CCEG bepalen, in artikel 4, dat het 

CCEG ondermeer tot taak heeft erover te waken dat de tarieven en de leveringsvoorwaar-

den voor alle afnemers in elektriciteit en gas, met inbegrip van het door de afnemers te beta-

len vastrecht en kosten, zouden vastgesteld worden in functie van het algemeen belang13. 

18. Artikel 20 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektrici-

teitsmarkt (hierna : de elektriciteitswet), bepaalt dat de federale minister voor economie, op 

aanbeveling van het CCEG, maximumprijzen voor elektriciteit vaststelt voor de gebonden 

afnemers, waarbij deze maximumprijzen ondermeer zo worden vastgesteld dat : 

1° kruissubsidies tussen categorieën van afnemers worden vermeden 

2° wordt gewaarborgd dat een billijk deel van de productiviteitsverbeteringen in-

gevolge de openstelling van de elektriciteitsmarkt op evenwichtige wijze ten goe-

de komt van de residentiële en professionele afnemers, waaronder de kleine en 

middelgrote ondernemingen, in de vorm van een vermindering van de tarieven; 

3° de tarieven voor de in 2° bedoelde afnemers geleidelijk worden afgestemd op 

de beste tariefpraktijken in hetzelfde marktsegment in de andere lidstaten van de 

Europese Unie, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de distribu-

tiesector 

19. In de periode waar deze studie betrekking op heeft, heeft het CCEG dan ook, mede 

op basis van vergelijkende studies van de elektriciteitstarieven in België en de ons omrin-

gende landen, een aantal aanbevelingen uitgevaardigd, bekrachtigd door ministeriële beslui-

ten, met tarifaire maatregelen die de hierboven vermelde doelstellingen moesten verwezen-

lijken. 

                                                 
12 Deze overeenkomst dateert oorspronkelijk van 1955, maar werd enkele keren gewijzigd en her-
nieuwd ; de laatste keer werd zij in 1994 opnieuw ondertekend 
13 ‘Overeenkomst en statuten’, CCEG, Brussel, 21 maart 1995 
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20. De tariefmaatregelen voor 1999 werden in twee schijven ingevoerd : een eerste 

schijf, voor een bedrag van 1 miljard BEF, werd ingevoerd vanaf 1 januari 1999 en bestond 

uit een verlaging van de prijs van het afgenomen vermogen tijdens de wintermaanden en, 

voor laagspanningen en voor hoogspanning distributie, uit een punctueel ristorno toegekend 

in de loop van het tweede kwartaal van 1999. 

Een nieuwe reeks van maatregelen, die in het kader van deze studie belangrijker zijn, gelet 

op de datum van inwerkingtreding, werd ingevoerd vanaf 1 september 1999.  Door deze 

maatregelen bedroeg de globale jaarinspanning 3,9 miljard BEF voor de klanten van de dis-

tributie en 1,4 miljard BEF voor de rechtstreekse klanten.  De belangrijkste aanpassingen 

hielden een vermindering van de maandelijkse vermogenterm voor de hoogspanningsklan-

ten in en een daling van de proportionele term voor alle laagspanningstarieven  

 

21. Op 5 april 2000 besliste de federale Regering, rekening houdend met het feit dat de 

tarievenstructuur in België en de buurlanden niet dezelfde is en dat bijgevolg het tarieven-

verschil moet vastgesteld worden op vergelijkbare basis met hierin inbegrepen de tarifaire 

elementen, maar zonder de extratarifaire elementen (fiscale, immateriële inkomsten van de 

gemeenten,…): 

1° ten laatste tegen 31 december 2000 de tarievenhandicap tegenover de buur-

landen voor niet in aanmerking komende afnemers met minimum de helft te 

verminderen; 

2° tegen 30 juni 2001 een nieuwe vermindering met de helft van de resterende 

tarievenhandicap door te voeren; 

3° ten laatste tegen 30 juni 2002 de elektriciteitsprijzen op de niet geliberaliseer-

de markt in overeenstemming te brengen met deze van toepassing in de 

buurlanden voor dezelfde categorieën afnemers.   

22. De federale Regering preciseerde in haar beslissing dat de residentiële  gebruikers 

op 30 juni 2002 zouden moeten kunnen genieten van een gemiddelde vermindering van hun 

factuur met minimum 3.000 BEF (€74,37) exclusief brandstofkosten en stelde de volgende 

prioriteiten vast : 

1° het gratis maken van de eerste 500 kWh voor de begunstigden van het speci-

fiek sociaal tarief; 

2° trapsgewijze het jaarlijkse vaste recht voor het laagspanningstarief afschaffen 

tegen uiterlijk 30 juni 2002 voor huishoudelijke gebruikers; 

  
 

15/28



3° trapsgewijze een vermindering van 50% invoeren van de proportionele term 

voor de laagspanningstarieven voor het gebruik van de eerste 500 kWh; 

4° de proportionele term van gebruikers die heden geen vaste of een beperkte 

vaste vergoeding betalen in overeenstemming brengen met deze van gebrui-

kers met een normaal gebruik. 

De federale Regering vroeg ook een gelijkaardige inspanning voor de niet-residentiële laag-

spanningsconsumenten. 

23. In het perspectief van later te nemen beslissingen heeft het CCEG beslist om vanaf 

juli 2000 een vermindering van 500 BEF (exclusief B.T.W.) toe te kennen aan elke op het 

algemeen laagspanningsnet aangesloten klant, dus aan de residentiële klanten in hun 

hoofdverblijfplaats en aan de professionele klanten.  In Vlaanderen neemt deze korting de 

vorm aan van een levering van 100 kWh gratis aan het laagspanningscliënteel.14 

24. Op 1 januari 2001 gingen maatregelen in, die zich voornamelijk op de vermogens-

term, aangerekend aan de verschillende klantengroepen, richtten ; daarnaast werd ook de 

korting van 500 BEF verlengd en werden specifieke maatregelen genomen voor begunstig-

den van het sociaal tarief.  Ook vanaf 1 juli 2001 werden nieuwe tariefmaatregelen ingevoerd 

waardoor de vaste term van de laagspanningstarieven werd verminderd, terwijl de proportio-

nele nachtterm van de tweevoudige uurtarieven en de tarieven uitsluitend voor nachtverbruik 

werden verhoogd. 

 

25. Vanaf 1 januari 2002  werd opnieuw een daling van de vermogenstermen voor de 

hoogspanningstarieven aanbevolen, terwijl voor de laagspanningstarieven een algemene 

vereenvoudiging van het tariefsysteem en een vermindering van het gedeelte ‘dag’ van het 

tweevoudig uurtarief (in Vlaanderen vervangen door de gratis elektriciteitslevering van 100 

kWh/jaar per gezin en 100 kWh/gezinslid) werd aanbevolen.  Tenslotte werden ook nog ta-

riefmaatregelen genomen die in werking traden vanaf 1 juli 2002 en onder meer voorzagen 

in een bijkomende daling van de vermogenterm in de hoogspanningstarieven en in het be-

houd van de korting voor de laagspanningstarieven. 

 

26. De verschillende data waarop de tariefmaatregelen zijn ingegaan, kunnen duidelijk 

teruggevonden worden in tariefsprongen in de tabellen in bijlagen 2 en 3 waarin de evolutie 

                                                 
14 Artikel 41 van het Vlaams Decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van 
de begroting 2000. 
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van de Ne en Nc-parameters werd geneutraliseerd en waarin geen rekening werd gehouden 

met de verschillende belastingen. 

 

27. Hierbij kan echter de vraag gesteld worden of de door het CCEG genomen maatre-

gelen de regeringsbeslissing van 5 april 2000 volledig invullen, zoals vermeld in paragraaf 

26 van onderhavige studie.  

  

De voornaamste bepaling in deze regeringsbeslissing was de voorgeschreven daling van de 

factuur, exclusief brandstofkosten, met gemiddeld 3000 frank (€74,37) tegen eind juni 2002 

voor de residentiële klanten.  De beslissing geeft niet duidelijk aan ten opzichte van welke 

beginsituatie de vermindering moet worden berekend, maar het meest logische zou zijn de 

datum van de beslissing.  In deze studie wordt de vergelijking gemaakt voor de periode die 

de studie beslaat, namelijk van juli 1999 tot einde 2002, waarbij dus uitgegaan wordt van 

een hogere uitgangsprijs.  Uit Tabel 3 blijkt dat de genoemde doelstelling op het einde van 

het jaar 2002 niet gehaald werd.  De behaalde vermindering bedraagt in de meeste gevallen 

niet de helft van wat door de federale Regering als doel werd vooropgesteld. 

 

 

Tabel 6 : 

  Verschil in prijs (zonder belastingen) tussen juli 1999 en december 2002     

Type Verbruik dag/   juli       december   Verschil  Verschil 
klant   nacht prijs/ €/jaar Nc €/jaar zonder prijs/ €/jaar Nc €/jaar zonder  €/jaar €/jaar 
 (zie §§13 
en 15)     kWh     brandstof kWh     brandstof   met BTW 
LS300 300  0,1832 54,96 0,8777 50,49 0,1694 50,82 1,024 45,60 -4,89 -5,91
                       
LS1700 1700  0,1539 261,63 0,8777 236,29 0,1341 227,97 1,024 198,40 -37,89 -45,85
                       
LS3500 3500 2200 0,1170 409,50 0,8777 360,78 0,1112 389,20 1,024 332,35 -28,44 -34,41
    1300                   
LS5000 5000 2700 0,1024 512,00 0,8777 443,58 0,1003 501,50 1,024 421,65 -21,93 -26,53
    2300                   
Da 600  0,1703 102,18 0,8777 93,24 0,1480 88,80 1,024 78,36 -14,87 -18,00
                       
Db 1200  0,1604 192,48 0,8777 174,60 0,1373 164,76 1,024 143,89 -30,71 -37,16
                       
Dc1 3500  0,1368 478,80 0,8777 426,64 0,1303 456,05 1,024 395,18 -31,46 -38,07
                       
Dc 3500 2200 0,1170 409,50 0,8777 360,78 0,1113 389,55 1,024 332,70 -28,09 -33,99
    1300                   
Dd 7500 5000 0,1065 798,75 0,8777 693,60 0,1070 802,50 1,024 679,79 -13,81 -16,71
    2500                   
De 20000 5000 0,0666 1332,00 0,8777 1073,69 0,0708 1416,00 1,024 1114,55 40,86 49,44
    15000                     
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Wanneer de invloed van de Nc en Ne-parameters wordt uitgeschakeld, zoals in Tabel 4,  is 

het verschil groter, en wordt voor een aantal typeklanten het gewenste verschil gehaald. 

 

Tabel 7. 
 

  Verschil in prijs (zonder belastingen) tussen juli 1999 en december 2002 - parameters 1.1.1999   
Type 
klant Verbruik dag/   juli       december   Verschil Verschil

 (zie §§13   nacht prijs/ €/jaar Nc 
€/jaar 
zonder  prijs/ €/jaar Nc 

€/jaar 
zonder  €/jaar €/jaar 

 en 15)     kWh     
brand-
stof kWh     

brand-
stof   

met 
BTW 

LS300 300  0,1839 55,17 0,8789 50,69 0,1557 46,71 0,8789 42,23 -8,46 -10,24
                       
LS1700 1700  0,1545 262,65 0,8789 237,28 0,1231 209,27 0,8789 183,90 -53,38 -64,59
                       
LS3500 3500 2200 0,1174 410,90 0,8789 362,12 0,1019 356,65 0,8789 307,87 -54,25 -65,64
    1300                   
LS5000 5000 2700 0,1029 514,50 0,8789 445,99 0,0918 459,00 0,8789 390,49 -55,50 -67,15
    2300                   
Da 600  0,1703 102,18 0,8789 93,23 0,1359 81,54 0,8789 72,59 -20,64 -24,97
                       
Db 1200  0,1604 192,48 0,8789 174,57 0,1259 151,08 0,8789 133,17 -41,40 -50,09
                       
Dc1 3500  0,1368 478,80 0,8789 426,57 0,1195 418,25 0,8789 366,02 -60,55 -73,27
                       
Dc 3500 2200 0,117 409,50 0,8789 360,72 0,1019 356,65 0,8789 307,87 -52,85 -63,95
    1300                   
Dd 7500 5000 0,1065 798,75 0,8789 693,46 0,0979 734,25 0,8789 628,96 -64,50 -78,05
    2500                   
De 20000 5000 0,0666 1332,00 0,8789 1073,34 0,0644 1288,00 0,8789 1029,34 -44,00 -53,24
    15000                     
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III.2. De evolutie van de parameters Ne en Nc  

28. De parameters Ne en Nc zijn parameters die een maandelijkse aanpassing van de 

elektriciteitsprijzen mogelijk maakten.  Nc geeft daarbij de evolutie weer van de kosten voor 

de in de elektriciteitscentrales gebruikte brandstoffen (fossiele en nucleaire) en wordt uitge-

drukt als de verhouding van de waarde van het gedeelte brandstoffen van de gemiddelde 

kostprijs van de referentie-energie15 voor de betrokken maand tot de gemiddelde waarde van 

die term in 1986, waarbij de waarde van het gedeelte brandstoffen voor de betrokken maand 

berekend wordt op basis van het gemiddelde van de brandstofkosten van het trimester dat 

met één maand de betrokken maand voorafgaat, gecorrigeerd met een ‘gecompenseerde 

corrector’, gebaseerd op het gewicht van de maand in de jaarlijkse verkoop van elektriciteit. 

 

Ne geeft de evolutie weer van de overige componenten van de kostprijs van de elektriciteit, 

zoals de afschrijvingen en de exploitatiekosten, rekening houdend met het nationaal gemid-

delde van de referte-uurloonkosten van de metaalverwerkende nijverheid en het gemiddelde 

van enkele prijsindexen van het indexcijfer van de industriële productie, gepubliceerd door 

het Ministerie van Economische Zaken16. 

29. Figuur 5 geeft een overzicht van de evolutie van de Ne en Nc-parameters tussen 

januari 1999 en december 2002.  Daaruit blijkt duidelijk dat, waar de Ne-parameter een rela-

tief stabiele stijgende tendens vertoont, waardoor hij in december 2002 6,7% hoger ligt dan 

in januari 1999, de Nc-parameter veel meer en veel grotere fluctuaties vertoont, waarbij hij 

uiteindelijk wel in december 2002 16,5% hoger ligt dan in januari 1999.  Ondertussen heeft 

de Nc-parameter echter in november 1999 nog een laagtepunt bereikt dat 4,4 %lager ligt 

dan de waarde voor januari 1999 en in september 2001 een hoogtepunt dat 16,2% hoger ligt 

dan de waarde van december 2002.  

 

De evolutie van de Nc-parameter in de beschouwde periode hangt voornamelijk samen met 

de evolutie van de gasprijs, die in 1999 een zeer laag peil bereikte, maar dan naar 2001 toe 

meer dan verdubbelde.  De liberalisering van de elektriciteitsmarkt in België viel dus onge-

veer samen met een sterke daling van de prijs van het gas, die in 2000 en 2001 overging in 

een sterke stijging.   
                                                 
15 Referentie-energie = de som van de thermische fossiele en nucleaire productie, vermeerderd met 
het saldo van de uitwisselingen in coördinatie met het buitenland, met inbegrip van de zogenaamde 
restitutie-uitwisselingen en verminderd met de pomp/turbineverliezen 
16 het gaat om de prijsindexen van de afdelingen 2 (niet-energetische minerale producten en chemi-
sche producten) en 3 (metalen, mechanische en elektrische constructies) van het indexcijfer van de 
prijs van de industriële productie. 
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  Figuur  5 
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III.3. Belastingen, heffingen en verplichtingen  
 

30. Tijdens de beschouwde periode werden, naast de Belasting op de Toegevoegde 

Waarde (21%), nog drie andere heffingen bovenop de elektriciteitsprijs aangerekend : de 

bijdrage op de energie, de bijdrage voor de CREG en de toeslag voor de sociale openbare 

dienstverplichtingen 

31. De bijdrage op de energie werd ingesteld door de wet van 22 juli 1993 tot instelling 

van een bijdrage op de energie ter vrijwaring van het concurrentievermogen en de werkge-

legenheid.  Voor de elektriciteitssector gold zij enkel voor de laagspanningstarieven.  De 

Administratie der douane en accijnzen werd belast met de heffing, de invordering van en de 

controle op de bijdrage op de energie.  De opbrengst van de bijdrage werd toegewezen aan 

het Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid.  De bijdrage bedroeg 

0,13634 €cts/kWh. 
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32. De toeslag voor de werking van de CREG wordt jaarlijks door koninklijke besluiten 

opgelegd in uitvoering van artikel 25, §3, van de elektriciteitswet.  Voor het jaar 2001 werd 

die toeslag aangerekend van februari tot en met december 2001 en bedroeg 0,0125 

€cts/kWh en voor het jaar 2002, aangerekend van augustus tot en met december 2002, be-

droeg hij 0,02492 €cts/kWh. 

33. De toeslag voor de financiering van de sociale openbare dienstverplichtingen werd 

ingevoerd door het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare 

dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt (hierna : het koninklijk besluit van 11 oktober 

2002).  Dit koninklijk besluit voorziet de heffing van een toeslag per kWh bovenop de tarie-

ven bedoeld in artikel 12 van de elektriciteitswet, met uitzondering van de tarieven voor 

doorvoer of invoer van elektriciteit.  De toeslag wordt voor 2002 berekend door een bedrag 

van €24.789.352 te delen door de hoeveelheid kWh geleverd in het vierde kwartaal van het 

jaar 2000.  De toeslag is verschuldigd door de eindverbruiker en wordt aangerekend door de 

transmissienetbeheerder.  De opbrengst van de heffing gaat naar een fonds dat beheerd 

wordt door de CREG.  Voor de laatste drie maanden van 2002 werd aldus een toeslag aan-

gerekend van 0,09571 €cts/kWh. 

34. Hoewel deze studie slechts betrekking heeft op de elektriciteitsprijzen tot eind de-

cember 2002, kan hier ook gewezen worden op de federale bijdrage die wordt ingesteld door 

artikel 432 van de programmawet van 24 december 2002 (hierna : de programmawet).  De 

programmawet wet vulde inderdaad artikel 12 van de elektriciteitswet aan met de volgende 

bepaling : 

”§ 5. Op de tarieven bedoeld in § 1 wordt lastens de netgebruikers door de netbeheerder 
een toeslag geheven, genaamd « federale bijdrage », die mag worden doorgerekend aan 
de eindafnemers, tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de 
kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. De op-
brengst van deze toeslag is bestemd voor : 

 
1° de financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de 
nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel, alsook uit de behandeling, de conditione-
ring, de opslag en de berging van het geaccumuleerd radioactief afval, met inbegrip 
van het radioactief afval afkomstig van de gedenucleariseerde installaties, ten gevol-
ge van de nucleaire activiteiten op genoemde sites;  
 
2° de gedeeltelijke financiering van de werkingskosten van de commissie zoals be-
doeld in artikel 25, § 3, en dit onverminderd de overige bepalingen van artikel 25, § 3; 
 
3° de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen van begeleiding 
en maatschappelijke steunverlening inzake energie voorzien door de wet van 4 sep-
tember 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor 
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maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke 
steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering; 

 
4° de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikas-
gassen met het oog op de naleving van de internationale verbintenissen van België 
inzake bescherming van het leefmilieu en duurzame ontwikkeling. 
 
Het gedeelte van de elektriciteit geleverd aan eindafnemers en geproduceerd met 
aanwending van hernieuwbare energiebronnen of door eenheden van kwalitatieve 
warmtekrachtkoppeling, wordt vrijgesteld van het deel van deze toeslag bedoeld in 1° 
en 4°. De Koning bepaalt de nadere regels voor de toepassing van de vrijstelling.” 

 
35. Deze federale bijdrage vervangt bijgevolg twee heffingen die momenteel reeds op de 

elektriciteitstarieven worden toegepast, namelijk de toeslag voor de werkingskosten van de 

CREG en de toeslag voor de financiering van de sociale openbare dienstverplichtingen, en 

voegt er twee elementen aan toe, namelijk het Kyoto-fonds en de denuclearisering van nu-

cleaire sites BP1 en BP2.    

 

De bedragen waarover het gaat worden in het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepa-

ling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige 

openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en contro-

le op de elektriciteitsmarkt voor het jaar 2003 als volgt vastgesteld : 

- sociale openbare dienstverplichtingen (eigenlijk toepassing van het koninklijk besluit van 11 

oktober 2002) : €24.789.352,00 (te indexeren);  

- CREG : €8.004.000,00;   

- financiering van het federale beleid ter reductie van de emissie van broeikasgassen : 

€25.000.000,00; 

- denuclearisatie van BP1 en BP2 : €38.000.000,00. 

36. Deze bedragen moeten worden geïnd onder de vorm van een toeslag per in het 

transmissienet vervoerde kWh, met uitsluiting van de doorvoer, waarbij de hoeveelheid in 

het transmissienet vervoerde kWh gelijk is aan de totale hoeveelheid van kWh geïnjecteerd 

in het transmissienet, onder aftrek van 5% die met het gemiddelde van de netverliezen over-

eenstemt en, voor de bijdrage met betrekking tot de denuclearisering van de nucleaire sites  

en het Kyoto-fonds, de hoeveelheid vervoerde kWh geproduceerd met aanwending van her-

nieuwbare energiebronnen of eenheden van kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, die vrijge-

steld worden van de bijdrage.  

 

Alleen al op basis van het bedrag dat de bijdrage dient op te leveren, kan gesteld worden dat 
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de federale bijdrage meer dan een verdubbeling zal betekenen ten opzichte van de twee 

heffingen die na 1999 werden ingevoerd, namelijk de toeslag voor de financiering van de 

sociale openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de werking van de CREG. 

37. Daarnaast voorziet de programmawet in artikel 431 ook nog de invoeging van een 

artikel 12bis in de elektriciteitswet dat stelt :   

”Onverminderd de bepalingen van artikel 12 zal de netbeheerder jaarlijks aan de ge-
meenten een bedrag storten.  Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Minister-
raad en na overleg met de Gewesten, bepaalt de Koning de verdeling over de ge-
meenten.  Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalt de Ko-
ning het bedrag, de modaliteiten en de wijze waarop de netbeheerder de kost ervan 
in de tarieven dient op te nemen” 

De bedoeling van deze bepaling blijkt uit de bespreking van het wetsontwerp te bestaan uit 

de compensatie van de gemeenten voor het verlies van de inkomsten uit de immateriële 

dividenden waarvan zij genoten voor de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.  Omdat de 

financiering van de gemeenten een gewestelijke bevoegdheid is, werd het dossier geagen-

deerd op het Overlegcomité tussen de federale overheid en de gewesten.  Hoe groot de 

noodzakelijke compensatie en dus de bijdrage moet zijn, hangt mee af van de billijke ver-

goeding op de geïnvesteerde kapitalen, die vervat ligt in de distributietarieven die nog moe-

ten worden goedgekeurd door de CREG. 

38. Daarnaast is er ook een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere 

regels tot financiering van de reële nettokost van de tarieven van toepassing op de be-

schermde klanten in de elektriciteitsmarkt, dat een toeslag op de transmissietarieven voor-

ziet ter financiering van de kosten van de, in uitvoering van artikel 20, §2, van de elektrici-

teitswet vastgestelde maximumtarieven voor de beschermde klanten.  De kost van deze 

maatregel wordt, op jaarbasis, geraamd op €15.840.000,00 en zit als dusdanig reeds in de 

momenteel gehanteerde tarieven vastgesteld door het CCEG. 

39. Volledigheidshalve moet nog worden gesteld dat het decreet van 17 juli 2001, hou-

dende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: het Vlaamse elektriciteitsdecreet) in 

artikel 38 een heffing instelt op de exploitatie van een distributienet, ingaande vanaf een 

door de Vlaamse Regering te bepalen datum, waarvan het bedrag zo bepaald is dat de kos-

ten van de VREG worden gedekt.  Tot op heden heeft de Vlaamse Regering nog geen in-

gangsdatum voor deze heffing bepaald. 
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Ook het Waalse Gewest voorziet in artikel 46, §3, van het decreet van 12 april 2001 betref-

fende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt een heffing per vervoerde kWh 

ter financiering van de gewestelijke reguleringsinstantie CWAPE.  Ook voor deze bijdrage is 

het noodzakelijke uitvoeringsbesluit nog niet genomen. 

40. Niet alle verplichtingen opgelegd door de verschillende overheden in België, die een 

impact hebben of zullen hebben op de elektriciteitsprijzen, vallen echter onder de rubriek 

heffingen. Zo is er bijvoorbeeld de door het besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 

2002 inzake de openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het REG (hierna : het 

besluit van 29 maart 2002) opgelegde verplichting om REG-acties uit te voeren die leiden tot 

een besparing van 1% op de vervoerde elektriciteit.  Deze acties worden voor de gemengde 

intercommunales in 2003 op €14.756.667,71 geraamd, wat, uitgaande van een marktaan-

deel voor de gemengde intercommunales van 80%, voor het totaal van de markt een kost 

van €18.445.834,00 zou betekenen, en zullen jaarlijks moeten worden voortgezet.  Deze 

kosten worden opgenomen in de tarieven en verschijnen niet als heffingen.  Daarenboven 

heeft de Vlaamse Regering ook een ontwerpbesluit tot wijziging van het van 29 maart 2002 

goedgekeurd, dat uitvoering geeft aan  de zogenaamde ‘resolutie Glorieux’, waardoor aan 

elk gezinslid in Vlaanderen tussen 2004 en 2006 een bon moet worden overhandigd voor de 

aankoop van een spaarlamp, een douchespaarknop of een energiemeter.  Voor de gemeng-

de intercommunales werd deze maatregel geraamd op €19.410.062,00, wat voor de totale 

sector dan geraamd kan worden op €24.262.578,00. 

41. Daarnaast is er nog de kost van de Groene Stroomcertificaten, die geraamd wordt op 

€106.000.000,00 in het eerste jaar, maar daarna stijgend tot €677.000.000,00 in het achtste 

jaar.  Ook de warmtekrachtkoppelingcertificaten, die vanaf 2003 in Vlaanderen zouden wor-

den ingevoerd, zouden het eerste jaar €108.000.000,00 kosten om vervolgens te stijgen tot 

€152.000.000,00 in het tweede jaar en tot €204.000.000,00 in het tiende jaar.  Daarnaast 

zijn er ook nog de kosten voor het gratis vervoer van de groene stroom, opgelegd door arti-

kel 15 van het Vlaamse elektriciteitsdecreet, waarvoor geen raming gekend is. 

42. De bovenstaande opsomming is niet noodzakelijk volledig.  Zo is er nog geen reke-

ning gehouden met sociale openbare dienstverplichtingen als de budgetmeters.  Zij geeft 

echter wel een beeld van wat allemaal nog op de prijs van de elektriciteit kan aangerekend 

worden. 
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43. De impact van de meeste van deze maatregelen behoort echter tot een periode die 

buiten het opzet van deze studie valt.  Vastgesteld kan enkel worden dat de impact van de 

openbare dienstverplichtingen stijgt. 

 

 

 

IV. De in aanmerking komende klanten  

44. Voor de klanten met een verbruik van meer dan 20 GWh werden uit de gegevens 

bekomen van de N.V. ELECTRABEL, de gegevens verzameld met betrekking tot de vrijge-

komen klanten op basis van hun verbruik in 2002 ; met andere woorden, een verbruiker die 

in 2002 meer dan 100 GWh verbruikt, wordt aangemerkt als in aanmerking komende vanaf 

1999 en omgekeerd, een verbruiker die in 2002 geen 100 GWh heeft verbruikt, wordt gezien 

als niet in aanmerking komende in 1999.  Tabel 8 geeft, voor de klanten met een verbruik 

van meer dan 20 GWh per jaar, een index die de evolutie van berekende gemiddelde prijzen 

per categorie van verbruik weergeeft alsmede dezelfde evolutie wanneer de prijzen worden 

gecorrigeerd voor de brandstof-indexatie-parameter (Nc), door die op de waarde bereikt in 

januari 1999 in te stellen. Figuren 6 en 7 geven dezelfde evoluties in de vorm van een gra-

fiek.  Opgemerkt moet nog worden dat de gegevens van de N.V. ELECTRABEL (net als die 

van de N.V. LUMINUS trouwens) all-in prijzen, dit is inclusief de vervoerskost, geven. 

 

Hieruit blijkt dat de prijzen voor de verbruikers met een verbruik van meer dan 20 GWh een 

evolutie tonen die licht daalt van 1999 tot 2000 maar daarna terug stijgt in alle onderverde-

lingen.  Wanneer de brandstofparameter gelijk wordt gehouden op de waarde bereikt in ja-

nuari 1999, gaat de vastgestelde prijsdaling lager en loopt zij ook nog door tot 2001.  De 

prijsstijging vanaf 2002 daarentegen wordt ook veel geprononceerder.  

  

Tabel 8. Evolutie prijzen in aanmerking komende klanten >20GWh van 1999 tot 2002 

 

Prijzen vrije klanten >20GW (€/kWh)- index op basis 1999 
Totaal verbruik 1999 2000 2001 2002

Nc 1/1999 Nc 1/1999 Nc 1/1999 Nc 1/1999
20-100GWh 4156223808 100,00 100,00 76,9440 100,5813 81,8167
100-250GWh 5664311409 100,00 100,2055 89,93747 76,4090 91,8386 70,6643 98,4254 80,0630
250-500GWh 3462168608 100,00 100,2055 97,32968 82,6892 99,0489 76,2122 106,0265 86,2460
500-750GWh 2763960333 100,00 100,2055 96,7161 82,1680 104,6157 80,4955 105,4312 85,7618
750-1000 GWh 949441144 100,00 100,2055 95,60825 81,2268 97,0249 74,6549 110,4500 89,8443
>1000GWh 9747721673 100,00 100,2055 92,01492 78,1739 94,7682 72,9184 95,9106 78,0173
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Figuur 6 

Evolutie prijzen vrije klanten met afname groter 
dan 20 GWh
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Figuur 7 

Evolutie prijzen vrije klanten met afname groter 
dan 20 GWh  Nc waarde januari 1999
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45. Voor de klanten met een verbruik van meer dan 1 GWh, die in Vlaanderen in aan-

merking komen vanaf 1 januari 2002, werden de gegevens bekomen van de twee leveran-

ciers verenigd in Tabel 7.  Deze gegevens hebben uiteraard enkel betrekking op het jaar 

2002 en kunnen dus nog geen evolutie laten zien. 

 

Tabel 7 

 
Prijzen vrije klanten >1GWH, <20GWh in 2002 (€/kWh) 
  
Categorie €/kWh 

1-10 GWh 0,072688 
>10 GWh 0,060478 
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V. Besluit  

 
46. De tarieven voor de gebonden klanten vertonen in de beschouwde periode, tussen 

1999 en 2002, een duidelijk dalende tendens, vooral omwille van de expliciete tariefmaatre-

gelen, waarvan het effect gedeeltelijk wordt tenietgedaan door de stijging in de belastingen 

en door de evolutie van de Ne en Nc parameters.  De daling bereikt echter niet het door de 

regeringsbeslissing van 5 april 2002 gestelde doel van een gemiddelde vermindering van 

3000 BEF (€74,37) van de factuur voor de residentiële verbruikers. 

Voor de in aanmerking komende klanten wordt een daling van de prijzen tussen 1999 en 

2000 vastgesteld, waarna de prijzen terug stijgen.    
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