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EXECUTIVE SUMMARY
Deze studie biedt een inzicht in de structuren, marktaandelen, voorwaarden en de kost voor
elektriciteit van de coöperatieve vennootschappen die elektriciteit aanbieden op de Belgische markt.
De studie werd opgemaakt op basis van de beschikbare financiële gegevens neergelegd bij de
Nationale Bank van België tot 30.09.2018; het betreft voornamelijk gegevens tot 31.12.2017. Andere
informatie werd geput uit publiek beschikbare informatie (zoals jaarverslagen, prospectussen en
tariefkaarten). Daarnaast werden gegevens van de toegangspunten per leverancier en per
distributienetbeheerder (DNB) gebruikt.
De CREG definieert drie types van coöperatieve vennootschappen die elektriciteit leveren:
1)

Coöperatieve vennootschappen die elektriciteit produceren en verkopen aan hun
vennoten.
Hierbij
heeft
de
coöperatieve
vennootschap
de
elektriciteitsproductiemiddelen in eigendom en wendt deze aan om elektriciteit te
leveren aan haar vennoten. Dit type coöperatieve vennootschap sluit het meest aan bij
de historische coöperatieve gedachte waarbij een aantal leden middelen verzamelen om
rechtstreeks te investeren in een project van hernieuwbare energie, die vervolgens aan
de leden wordt verkocht.

2)

Coöperatieve vennootschappen die aan hun vennoten elektriciteit verkopen
geproduceerd door een (verbonden) vennootschap. Deze vorm van coöperatie van
elektriciteitslevering betreft coöperatieve vennootschappen die elektriciteit leveren die
aangekocht wordt bij andere vennootschappen die verbonden ondernemingen of
geassocieerde vennootschappen kunnen zijn.

3)

Vennootschappen die elektriciteit verkopen aan vennoten van een coöperatieve
vennootschap en, mits meerprijs, aan klanten die geen vennoot zijn van de
coöperatieve vennootschap. De afnemer heeft de mogelijkheid om een aandeel te
nemen in een coöperatieve vennootschap en zo te genieten van een verminderde prijs
voor de geleverde energie. De directe levering van elektriciteit gebeurt niet door de
coöperatieve vennootschap aan de klanten.

De CREG heeft de financiële structuur van de verschillende vennootschappen onderzocht. De
consument dient zich bij het onderschrijven van aandelen in een coöperatieve structuur bewust te zijn
van specifieke kenmerken van de coöperatieve structuur en de risico’s verbonden aan het kopen van
aandelen.
Niettegenstaande de stelselmatige toename van het marktaandeel van de coöperatieve
vennootschappen blijft hun aandeel van ongeveer 59.000 toegangspunten (maart 2018) beperkt tot
0,94% van het totale aantal toegangspunten in België. 92,17% van deze toegangspunten liggen in
Vlaanderen, 5,37% in Wallonië en 2,46% in Brussel. Vlaanderen telt tevens het hoogst aantal actieve
coöperatieve vennootschappen (4) met levering van elektriciteit (Wallonië: 2 en Brussel: 1).
Bij het vergelijken van de kost van elektriciteit voor de afnemer moet een onderscheid worden
gemaakt tussen de kost voor de aandelen en die voor elektriciteit zelf.
Na aankoop van een aandeel in een coöperatieve vennootschap ontvangt de afnemer eventueel een
dividend op zijn aandelen. Als de afnemer uittreedt uit de coöperatieve vennootschap heeft hij recht
op de terugbetaling van de waarde van het aandeel, het zogenoemde scheidingsaandeel, dat bepaald
wordt op basis van de balans op het einde van het boekjaar. In de statuten van de coöperatieve
vennootschap mogen echter andere waarderings- of berekeningsmethoden worden vastgelegd. Dit
kan impliceren dat de vennoot die uittreedt geen meerwaarde kan realiseren. Bij de aankoop van
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aandelen moet de afnemer zich ervan bewust zijn dat hieraan altijd het risico verbonden is dat het
bedrag niet volledig terugbetaald wordt. Daarnaast hebben vennoten enkel het recht om in de loop
van de eerste zes maanden van het boekjaar uit het kapitaal te treden. Bijkomende
uittredingsvoorwaarden kunnen worden opgelegd via de statuten van de coöperatieve vennootschap.
Het is dan ook noodzakelijk dat een afnemer – voordat hij aandelen aankoopt – alle modaliteiten van
de uittreding en de bepaling van de waarde van de aandelen kent.
Het prijzenbeleid en productaanbod van de coöperatieve vennootschappen is divers. Er is enerzijds
één coöperatieve vennootschap wiens productaanbod zich beperkt tot één product met een all-in
tarief en zonder onderscheid tussen dag- en nachttarief. Anderzijds bieden andere coöperatieven
zowel producten aan met een vaste als een variabele energieprijs en wordt wel een onderscheid tussen
dag- en nachttarief (en exclusief nachttarief) gemaakt.
In deze studie wordt een vergelijking gemaakt tussen de jaarlijkse geraamde kost van het
productaanbod van coöperatieve vennootschappen en gelijkaardige producten van niet-coöperatieve
vennootschappen.
De coöperatieve vennootschappen scoren goed bij een laag verbruik mede omwille van geen of een
beperkte vaste vergoeding. Hierdoor bepalen enkel de variabele kosten de totale kostprijs. Deze
prijszetting, die een laag verbruik stimuleert, past in de filosofie van een rationeel energiegebruik die
coöperatieve vennootschappen vaak ook willen bewerkstelligen.
De producten van de coöperatieve vennootschapen scoren globaal genomen echter ook goed bij een
gemiddeld en hoog verbruik ten opzichte van vergelijkbare producten, zij het minder dan bij een laag
verbruik. Het competitief voordeel door het ontbreken van (of een zeer lage) vaste vergoeding die
geldt bij lage verbruiken is minder van toepassing bij een gemiddeld en hoog verbruik daar deze minder
doorweegt in de totale jaarlijkse kost.
Gelet op de verscheidenheid aan verbruiksprofielen en prijzen raadt de CREG de afnemer aan om
steeds een vergelijking te maken aan de hand van een prijsvergelijkingswebsite op basis van zijn eigen
specifieke verbruiksgegevens.
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1.

INLEIDING

De afgelopen jaren werden verschillende initiatieven ontwikkeld waarbij de consument een aandeel
heeft in de coöperatieve vennootschap die hem elektriciteit levert. De CREG heeft in deze studie een
onderzoek uitgevoerd rond de structuren van deze coöperatieve vennootschappen, hun belang in de
leveranciersmarkt, de voorwaarden tot toetreding en een vergelijking van de geraamde kost voor de
levering van energie.
Na de inleiding in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 een korte introductie over de coöperatieve
vennootschapsvorm gegeven en een analyse gemaakt van de structuren gebruikt door coöperatieve
vennootschappen bij de levering van elektriciteit. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de marktaandelen
van deze vennootschappen besproken. In hoofdstuk 4 wordt de totale kost en de gevolgen verbonden
aan de deelname in een coöperatieve vennootschap, omschreven.
Deze studie werd opgemaakt op basis van de beschikbare financiële gegevens neergelegd bij de
Nationale Bank van België tot 30.09.2018; het betreft voornamelijk gegevens tot 31.12.2017. Andere
informatie werd geput uit publiek beschikbare informatie (zoals jaarverslagen, prospectussen en
tariefkaart). Daarnaast werden gegevens van de toegangspunten per leverancier en per
distributienetbeheerder (DNB) gebruikt.
Deze studie werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn vergadering van
25 oktober 2018.

2.

COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN
LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

2.1.

DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPSVORM

EN

DE

1.
De coöperatieve vennootschapsvorm is in het verleden ontstaan vanuit de coöperatieve
beweging en wordt gekenmerkt door het feit dat de leden van een coöperatieve vennootschap aan
gemeenschappelijke doelstellingen werken en gemeenschappelijke waarden delen. Oorspronkelijk
was de coöperatieve vennootschap een vennootschapsvorm waarvan de bijzondere werking afweek
van de principes en waarden van de andere vormen van handelsvennootschappen.
Het Belgisch recht kent op heden1 twee soorten coöperatieve vennootschappen met name:

2.
i.

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba) en

ii.

vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa).

Het onderscheid tussen beide vennootschapsvormen bestaat erin dat voor de cvba strengere regels
voor het kapitaal werden uitgewerkt omwille van de beperkte aansprakelijkheid.

1

In randnummer 6 wordt ingegaan op de wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
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3.
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onderscheidt zich van nietcoöperatieve vennootschappen omwille van:
-

het variabel aantal vennoten (leden) waarbij naast het vast gedeelte van het kapitaal ook
een variabel kapitaal bestaat;

-

de vlotte toe- en uittreding bij de coöperatieve vennootschap zonder dat telkens een
statutenwijziging noodzakelijk is;

-

de grote contractuele vrijheid inzake de organisatie van het bestuur.

4.
Coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk hebben ervoor gekozen om in hun
statuten bijkomende voorwaarden op te nemen. Deze voorwaarden benadrukken dat deze
vennootschappen niet op de verrijking van hun vennoten gericht zijn, nauwkeurig het sociaal doel van
hun onderneming moeten beschrijven en een jaarverslag moeten opmaken over de wijze waarop hun
sociaal doel wordt verwezenlijkt.
5.
Een coöperatieve vennootschap kan erkend worden door de Nationale Raad voor de
Coöperatie2: (hierna: NRC), een orgaan dat in 1955 door de overheid werd opgericht om de
coöperatieve idee te verspreiden en in stand te houden3. De NRC erkent coöperatieve
vennootschappen die de fundamentele waarden en principes van het coöperatief ondernemen
respecteren. De coöperatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen om door de NRC erkend te
worden en krijgt vervolgens een specifiek statuut in vergelijking met het gemene recht. Dit levert een
aantal voordelen op voor de coöperatieve vennootschap, haar vennoten en haar bestuurders. Hierna
worden de voordelen die in het kader van deze studie van belang zijn, opgesomd:
1)

het dividend dat de erkende coöperatie uitkeert, is voor het (dividend)bedrag tot 640 €
vrijgesteld van belasting (roerende voorheffing) die vanaf 1 januari 20184 via de
belastingaangifte moet worden aangevraagd;

2)

de erkende coöperatie wordt vrijgesteld van de toepassing van prospectuswet5 indien aan
bepaalde voorwaarden is voldaan. Belangrijke voorwaarden6 zijn dat de erkende
coöperatie minder dan 5 miljoen € kapitaal per 12 maanden ophaalt en dat het maximale
bedrag waarop kan worden ingetekend, beperkt is zodat na afloop geen enkele vennoot
voor meer dan 5.000 € aandelen (in nominale waarde) bezit.

6.
Op 4 juni 2018 werd het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verengingen, en diverse bepalingen, ingediend bij de Kamer.7 Dit ontwerp wordt momenteel
besproken in de Kamer. In de memorie van toelichting wordt op pagina 11 het volgende vermeld8 over
de wijzigingen met betrekking tot de coöperatieve vennootschap:

2

Meer informatie over de Nationale Raad voor de Coöperatie: https://cooperatiefvlaanderen.be/nrc-erkenning#wat .
Het vrijblijvende karakter van de oorspronkelijke wetgeving in 1873 zorgde er immers voor dat wie een coöperatieve
vennootschap oprichtte, niet noodzakelijk volgens de coöperatieve principes werkte. (citaat uit:
https://cooperatiefvlaanderen.be/nrc-erkenning#wat).
4
Vanaf 1 januari 2018 geldt er een nieuwe vrijstelling voor alle dividenden van Belgische of buitenlandse bedrijven met
uitzondering van beleggingsfondsen en juridische constructies. Coöperatieve aandelen worden niet langer apart behandeld;
ze zijn geïntegreerd in de nieuwe algemene vrijstelling.
Een eerste schijf van 640 €per belastingplichtige is voortaan vrijgesteld van roerende voorheffing.
Bron: Website Ecopower
5
Prospectuswet: de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt.
6
Deze voorwaarden worden opgesomd in de prospectuswet en worden behandeld in een mededeling van het FSMA
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/fsma_2017_17_nl.pdf .
7
Wetsontwerp beschikbaar op http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3119/54K3119001.pdf .
3
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De coöperatieve vennootschap (CV) krijgt haar oorspronkelijke eigenheid terug nl. een
onderneming voeren op basis van het coöperatief gedachtengoed, zoals dat ligt vervat in de
coöperatieve beginselen verwoord door de International Co-operative Alliance (ICA), die ook
hun weg vonden naar Verordening nr. 1435/2003. De mogelijkheid tot erkenning van
coöperatieve vennootschappen in toepassing van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling
van een nationale raad voor coöperaties en van haar uitvoeringsbesluit van 8 januari 1962 tot
vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van groeperingen van coöperatieve
vennootschappen wordt behouden, nu er bepaalde fiscale gevolgen aan zijn gekoppeld.

In de artikelsgewijze toelichting wordt dit op pagina 191 vermeld:
De coöperatieve vennootschap heeft tot voornaamste doel om aan de behoeften van haar
aandeelhouders te voldoen, en biedt aldus een flexibel instrument om de gemeenschappelijke
doelstellingen van de aandeelhouders te realiseren. Deze doelstellingen kunnen bestaan in de
ontwikkeling of ondersteuning van de economische of sociale activiteiten van de
aandeelhouders. Zo kan de CV onder meer activiteiten voeren of laten voeren die aanleiding
geven tot overeenkomsten met haar aandeelhouders inzake de levering van goederen, het
verrichten van diensten of de uitvoering van werken. De CV kan tevens als instrument dienen
om de economische of sociale behoeften van haar aandeelhouders te behartigen, in het
bijzonder wanneer de vennootschap toelaat om, middels de bundeling van krachten en/of
middelen binnen de CV, een beter collectief resultaat te bereiken. De coöperatieve
vennootschap kan deze doelstelling ook realiseren middels een deelneming in een of meerdere
andere vennootschappen.

Het is op heden nog niet duidelijk wat de invloed van de gewijzigde wetgeving zal zijn op verschillende
types coöperatieve vennootschappen die hierna besproken worden.

2.2.

COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN
LEVERINGSVERGUNNING VOOR ELEKTRICITEIT

MET

EEN

7.
Een aantal coöperatieve vennootschappen beschikken over een leveringsvergunning voor
elektriciteit:
1)

COCITER scrl9 heeft een leveringsvergunning voor het Waals Gewest;

2)

Ecopower cvba10 en Wase Wind cvba11 hebben een leveringsvergunning voor het Vlaams
Gewest.

8.
Daarnaast bestaan ook vennootschappen die elektriciteit leveren en waarbij het
aandeelhouderschap in andere coöperatieve vennootschappen aanleiding geeft tot aangepaste
tarieven. Het betreft de leveringen via de vennootschappen Energie 2030 Agence sa12, Aspiravi
Energy nv13 en Lampiris sa14.

9

COCITER scrl, Rue de barry 20, 7904 Pipaix, BE 0508.727.881.
Ecopower cvba, Posthoflei 3, 2600 Berchem (Antwerpen), BE 0445.389.356.
11
Wase Wind cvba, Samelstraat 21A, 9170 Sint-Gillis-Waas, BE 0476.210.711.
12
Energie 2030 Agence sa, Pützhag 8, 4730 Raeren, BE 0473.740.377.
13
Aspiravi Energy nv, Thor Park 8300, 3600 Genk, BE 0553.706.187.
14
Lampiris sa, Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège, BE 0859.655.670.
10
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2.3.

STRUCTUREN VAN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN BIJ DE
LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

9.
De CREG maakt volgend onderscheid inzake de structuren van coöperatieve vennootschappen
die elektriciteit leveren:
a)

coöperatieve vennootschappen die elektriciteit produceren en verkopen aan hun
vennoten;

b)

coöperatieve vennootschappen die aan hun vennoten elektriciteit verkopen
geproduceerd door een andere vennootschap;

c)

vennootschappen die elektriciteit verkopen aan vennoten van een coöperatieve
vennootschap en, mits meerprijs, aan klanten die geen vennoot zijn van de coöperatieve
vennootschap.

10.
Daarnaast bestaan er coöperatieve vennootschappen rond hernieuwbare energie waarin een
particulier of vennootschap een aandeel kan aankopen maar die geen voorwerp uitmaken van deze
studie. Het betreft bijvoorbeeld projecten van energieleveranciers (zoals Electrabel Cogreen cvba,
Wind Together cvba (EdF Luminus)), een coöperatieve vennootschap rond energie (Enercoop scrl) en
andere (lokale) initiatieven die tot doel hebben te investeren in projecten rond hernieuwbare energie
en waar geen rechtstreekse levering van elektriciteit gebeurt.
2.3.1.

Coöperatieve vennootschappen die elektriciteit produceren en verkopen

11.
De eerste vorm van coöperatie van elektriciteitslevering betreft de coöperatieve
vennootschap die elektriciteitsproductiemiddelen in eigendom heeft en deze activa gebruikt om
elektriciteit te leveren aan haar vennoten. Dit type coöperatieve vennootschap sluit het meest aan bij
de historische coöperatieve gedachte waarbij een aantal leden middelen verzamelen om rechtstreeks
te investeren in een project van hernieuwbare energie, die vervolgens aan de leden wordt verkocht.
In de praktijk wordt dit principe enkel door Ecopower cvba toegepast.
2.3.1.1.

Ecopower cvba

12.
Uit de beschrijving op de website en na analyse van de financiële staten blijkt dat de
onderneming over productiemiddelen beschikt die gefinancierd worden door kapitaal onderschreven
door de vennoten (eigen vermogen) en vreemd vermogen. Ecopower beschikt naast de activa voor de
productie van groene stroom en warmte door middel van windmolens, warmtekracht- en
biomassacentrales en zonnepanelen (fotovoltaïsche cellen) ook over een pelletsfabriek.
13.
Ecopower heeft een overeenkomst met de cvba BeauVent15 zodat vennoten van BeauVent
eveneens elektriciteit kunnen aankopen bij Ecopower zonder vennoot van laatstgenoemde
vennootschap te zijn.
BeauVent is een coöperatieve vennootschap die zoveel mogelijk mensen wil verenigen die mee
investeren in energie-efficiëntie en de productie van groene energie uit zon, wind en biomassa.

15

BeauVent CVBA, Ijzerdijk 47, 8600 Diksmuide, BE 0472.292.307.
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Schematisch wordt dit als volgt voorgesteld:
Figuur 1: Structuur Ecopower cvba per 31 december 2017

14.
Ecopower heeft een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Vlaamse gewest afgeleverd
door de VREG. In het verleden bestond een wachtlijst voor elektriciteitsklanten, maar dit is sinds enige
tijd niet meer van toepassing.
15.
Daarnaast bestaan een aantal specifieke voorwaarden bij de levering van elektriciteit en het
houden van de aandelen. Enkel aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap die in Vlaanderen
wonen, kunnen elektriciteit afnemen (en houtpellets en – briketten kopen). Indien een aandeel
onderschreven wordt, gebeurt dit voor een termijn van telkens 6 jaar. Tijdens het eerste semester van
het zesde jaar kan een aandeel opgezegd worden en ontvangt de aandeelhouder het in de statuten
vastgelegde bedrag terugbetaald. In artikel 11 van voormelde statuten wordt bepaald:
“(…) De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
aandeelbewijs zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin ontslag genomen of de
uitsluiting uitgesproken wordt.”

Indien het aandeel niet opgezegd wordt staat het voor een volgende periode van 6 jaar vast.
16.
Het resultaat van Ecopower wordt bepaald door de inkomsten en kosten van de
productieactiviteiten van deze vennootschap.
2.3.2.

Coöperatieve vennootschappen die elektriciteit verkopen aan hun vennoten
geproduceerd door een andere vennootschap.

17.
Deze vorm van coöperatie van elektriciteitslevering betreft coöperatieve vennootschappen die
elektriciteit leveren die aangekocht wordt bij andere vennootschappen die verbonden ondernemingen
of geassocieerde vennootschappen16 kunnen zijn. Het onderscheid met het vorige type van

16

Artikelen 11-12 van het Wetboek van Vennootschappen: Art.11 (…) onder met een vennootschap verbonden
vennootschappen (wordt verstaan): a) de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent; b) de
vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen; c) de vennootschappen waarmee zij een consortium
vormt; d) de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de
vennootschappen bedoeld in a), b) en c).
2° onder " personen verbonden met een persoon ", de natuurlijke en rechtspersonen die verbonden zijn met een persoon
in de betekenis van het 1°. Art. 12 onder " geassocieerde vennootschap " wordt verstaan, elke andere vennootschap dan een
dochtervennootschap of een gemeenschappelijke dochtervennootschap waarin een andere vennootschap een deelneming
bezit en waarin zij een invloed van betekenis uitoefent op de oriëntatie van het beleid. (…)

Niet vertrouwelijk
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coöperatieve vennootschap is dat de productiemiddelen geen eigendom zijn van de coöperatieve
vennootschap maar van een andere vennootschap. De elektriciteitsleveringen door Wase Wind cvba
vallen onder deze categorie.
2.3.2.1.

Wase Wind cvba

18.
Uit de informatie op de website en na analyse van de financiële staten blijkt dat de
vennootschap Wase Wind in een welbepaalde regio17 hernieuwbare energie verkoopt afkomstig uit
windmolenparken gelegen in het Waasland en het Scheldeland. Deze windmolenparken zijn in
eigendom van Fortech bvba18 en BredeKop Wind bvba. De coöperatieve vennootschap Wase Wind
heeft een (achtergestelde) lening verstrekt aan Fortech bvba en aan BredeKop Wind bvba19 in het
kader van de investeringen in de windmolenparken.
Onderstaande figuur verduidelijkt deze structuur:
Figuur 2: Structuur Wase Wind cvba per 31 maart 2017
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aandeelhouder van

klant bij

Wase Wind CVBA

Fortech BVBA
lening aan
aandeelhouder
van
BREDEKOP WIND BVBA

19.
Wase Wind cvba heeft een vergunning voor levering in het Vlaams Gewest afgeleverd door de
VREG.
20.
Zoals blijkt uit dit schema is de Wase Wind cvba geen rechtstreekse eigenaar van de
windmolenparken. De vennootschap Wase Wind verkoopt elektriciteit van de productie uit de parken
in eigendom van Fortech en BredeKop Wind. Het resultaat van de vennootschap Wase Wind is
samengesteld uit de marge op de verkopen van elektriciteit en uit de intrest-opbrengsten van de
verstrekte (achtergestelde) leningen.

17

Volgens de website van Wase Wind kan stroom geleverd worden in Antwerpen-Linkeroever, Berlare, Beveren,
Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lochristi, Lokeren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse,
Waasmunster, Wichelen, Zele en Zwijndrecht.
18
Fortech bvba, Samelstraat 21A, 9170 Sint-Gillis-Waas, BE 0472.734.646.
19
BredeKop Wind bvba, Samelstraat 21A, 9170 Sint-Gillis-Waas, BE 0896.246.841.

Niet vertrouwelijk
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2.3.3.

Vennootschappen die elektriciteit verkopen aan vennoten van een coöperatieve
vennootschap en, mits meerprijs, aan klanten die geen vennoot zijn van de
coöperatieve vennootschap.

21.
Bij deze groep van vennootschappen heeft de afnemer de mogelijkheid om een aandeel te
nemen in een coöperatieve vennootschap en zo te genieten van een verminderde prijs voor de
geleverde energie of om elektriciteit te kopen zonder te participeren in een coöperatieve
vennootschap. De coöperatieve vennootschappen waarin geparticipeerd wordt, hebben voornamelijk
als doel een (toekomstige) productieactiviteit in de hernieuwbare energie. De levering van elektriciteit
door de vennootschappen Energie 2030 Agence sa, COCITER scrl en Aspiravi Energy nv wordt in deze
groep opgenomen.
22.
Daarnaast wordt de levering van energie aan de vennoten van Lampiris COOP cvba als een
afzonderlijk project vermeld met als specifiek kenmerk dat het om een initiatief gaat waarin niet kan
worden ingeschreven omdat slechts een beperkt aantal vennoten tijdens een bepaalde periode
aandelen kon onderschrijven.
2.3.3.1.

Energie 2030 Agence sa

23.
Energie 2030 Agence sa heeft een leveringsvergunning in Brussel, Vlaanderen en Wallonië en
geeft een korting op de vaste vergoeding aan de vennoten van de Energie 2030 scrl20, Clean Power
Europe sce21 en Émissions Zéro scrl22. Een afnemer kan er echter ook voor opteren geen aandelen van
de coöperatieve vennootschap te kopen. De coöperatieve vennootschap Energie 2030 heeft op haar
beurt diverse participaties in Belgische en Duitse vennootschappen, zodat haar inkomsten
voornamelijk bestaan uit financiële inkomsten.

20

Energie 2030 scrl, Pützhag 8, 4700 Eupen, BE 0455.494.479.
Clean Power Europe sce, Quai du Batelage 5 bte 255, 1000 Bruxelles, BE 0665.770.485.
22
Émissions Zéro scrl, Nanon 98, 5000 Namur, BE 0888.239.292.
21

Niet vertrouwelijk
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De structuur van de vennootschappen rond Energie 2030 wordt als volgt voorgesteld.
Figuur 3: Structuur Energie 2030 Agence sa per 31 maart 2017 (met gegevens van Clean Power Europe SCE per 30 juni 2017,
Energie 2030 scrl per 31 december 2016)
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24.
Uit het schema blijkt dat de aandeelhouders van Energie 2030 scrl een participatie hebben in
een vennootschap die op haar beurt participaties heeft in vennootschappen betrokken bij de productie
van hernieuwbare energie en die zowel in België als in Duitsland gevestigd zijn. De opbrengsten van
Energie 2030 scrl worden voornamelijk bepaald door de financiële inkomsten (dividenden en
intresten) uit deze vennootschappen.
25.
De Europese coöperatieve vennootschap Clean Power Europe werd opgericht op
2 november 2016 en het eerste boekjaar werd afgesloten op 30 juni 2017. Uit de financiële staten van
het eerste verkorte boekjaar blijkt dat een belangrijke participatie werd genomen in Energie 2030 scrl
met als doel een dividend te kunnen verschaffen vanaf 2017. De inkomsten van deze coöperatieve
vennootschap worden dus eveneens bepaald door haar participatie in andere vennootschappen.
26.
Het rendement van de aandeelhouder van Energie 2030 scrl (vennootschap niet erkend door
het NRC) of Clean Power Europe SCE (erkend door het NRC) is afhankelijk van de financiële inkomsten
uit diverse vennootschappen.
2.3.3.2.

COCITER scrl

27.
Comptoir Citoyen des énergies scrl (afgekort COMPTOIR CITOYEN en met acroniem
COCITER scrl) werd opgericht op 20 december 2012 door verschillende coöperatieve vennootschappen
CLEF scrl, Courant D’Air scrl, Ferréole scrl en Vents D’Houyet scafs.
28.
Uit de informatie verstrekt op de website blijkt dat COCITER scrl een coöperatieve
vennootschap is die verschillende Waalse coöperatieve vennootschappen actief in de productie van
hernieuwbare energie (voornamelijk windmolens) groepeert, om groene elektriciteit te leveren. De
consument kan de keuze maken om naast het leveringscontract eveneens een aandeel te nemen in
een aantal coöperatieve vennootschappen verbonden aan COCITER scrl en kan dan van een
verminderde prijs genieten.

Niet vertrouwelijk

12/37

De structuur van de vennootschappen rond COCITER scrl wordt als volgt voorgesteld:
Figuur 4: Structuur van COCITER scrl per 31 december 2017
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29.
De vennootschap COCITER scrl heeft een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Waalse
Gewest afgeleverd door de CWaPE.
30.
De andere coöperatieve vennootschappen, waarin een aandeel kan worden onderschreven,
bevinden zich in verschillende fases van hun ontwikkeling en zijn in de eerste levensjaren vaak (nog)
niet rendabel. Uit het schema blijkt eveneens dat de coöperatieve vennootschap, waarin aandelen
worden ingeschreven, op haar beurt zelf deelnemingen kan hebben in andere vennootschappen. De
afnemer kan dus, naargelang de vennootschap waarin hij aandelen onderschrijft, al dan niet
dividenden ontvangen. Uit het schema blijkt eveneens dat de coöperatieve vennootschappen
aandelen hebben in COCITER scrl.
31.
Op de website van Emissions Zéro scrl wordt naast de samenwerking met COCITER ook
vermeld dat klanten van Energie 2030 Agence sa een korting kunnen krijgen op de vaste vergoeding.
2.3.3.3.

Aspiravi Energy nv

32.
Aspiravi Energy nv heeft een leveringsvergunning voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel en
stelt aan de afnemer verschillende tarieven voor. Hierbij werd tot september 201823 een onderscheid
gemaakt tussen huishoudelijke en professionele (KMO) afnemers die lid worden van één van de
coöperatieve vennootschappen Limburg Wind cvba24 en Aspiravi Samen cvba25 waarmee Aspiravi
Energy nv samenwerkt en klanten die niet beschikken over aandelen in voormelde coöperatieve
vennootschappen.

23

Vanaf oktober 2018 biedt Aspiravi Energy nv geen producten meer aan, aan afnemers die geen aandelen hebben in de
coöperaties Limburg Wind cvba en Aspiravi Samen cvba.
24
Limburg Wind cvba, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, BE 0825.735.660.
25
Aspiravi Samen cvba, Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Schaarbeek, BE 0824.919.276.

Niet vertrouwelijk
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Schematisch wordt dit als volgt voorgesteld:
Figuur 5: Structuur Aspiravi Energy nv per 31 december 2017
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33.
Het kapitaal van de coöperatieve vennootschappen Limburg Wind en Aspiravi Samen wordt
via achtergestelde leningen ter beschikking gesteld van een aantal vennootschappen van de groep
Aspiravi voor de realisatie van windmolenprojecten in België. De inkomsten van de coöperatieve
vennootschappen omvatten dus de ontvangen intrestvergoedingen uit de achtergestelde leningen bij
de nv Aspiravi26, nv Limburg Win(d)t27 en nv Lommel Win(d)t28.
2.3.3.4.

Lampiris SA

34.
Lampiris Coop is een initiatief van de groep rond Lampiris waarbij de mogelijkheid werd
gegeven tot aandeelhouderschap in de coöperatieve vennootschap Lampiris Coop voor een beperkt
aantal deelnemers. In de loop van 2013-2014 werd het kapitaal van de coöperatieve vennootschap
Lampiris Coop verhoogd door de inbreng van ongeveer 1.000 nieuwe vennoten. Deze eenmalige
kapitaalsverhoging van Lampiris Coop (250.000 €) werd gebruikt om 20 % van de aandelen van
LAMPIRIS WIND sa29 te kopen. De vennoten van de cvba Lampiris Coop kunnen genieten van een
(voordelig tarief) bij Lampiris en hebben indirect een deel (voor 20 %) van de vennootschap die de
windmolen van Couvin uitbaat. De deelname in het kapitaal werd beperkt tot maximum
1.000 aandelen (die onderschreven werden) en het aanbod om in te schrijven op de aandelen van de
coöperatieve vennootschappen bestaat momenteel niet meer.

26

Aspiravi nv, Vaarnewijkstraat 17,8530 Harelbeke, BE 0477.518.825.
Limburg Win(d)t nv, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, BE 0820.832.113.
28
Lommel Win(d)t nv, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, BE 0559.893.403.
29
LAMPIRIS WIND sa, Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège, BE 0880.350.620.
27

Niet vertrouwelijk
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Schematisch wordt dit als volgt voorgesteld:
Figuur 6: Structuur Lampiris Coop cvba per 31 december 2017
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35.
De opbrengsten van Lampiris Coop zijn dus afhankelijk van de uitkering van dividenden door
de nv Lampiris Wind aan haar aandeelhouders.
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36.
Hierna wordt een overzicht gegeven van de verschillende vennootschappen met de
kenmerken die in vorig hoofdstuk besproken werden.

Niet vertrouwelijk
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Tabel 1: Overzicht van de verschillende vennootschappen
Structuur

Ecopower

Wase Wind

Energie 2030

Cociter

Aspiravi

Lampiris COOP

Klant bij

Ecopower CVBA

Wase Wind CVBA

Energie 2030 Agence SA

Cociter SCRL

Aspiravi Energy NV

Lampiris SA

Leveringsvergunning

Vlaanderen

Vlaanderen

Vlaanderen
Wallonië
Brussel

Wallonië

Vlaanderen
Wallonië
Brussel

Vlaanderen
Wallonië
Brussel

Aandeel van

Ecopower CVBA
Beauvent CVBA

Wase Wind CVBA

Energie 2030 SCRL (1)
Clean Power Europe SCE (2)

BOCAGEN SCRL - fs (3)
Courant d'Air SCRL (1)
CLEF SCRL (1)
Ferréole SCRL (1)
Lucéole SCRL (3)
HesbEnergie SCRL -fs (2)
Vents du Sud SCRL (3)
Champs d'énergie SCRL (2)
Nosse Moulin SCRL (1)
Condroz Energies Citoyennes SCRL (1)
Eole - Lien SCRL (3)
Emissions Zéro SCRL (4)

Limburg Wind CVBA
Aspiravi Samen CVBA

Lampiris COOP CVBA

Activiteit coöperatieve vennootschap Ecopower produceert en levert
energie en houtpellets

levering van energie, verstrekken van holdingmaatschappij
leningen

levering van energie

financieringsmaatschappij

holdingmaatschappij

Bron van inkomsten CVBA

marge op verkoop van energie en
intresten op verstrekte leningen

marge op verkoop van energie

inkomsten uit verstrekte leningen

inkomsten uit dividenden Lampiris
Wind SA

levering energie en pellets

Prijs per aandeel in €
Minimale onderschrijving (*)

250
1 aandeel

Minimale investering in €
Andere voorwaarden en specifieke
kenmerken

inkomsten uit dividenden diverse
vennootschappen

248 250 (1) of 1.000 (2)
1 aandeel

250

4 aandelen (1) of 1 aandeel (2)
255

- onderschrijving voor een minimale - levering in een beperkt gebied
periode van 6 jaar

250 (1) - 125 (2) - 100 (3) - 260 (4)
1 aandeel
1.000

4 aandelen
100

- korting op vaste vergoeding van een - korting op vaste vergoeding
bepaald product

- enkel klanten van Wase Wind
kunnen coöperant worden
Erkend door de NRC

125

ja, erkenning van coöperatieve
ja, erkenning van coöperatieve
geen erkenning voor Energie2030
vennootschap waarin aandeel wordt vennootschap waarin aandeel wordt SCRL, erkenning voor Clean Power
gehouden (vermeld in KBO)
gehouden (vermeld in KBO)
Europe SCE (vermeld in KBO)

250
1 aandeel

500

250

- onderschrijving voor een minimale - beperkt aantal coöperanten (1.000)
periode van 5 jaar

- coöperatieve vennootschappen in
verschillende stadia van ontwikkeling

- specifieke producten

ja, erkenning van coöperatieve
vennootschappen waarin aandeel
wordt gehouden (vermeld in KBO)

ja, erkenning van coöperatieve
vennootschappen waarin aandeel
wordt gehouden (vermeld in KBO)

ja, erkenning van coöperatieve
vennootschap waarin aandeel wordt
gehouden (vermeld in KBO)

(*) om te genieten van voordelen coöperatieve vennootschap

Niet vertrouwelijk

16/37

3.
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37.
De CREG beschikt over de gegevens van de toegangspunten per leverancier en per
distributienetbeheerder (DNB). Deze gegevens worden opgevraagd bij de verschillende DNB’s en
hebben enkel betrekking op aansluitingen op het distributienet. Op basis van deze gegevens wordt
een analyse gemaakt van het marktaandeel van de coöperatieve vennootschappen.30
In tabel 2 wordt de evolutie van het aantal beleverde toegangspunten door coöperatieve
vennootschappen sinds 2014 weergegeven.
Tabel 2: Marktaandeel coöperatieve vennootschappen
Marktaandeel cooperatieve venootschappen
Toegangspunten in Vlaanderen
Toegangspunten in Wallonië
Toegangspunten in Brussel
TOTAAL
TOTAAL AANTAL TOEGANGSPUNTEN

31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/03/2018
Aantal
Aandeel
Aantal
Aandeel
Aantal
Aandeel
Aantal
Aandeel
Aantal
Aandeel
42.588
1,20%
44.153
1,25%
48.783
1,37%
51.464
1,43%
54.421
1,51%
1.737
0,09%
2.047
0,11%
2.958
0,15%
2.963
0,15%
3.169
0,16%
299
0,04%
497
0,07%
1.323
0,19%
1.410
0,20%
1.453
0,20%
44.624
0,73%
46.697
0,76%
53.064
0,85%
55.837
0,89%
59.043
0,94%
6.109.312
6.176.700
6.226.273
6.275.848
6.286.840

De tabel laat de evolutie zien van het aantal toegangspunten beleverd door een coöperatieve
vennootschap in de periode van 2014 tot 2018. Deze is met meer dan 14.400 toegenomen en het
marktaandeel van de coöperatieve vennootschappen steeg in deze periode tot 0,94 %.
Het grootste deel van deze beleverde toegangspunten bevindt zich in Vlaanderen, namelijk 54.421 van
de 59.043 of 92,17%. In Wallonië 5,37% en in Brussel 2,46%.
Het procentueel aandeel in het totaal aantal toegangspunten moet in volgende context gezien worden:
-

op 31 maart 2018 bedraagt het gecumuleerd aandeel van de twee grootste
elektriciteitsleveranciers ongeveer 65,27 % van alle toegangspunten;

-

na aftrek van het marktaandeel van de 5 grootste leveranciers (op basis van het totaal
aantal toegangspunten) per 31 maart 2018 blijft 12,99 % van de globale markt over die
beleverd wordt door alle andere leveranciers, waaronder de coöperatieve
vennootschappen. Een toename met 0,05 % van het marktaandeel op een jaar tijd is dus
een significante stijging.

38.

Coöperatieve vennootschappen worden bij de ontwikkeling van hun marktaandeel beperkt:
-

de consument is verplicht aandelen te kopen, wat in het eerste jaar een bijkomende
betaling van minimaal 100 € betekent;

-

de verkoop van de aandelen van een coöperatieve vennootschap is onderhevig aan
beperkende voorwaarden, zo is bijvoorbeeld de uittreding enkel mogelijk tijdens de
eerste 6 maanden van het jaar. Daarnaast kunnen de statuten de uittreding aan
bijkomende voorwaarden onderwerpen;

-

de coöperatieve vennootschap levert vaak enkel elektriciteit zodat de consument een
andere leverancier moet contracteren voor een levering van gas;

30

Zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2.3 van deze studie, deze vennootschappen worden hierna ook de ‘coöperatieve
vennootschappen’ genoemd.

Niet vertrouwelijk
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-

coöperatieve vennootschappen opteren er soms voor om maar in een beperkte regio te
leveren;

-

de tariefkaarten van de coöperatieve vennootschap COCITER zijn pas sinds april 2018
publiek beschikbaar zodat een prijsvergelijking niet mogelijk was.

39.
In onderstaande tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het totaal aantal toegangspunten31
per coöperatieve vennootschap.
Tabel 3: Overzicht van het totaal aantal toegangspunten per coöperatieve vennootschap
Aantal toegangspunten beleverd door
Ecopower
Energie Agence 2030
Wase Wind
Aspiravi Energy
COCITER
TOTAAL
Huishoudelijke afnemers
Professionele (KMO) afnemers
TOTAAL

31/12/2014
Aantal
Aandeel
40.933
92%
2.149
5%
1.542
3%
0
0
44.624
100%
42.055
94%
2.569
6%
44.624
100%

31/12/2015
Aantal
Aandeel
41.442
89%
2.706
6%
2.262
5%
287
1%
0
46.697
100%
43.212
93%
3.485
7%
46.697
100%

31/12/2016
Aantal
Aandeel
41.755
79%
4.583
9%
2.401
5%
4.325
8%
0
53.064
100%
45.323
85%
7.741
15%
53.064
100%

31/12/2017
Aantal
Aandeel
43.762
78%
4.691
8%
2.835
5%
4.549
8%
0
55.837
100%
47.320
85%
8.517
15%
55.837
100%

31/03/2018
Aantal
Aandeel
44.507
75%
4.762
8%
2.789
5%
6.802
12%
183
0,3%
59.043
100%
48.283
82%
10.760
18%
59.043
100%

Ecopower is, op basis van het aantal beleverde toegangspunten, de grootste coöperatieve
vennootschap alhoewel deze vennootschap uitsluitend in Vlaanderen levert. Aspiravi Energy en
COCITER beschikken pas sinds 2014 over een leveringsvergunning. Aspiravi Energy heeft
leveringsvergunningen voor Brussel en Wallonië maar heeft op datum van deze studie nog geen
aanbod voor deze regio’s. Het aandeel van Lampiris COOP kan niet berekend worden aangezien deze
toegangspunten verwerkt zijn in het totaal aandeel van Lampiris nv.
Uit tabel 3 blijkt eveneens dat een het aantal professionele (KMO) afnemers in de periode 2014-2018
sterk gestegen is.

4.

VERGELIJKING VAN DE KOST VAN ELEKTRICITEIT
VOOR DE AFNEMER

4.1.

ONDERSCHRIJVING VAN AANDELEN EN VERGOEDING VAN HET
KAPITAAL

40.
Als de kost van elektriciteit voor de afnemer wordt vergeleken, moet een onderscheid gemaakt
worden tussen de kost voor de aandelen en die voor de elektriciteit zelf. De afnemer, die klant wordt
bij een coöperatieve vennootschap, betaalt in het eerste jaar de waarde van de aandelen en de kost
van de energielevering. De volgende jaren ontvangt de afnemer eventueel een dividend op zijn
aandelen. Als de afnemer uittreedt uit de coöperatieve vennootschap heeft hij recht op de
terugbetaling van de waarde van het aandeel, het zogenoemde scheidingsaandeel, dat bepaald wordt
op basis van de balans op het einde van het boekjaar. De waardebepaling van dit (scheidings)aandeel
wordt in artikel 374 van het wetboek van vennootschappen als volgt bepaald:
“De vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen,
heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de balans van
het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgehad.”

31

Totaal aantal toegangspunten = coöperanten en niet-coöperanten.
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In de statuten van de coöperatieve vennootschap mogen echter andere waarderings- of
berekeningsmethoden worden vastgelegd (artikel 355 van het wetboek van vennootschappen). De
coöperatieve vennootschap kan ervoor opteren dat de uittredende vennoten enkel en alleen recht
hebben op maximaal het gestorte kapitaal bij intrede. Dit impliceert dat de vennoot geen meerwaarde
kan realiseren.
Tenzij in de statuten anders bepaald, hebben de vennoten het recht uit te treden of een gedeelte van
hun aandelen terug te nemen. Dit recht mag enkel uitgeoefend worden tijdens de eerste zes maanden
van het boekjaar. De statuten van de coöperatieve vennootschap kunnen bijkomende
uittredingsvoorwaarden opleggen, zoals een minimum duurtijd vooraleer de vennoot kan uittreden.
Het is noodzakelijk dat een afnemer - voordat hij aandelen in een coöperatieve vennootschap
onderschrijft - de modaliteiten van de uittreding en de bepaling van de waarde van de aandelen
analyseert, zodat hij weet welke bijkomende voorwaarden eraan verbonden zijn.
41.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de minimale investering verschilt per coöperatieve
vennootschap en varieert van 100 € tot 1.000 €.
In bepaalde gevallen is de aanschaffingsprijs van een aandeel in een coöperatieve vennootschap hoger
dan de jaarlijkse kost voor elektriciteit (zie ook hoofdstuk 4.3). Een afnemer kan de keuze maken voor
een coöperatieve vennootschap omwille van:
-

de lagere kosten voor elektriciteit.

-

het gedachtengoed van de coöperatieve vennootschap.

-

het rendement op de aandelen van de coöperatieve vennootschap.

Tabel 4 geeft een overzicht van de onderschrijving in het kapitaal en de vergoeding over het jaar 2017.
42.
Bij het vergelijken van de geraamde kost van elektriciteit moet een duidelijk onderscheid
gemaakt worden tussen de aankoop van een aandeel en de geraamde jaarlijkse kost voor elektriciteit.
De keuze voor een coöperatieve vennootschap geeft aanleiding tot een hogere uitstroom van
financiële middelen in het eerste jaar, die bij de uittreding uit de vennootschap kan terugbetaald
worden. Bij de aankoop van aandelen moet de afnemer zich ervan bewust zijn dat aan die uitgave altijd
het risico verbonden is dat het bedrag niet volledig terugbetaald wordt.
43.
In deze studie gaan we ervan uit dat coöperanten ook systematisch kiezen voor een
leveringscontract bij de betrokken vennootschappen. Het is echter belangrijk te benadrukken dat de
vrije keuze van elektriciteitsleverancier ook voor vennoten van coöperatieve vennootschappen geldt.
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Tabel 4: Kapitaal en vergoedingen van het kapitaal voor het jaar 2017
Energie 2030 groep
Ecopower

Wase Wind

Aspiravi groep

Clean Power
Energie 2030
Europe

Aspiravi
samen

COCITER

Limburg wind

Lampiris
COOP

Courant d'Air

CLEF

Ferréole

Luceole

Hesbenergie Vents du Sud

Champs
d'énergie

Nosse Moulin

Condroz
Energies
Citoyennes

Emissions
Zéro

Eole-Lien

Bocagen

Minimum aantal aandelen

1

1

4

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Minimale investering (in €)

250

248

1000

1000

500

500

250

250

250

250

100

125

100

125

250

250

100

260

100

2%

5,50%

4%

0%

3,50%

4%

0,00%

4,00%

3,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,00%

0,00%

0%

0,00%

0,00%

3,00%

(-)

5

13,64

40

0

17,5

20

0

10

7,5

0

0

0

4

0

0

0

0

7,8

(-)

Dividendrendement 2017
Totaal dividend op minimum
aantal aandelen (in €)

Niet vertrouwelijk

20/37

4.2.

PRODUCTKENMERKEN EN PRIJSZETTING VAN DE COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN

44.
Coöperatieve vennootschappen hebben vaak een productengamma dat beperkt is tot één
product met een vaste energieprijs.32 Aspiravi Energy en Lampiris Coop vormen hierop een
uitzondering, hun aanbod bevat zowel energieproducten met een vaste als met een variabele
energiecomponent.
De coöperatieve vennootschappen passen diverse vormen van prijszetting toe:
1)

Ecopower heeft geen vaste vergoeding en heeft een vaste prijs per geleverde kWh
elektriciteit die de energiecomponent (incl. kosten groenestroomcertificaten (=GSC) en
warmtekrachtkoppeling (=WKK)), de distributie— en transmissienettarieven en
bijkomende heffingen (uitgezonderd de bijdrage energiefonds en het prosumententarief,
deze worden afzonderlijk aangerekend) omvat. Deze prijs wordt slechts één keer per jaar
aangepast. Er wordt geen onderscheid gemaakt in functie van het type meter. Sinds 1
januari 2017 differentieert Ecopower de prijs per distributienetgebied. Voorheen was er
maar één prijs voor alle distributienetgebieden.33

2)

Wase Wind heeft verschillende prijzen naargelang het type meter en vraagt een vaste
vergoeding. In de prijs, die per distributienetgebied verschillend is, zijn de
energiecomponent (incl. GSC en WKK), het distributie- en het transmissienettarief en de
bijkomende heffingen inbegrepen. De energiecomponent blijft constant over het hele
beleveringsgebied voor het volledige jaar. Wijzigingen in de distributienet- en
transmissienettarieven en de heffingen tijdens het jaar worden doorgerekend aan de
klanten.

3)

De vennoten van Energie 2030 betalen geen vaste vergoeding, voor niet-vennoten
bedraagt deze vergoeding 100 €/jaar (incl. btw). Energie 2030 past een vaste prijs per
geleverde kWh toe die verschilt, afhankelijk van het type meter. Deze prijs is exclusief de
kosten van de groenestroomcertificaten en warmtekrachtkoppeling, de distributie- en
transmissienetkosten en de bijkomende heffingen.

4)

De vennoten van coöperatieve vennootschappen binnen de groep ‘COCITER’ betalen een
lagere vaste vergoeding (39,95 €/jaar incl. btw) dan niet-vennoten. De vaste vergoeding
voor niet-vennoten is in juli 2018 de hoogste vaste vergoeding in België namelijk
325,33 €/jaar (incl. btw). COCITER past een vaste prijs per geleverde kWh toe die verschilt,
afhankelijk van het type meter. Deze prijs is exclusief de kosten van de
groenestroomcertificaten, de distributie- en transmissienetkosten en de bijkomende
heffingen.

5)

Vennoten met 4 aandelen van Aspiravi Samen of Limburg Win(d)t kunnen intekenen op
diverse specifieke producten bij de energieleverancier Aspiravi Energy (Eco Plus en Eco
Life). Aspiravi past een vaste vergoeding toe. Aspiravi Energy hanteert een prijs per kWh
geleverde elektriciteit voor elk type meter. Deze prijs omvat niet de kosten van de GSC en
WKK, noch de distributie- en transmissienetkosten en bijkomende heffingen en worden
tevens afzonderlijk afgerekend.

32

Het productgamma exclusief bestemd voor de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap.
In het verleden werden om deze reden afnemers van bepaalde distributienetgebieden (met hogere distributienettarieven)
niet meer aanvaard/op een wachtlijst opgenomen.
33
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6)

4.3.

De vennoten van Lampiris Coop ontvangen een preferentieel tarief voor 100% groene
stroom dat overeenstemt met een korting van 30% op het energiegedeelte op een
product binnen het Lampiris productgamma.34

VERGELIJKING VAN DE GERAAMDE JAARLIJKSE KOST

45.
Alle coöperatieve vennootschappen vermelden uitdrukkelijk dat de door hen geleverde
elektriciteit ‘Groen’ is en al dan niet geproduceerd is door Belgische bronnen. Om de prijszetting van
coöperatieve vennootschappen met de markt te vergelijken volgt hierna een raming van de jaarlijkse
kost van de producten aangeboden door de coöperatieve vennootschappen en producten van andere
leveranciers die hun elektriciteitsproduct als Belgisch groen bestempelen.
Daarnaast wordt het duurste en goedkoopste product op de markt vermeld. De berekeningen werden
uitgevoerd voor de maanden: oktober 2017, januari 2018, april 2018 en juli 2018. De conclusies over
deze periode zijn voor elke maand gelijklopend. In dit hoofdstuk worden de resultaten voor de maand
juli 2018 opgenomen. De resultaten van de andere maanden worden opgenomen in bijlage 1.
De afnemer kan het werkelijke groene karakter van het elektriciteitscontract van zijn leverancier
controleren met diverse online tools, via het ingeven van zijn EAN-nummer. Voor Vlaanderen:
Groencheck en Brussel: Greencheck. De vergelijkingswebsites V-test, Brusim en Compacwape bieden
naast een prijsoverzicht van de diverse aangeboden producten ook nog een overzicht van het
percentage groene stroom in de diverse producten. Daarnaast beschikt de VREG over een tool die een
vergelijking tussen de leveranciers mogelijk maakt op het vlak van de herkomst van de geleverde
elektriciteit, de Herkomstvergelijker.
Lampiris Coop is niet in de vergelijking opgenomen aangezien er geen recente tariefkaarten
beschikbaar zijn via de website van de vennootschap en dit product niet langer toegankelijk is voor
nieuwe klanten.
46.
Voor de berekening van de geraamde kost voor de energielevering wordt volgende
methodologie gebruikt:
1)

De berekeningen werden gemaakt op basis van de tariefkaarten zonder eventuele
kortingen mee in rekening te brengen en in de veronderstelling dat een afnemer over de
nodige aandelen beschikt om te kunnen genieten van de bijzondere voorwaarden als
coöperant.

2)

Enkel producten met vaste energiecomponent worden vergeleken35, met uitzondering
van het goedkoopste en duurste product (zie verder).

3)

Omdat sommige coöperatieven een all-in tarief hanteren wordt de berekening gemaakt
op het niveau van één distributienetgebied. Aangezien Wase Wind zich tot het beleveren
van enkele distributienetgebieden36 beperkt, wordt de berekening voor Vlaanderen
gemaakt voor het distributienetgebied van Imewo. Voor Wallonië werd ORES Hainaut als
distributienetgebied opgenomen, omdat zich er het hoogste aantal toegangspunten
bevinden. Brussel telt slechts één distributienetgebied, zijnde Sibelga. De distributie- en
transmissienettarieven worden opgelegd per distributienetgebied en gelden voor alle

34

De recentste publieke tariefkaart op de website van Lampiris dateert van juni 2017, de korting werd berekend op het
product Tip (met variabele energiecomponent).
35
Voor Aspiravi Energy werd het product Eco Plus Fix opgenomen in de vergelijking.
36
Imewo, Imea en Intergem.
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leveranciers zodat ze ‘neutraal’ zijn bij de vergelijking tussen de leveranciers. Aangezien
de leveranciers per gewest eenzelfde prijszetting hanteren, zijn de besluiten van de
analyse voor één distributienetgebied gelijk voor het volledige gewest.
4)

Bij de vergelijking zijn diverse verbruiksprofielen gebruikt voor zowel een enkelvoudige
als tweevoudige meter37:
•

een laag verbruik: 600 kWh/jaar (waarvan 300 kWh dag en 300 kWh nacht bij een
tweevoudige meter), bijvoorbeeld een klein huishouden en/of een huishouden met
fotovoltaïsche panelen.

•

een gemiddeld verbruik: 3.500 kWh/jaar (waarvan 1.600 kWh dag en 1.900 kWh
nacht bij een tweevoudige meter).

•

een hoog verbruik: 7.500 kWh/jaar (waarvan 3.600 kWh dag en 3.900 kWh nacht
bij een tweevoudige meter).

•

een exclusief nachttarief verbruik38: 12.500 kWh/jaar. Een exclusief nachtmeter is
in de praktijk altijd gekoppeld aan een enkelvoudige of tweevoudige meter. Bij de
selectie van het duurste en goedkoopste exclusief nachttarief werd uitgegaan van
een combinatie van een exclusief nachtmeter en een enkelvoudige meter met een
gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar. Hierbij werden geen bijkomende vaste
vergoeding in rekening gebracht.

5)

In de vergelijking wordt rekening gehouden met de verschillende opgelegde heffingen en
BTW.39

6)

De vergelijkbare producten van niet-coöperatieve vennootschappen beantwoorden aan
volgende criteria:
•

Vaste prijs voor de energiecomponent.

•

Belgisch groen.

•

Contract van 1 jaar of onbepaalde duur voor Vlaanderen en Wallonië en een
contract van 3 jaar in Brussel.40

Tabel 5: Vergelijkbare producten van niet-coöperatieve vennootschappen

37

Verbruiksprofielen zoals opgenomen in Charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van
elektriciteit en gas (exclusief het profiel exclusief nachttarief verbruik).
38
Een exclusief nachtmeter telt het verbruik via een afzonderlijk elektriciteitscircuit waarop uitsluitend
verwarmingstoepassingen mogen worden aangesloten (bv. accumulatieverwarming en warmwaterboilers).
39
Met uitzondering van: de bijdrage energiefonds in Vlaanderen, de aansluitingsvergoeding in Wallonië en de specifieke
bijdrage openbare dienstverplichtingen in Brussel.
40
Binnen Brussel is er een minimale duur van 3 jaar voor het initiële leveringscontract opgelegd.
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7)

Het goedkoopste en duurste product per regio per verbruiksprofiel beantwoordt aan
volgende criteria:
•

Het wordt aangeboden door een niet-coöperatieve vennootschap. Een product
van een coöperatieve vennootschap kan dus duurder of goedkoper zijn.

•

Om het duurste en goedkoopste product op de markt op te nemen in de
vergelijking zijn zowel producten met een vaste als een variabele
energiecomponent opgenomen. Waarbij de prijzen op de tariefkaart worden
gebruikt voor de berekening van de kost over het volledige jaar.

•

Er zijn geen criteria opgelegd met betrekking tot de duur van het contract.

•

Het betreffen geen producten waarbij een éénmalige voorafbetaling van een fictief
jaarverbruik vereist is. Noch producten die enkel te verkrijgen zijn in een fysieke
winkel of het bezit van fotovoltaïsche installatie of een elektrisch voertuig vereisen.

•

Extra optionele opties werden niet in rekening gebracht, zoals de optie groene
stroom. Dit betekent dat producten met deze optie(s) duurder kunnen zijn dan het
duurste product op de markt.

4.3.1.

Vlaanderen

47.
Op basis van bovenvermelde criteria werd de jaarlijkse kost van diverse producten berekend
en in de grafieken hieronder samengevat voor wat betreft de distributienetbeheerder Imewo.41
4.3.1.1.

Laag verbruik

Figuur 7: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen - enkelvoudige
meter laag verbruik (juli 2018)

Figuur 8: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen - tweevoudige
meter laag verbruik (juli 2018)

48.
Globaal genomen zijn de aangeboden coöperatieve producten binnen Vlaanderen goedkoper
bij een laag verbruik dan de vergelijkbare producten aangeboden door niet-coöperatieve leveranciers.
De producten van coöperatieve vennootschappen worden gekenmerkt door het feit dat geen of een
beperkte vaste vergoeding wordt aangerekend, zodat enkel het verbruik de totale jaarlijkse kostprijs

41

De groene kleuren duiden op de producten van coöperatieve vennootschapen, de blauwe kleuren op de vergelijkbare
producten, geel duidt op het goedkoopste product en grijs op het duurste product.
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bepaalt.42 Dit leidt tot een goede score bij een laag verbruik ten opzichte van vergelijkbare producten
bij niet-coöperatieve vennootschappen die vaak een hogere vaste vergoeding hanteren.
Deze prijszetting stimuleert de afnemer om zijn verbruik zo laag mogelijk te houden en past in de
filosofie van een rationeel energiegebruik die vele coöperatieve vennootschappen promoten.
Ecopower bood in juli 2018 een goedkoper product aan dan het goedkoopste product van een nietcoöperatieve vennootschap bij een enkelvoudige meter. Deze vaststelling geldt ook voor de ganse
onderzochte periode.43 Door het ontbreken van een opdeling tussen dag- en nachttarief scoort het
product iets minder goed bij een tweevoudige meter.
4.3.1.2.

Gemiddeld en hoog verbruik

Figuur 9: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen - enkelvoudige
meter gemiddeld en hoog verbruik (juli 2018)

Figuur 10: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen - tweevoudige
meter gemiddeld en hoog verbruik (juli 2018)

49.
Bij een gemiddeld tot hoog verbruik met een enkelvoudige meter, scoren de producten van de
coöperatieve vennootschappen goed ten opzichte van de opgenomen vergelijkbare producten. Het
verschil is echter duidelijk minder uitgesproken dan bij een laag verbruik. De aangeboden producten
blijven goedkoper dan het duurste aangeboden product op de markt.
Voor een gemiddeld verbruik met een tweevoudige meter zijn er goedkopere producten op de markt
dan de door de coöperatieven vennootschappen aangeboden producten. Daar waar Ecopower de
goedkoopste keuze is voor consumenten met een enkelvoudige meter, geldt dit niet voor een
tweevoudige meter.
Het competitief voordeel door het ontbreken van of een lage vaste vergoeding is minder van
toepassing bij een gemiddeld en hoog verbruik daar deze minder doorweegt in de totale jaarlijkse
kostprijs.
De kostprijs van de producten aangeboden door Aspiravi en Energie 2030 is gelijkaardig aan de
jaarlijkse kostprijs van de opgenomen vergelijkbare producten van de niet-coöperatieve
vennootschappen. Andere leveranciers bieden goedkopere alternatieven aan, zowel voor een
enkelvoudige meter als voor een tweevoudige meter.

42

Enkel de jaarlijks aangerekende meterhuur of tarief voor meting en telling inbegrepen in de distributienetkosten is geen
variabel element. Dit tarief bedroeg in juli 2018 voor Imewo 4,39 €, ORES (Hainaut Electricité): 17,73 € en Sibelga 15,20 €. Bij
het hanteren van een all-in tarief, waarbij dit vast element verrekend wordt op basis van verbruik (€/kWh) betekent dit een
bijkomend voordeel bij een laag verbruik ten opzichte van de andere prijsformules waar deze ongeacht het verbruik volledig
wordt aangerekend.
43
Zie bijlage 1
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4.3.1.3.

Exclusief nacht verbruik

50.
Uit onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat Ecopower de duurste optie is voor verbruikers met
een exclusief nachtmeter. Zoals aangegeven werd voor het exclusief nachttarief gebruik gemaakt van
het tarief dat gekoppeld was aan het tarief bij het product met een enkelvoudige meter.
51.
Het grote verschil tussen Ecopower en de andere opgenomen leveranciers kan verklaard
worden door het feit dat Ecopower, in tegenstelling tot de andere producten opgenomen in de studie,
geen verschillende prijs toepast voor een exclusief nachtmeter. De coöperatieven Aspiravi en Energie
2030 passen wel een opdeling toe in hun prijzen en hebben dus een gelijkaardig tarief als de
vergelijkbare producten van niet-coöperatieve vennootschappen. De coöperatieve vennootschap
Wase Wind scoort goed, het aangeboden product is goedkoper dan het goedkoopste tarief
aangeboden op de markt door de niet-coöperatieve vennootschappen.
Figuur 11: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen - exclusief nacht (juli 2018)

4.3.2.

Wallonië

52.
Uit tabel 1 blijkt dat vier coöperatieve vennootschappen een leveringsvergunning voor
Wallonië hebben. Op datum van deze studie zijn tariefkaarten van twee coöperatieve
vennootschappen (Energie 2030 en COCITER) publiek beschikbaar. De groep rond Aspiravi heeft een
leveringsvergunning in Wallonië maar biedt er geen producten aan.
4.3.2.1.

Laag verbruik

Figuur 12: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië - enkelvoudige
meter laag verbruik (juli 2018)
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meter laag verbruik (juli 2018)
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53.
Energie 2030 heeft een competitieve prijs voor consumenten met een laag verbruik. Het
aangeboden product is goedkoper dan de opgenomen gelijkwaardige producten van niet-coöperatieve
vennootschappen in de studie. Tevens blijkt de prijs competitief te zijn ten opzichte van het
goedkoopste product.
De coöperatieve vennootschap COCITER bevindt zich in dezelfde prijscategorie als de vergelijkbare
producten van de niet-coöperatieve vennootschappen.
4.3.2.2.

Gemiddeld en hoog verbruik

Figuur 14: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië - enkelvoudige
meter gemiddeld en hoog verbruik (juli 2018)

Figuur 15: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië - tweevoudige
meter gemiddeld en hoog verbruik (juli 2018)

54.
Binnen Wallonië scoort COCITER goed voor een gemiddeld en hoog verbruik ten opzichte van
vergelijkbare producten. Energie 2030 scoort matig tot slecht voor een gemiddeld en hoog verbruik in
juli 2018, dit in tegenstelling tot de andere bestudeerde periodes44.
Net zoals in Vlaanderen, valt het voordeel van geen of een lage vaste vergoeding weg bij een gemiddeld
en hoog verbruik.
4.3.2.3.

Exclusief nacht verbruik

55.
Het exclusief nachttarief van Energie 2030 is duurder dan bij vergelijkbare producten
opgenomen in de studie en COCITER bevindt zich in het duurdere kostprijssegment van de markt.
Figuur 16: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië - exclusief nacht (juli 2018)

44

Zie bijlage 1
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4.3.3.

Brussel

56.
Slechts twee coöperatieve vennootschappen beschikken over een leveringsvergunning voor
Brussel. In de realiteit blijkt bovendien dat alleen Energie 2030 ook effectief producten aanbiedt. Dit
heeft tot gevolg dat de prijsvergelijking beperkt is tot de vergelijking van Energie 2030 met de
vergelijkbare producten van niet-coöperatieve vennootschappen.
4.3.3.1.

Laag verbruik

Figuur 17: Jaarlijkse kostprijs in Brussel– enkelvoudige
meter laag verbruik (juli 2018)

Figuur 18: Jaarlijkse kostprijs in Brussel - tweevoudige
meter laag verbruik (juli 2018)

57.
Door het ontbreken van een vaste vergoeding scoort Energie 2030 goed bij een laag verbruik
ten opzichte van de andere producten.
4.3.3.2.

Gemiddeld en hoog verbruik

Figuur 19: Jaarlijkse kostprijs in Brussel– enkelvoudige
meter gemiddeld en hoog verbruik (juli 2018)

Figuur 20: Jaarlijkse kostprijs in Brussel - tweevoudige
meter gemiddeld en hoog verbruik (juli 2018)

58.
Energie 2030 ligt voor een gemiddeld verbruik in dezelfde prijscategorie als de vergelijkbare
producten. Bij een hoog verbruik ligt de totale kostprijs hoger. Het competitief voordeel door het
ontbreken van een vaste vergoeding, die de coöperatieve heeft, is minder van toepassing bij een
gemiddeld en hoog verbruik daar deze minder doorweegt in de totale jaarlijkse kostprijs.
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4.3.3.3.

Exclusief nacht verbruik

59.
Ten opzichte van vergelijkbare producten is Energie 2030 de duurdere optie bij een exclusief
nachtmeter, zie onderstaande figuur.
Figuur 21: Jaarlijkse kostprijs in Brussel – exclusief nacht (juli 2018)

5.

CONCLUSIE

In deze studie werden verschillende structuren rond (coöperatieve) vennootschappen die elektriciteit
leveren geanalyseerd binnen België.
Hoewel het aantal beleverde toegangspunten stelselmatig toeneemt, blijft het marktaandeel van de
coöperatieve vennootschappen beperkt tot 0,94% van de totale aantal toegangspunten in België. Het
gaat om ongeveer 59.000 toegangspunten. 92,17% daarvan ligt in Vlaanderen , 5,37% in Wallonië en
2,46% in Brussel. Vlaanderen telt ook het hoogst aantal actieve coöperatieve vennootschappen (4) (in
Wallonië zijn er twee en in Brussel één).
De coöperatieve vennootschappen hebben zeer verschillende structuren en voeren ook een sterk
uiteenlopend prijzenbeleid. Er is enerzijds één coöperatieve vennootschap wiens productaanbod zich
beperkt tot één product met een all-in tarief en zonder onderscheid tussen dag- en nachttarief.
Anderzijds bieden de andere coöperatieven zowel producten aan met een vaste als een variabele
energieprijs en kan er bij hen wel een onderscheid tussen dag- en nachttarief gemaakt worden.
Bovendien bieden zij ook een exclusief nachttarief aan.
Globaal gezien scoren de coöperatieve vennootschappen goed in vergelijking met vergelijkbare
producten die worden aangeboden door de niet-coöperatieve vennootschappen op de
elektriciteitsmarkt vooral bij een laag verbruik. Het aanbod van sommige coöperatieve
vennootschappen, voornamelijk in Vlaanderen, is zeer competitief en vaak zelfs het goedkoopste
aanbod op de markt. Tijdens de onderzoeksperiode stelden Ecopower en Wase Wind zeer scherpe
prijzen voor bepaalde verbruiksprofielen voor, zowel in vergelijking met vergelijkbare producten als
vergeleken met het goedkoopste product op de markt.
Doordat coöperatieve vennootschappen vaak geen of een beperkte vaste vergoeding aanrekenen, zijn
het enkel variabele kosten (energiekosten, distributie- en transportkosten, heffingen en btw) die de
totale kostprijs bepalen. Als gevolg hiervan scoren de coöperatieve vennootschappen goed bij een laag
verbruik in vergelijking met producten van niet-coöperatieve vennootschappen met een vaste
vergoeding. Deze prijszetting, die een laag verbruik stimuleert, past in de filosofie van een rationeel
energiegebruik die vele coöperatieve vennootschappen bewerkstelligen.
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De producten van de coöperatieve vennootschapen scoren bij gemiddeld en hoog verbruik globaal
genomen goed ten opzichte van vergelijkbare producten, zij het minder dan bij een laag verbruik. Het
competitief voordeel door het ontbreken of een zeer lage vaste vergoeding die geldt bij lage
verbruiken is minder van toepassing bij een gemiddeld en hoog verbruik daar deze minder doorweegt
in de totale jaarlijkse kostprijs.
Gelet op de verscheidenheid aan verbruiksprofielen en prijzen raadt de CREG de consument aan om
steeds een vergelijking te maken aan de hand van een prijsvergelijkingswebsite, op basis van zijn
specifieke verbruiksgegevens. Wanneer een afnemer beslist om elektriciteit van een vennootschap
met een coöperatieve structuur af te nemen, raadt de CREG aan dat een afnemer tevens de structuur
van de vennootschap en de kenmerken van het aanhouden van aandelen onderzoekt.



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

Laurent JACQUET
Directeur
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BIJLAGE 1
Resultaten periode oktober 2017 - juli 2018
VLAANDEREN
Laag verbruik
Figuur 22: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen –
enkelvoudige meter laag verbruik

Figuur 23: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen –
tweevoudige meter laag verbruik

Gemiddeld verbruik
Figuur 24: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen –
enkelvoudige meter gemiddeld verbruik
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Figuur 25: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen –
tweevoudige meter gemiddeld verbruik
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Hoog verbruik
Figuur 26: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen –
enkelvoudige meter hoog verbruik

Figuur 27: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen –
tweevoudige meter hoog verbruik

Exclusief nacht
Figuur 28: Jaarlijkse kostprijs in Vlaanderen – exclusief nacht
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WALLONIË
Laag verbruik
Figuur 29: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië– enkelvoudige
meter laag verbruik

Figuur 30: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië - tweevoudige
meter laag verbruik

Gemiddeld verbruik
Figuur 31: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië – enkelvoudige
meter gemiddeld verbruik
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Figuur 32: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië - tweevoudige
meter gemiddeld verbruik

34/37

Hoog verbruik
Figuur 33: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië – enkelvoudige
meter hoog verbruik

Figuur 34: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië - tweevoudige
meter hoog verbruik

Exclusief nacht
Figuur 35: Jaarlijkse kostprijs in Wallonië - exclusief nacht
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BRUSSEL
Laag verbruik
Figuur 36: Jaarlijkse kostprijs in Brussel – enkelvoudige
meter laag verbruik

Figuur 37: Jaarlijkse kostprijs in Brussel – tweevoudige
meter laag verbruik

Gemiddeld verbruik
Figuur 38: Jaarlijkse kostprijs in Brussel – enkelvoudige
meter gemiddeld verbruik
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Figuur 39: Jaarlijkse kostprijs in Brussel – tweevoudige
meter gemiddeld verbruik
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Hoog verbruik
Figuur 40: Jaarlijkse kostprijs in Brussel – enkelvoudige
meter hoog verbruik

Figuur 41: Jaarlijkse kostprijs in Brussel – tweevoudige
meter hoog verbruik

Exclusief nacht
Figuur 42: Jaarlijkse kostprijs in Brussel – exclusief nacht
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