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1. EXECUTIVE SUMMARY 

De CREG stelt vast dat, in de loop van de periode 2022-2026, voor alle bestudeerde verbruikerstypes, 
de totale meerkost te wijten aan het federale beleid onvermijdelijk het bedrag zal overschrijden dat in 
het referentiejaar 2021 wordt gefactureerd indien het wettelijk kader tegen dan niet wordt aangepast. 
Zowel de federale bijdrage als de kost ter financiering van offshore groenestroomcertificaten en die 
van het CRM zullen immers gevoelig stijgen in de loop van de komende jaren. 

Om te voldoen aan punt C.2. van resolutie 1220/007, genomen door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers op 16 juli 2020, en aangezien de residentiële verbruikers niet zullen genieten 
van een steunmechanisme voor het concurrentievermogen van ondernemingen, stelt de CREG in 
eerste instantie voor om te verzekeren dat het eenheidsbedrag van de verschillende mechanismen ter 
financiering van de ODV’s zo evolueert op de elektriciteitsfactuur van de huishoudens dat de totale 
meerkost te wijten aan de federale ODV’s afneemt ten opzichte van het referentiejaar 2021. Om dit te 
bereiken, stelt de CREG voor om de volgende cumulatieve maatregelen toe te passen: 

A. op het vlak van de toeslag offshore, artikel 7 van de elektriciteitswet wijzigen om: 

A.1. te voorzien dat de regularisatie “Zt-2” van € 100,4 miljoen voor het jaar 2022, dat 
een tekort aan ontvangen inkomsten vertegenwoordigt ten gevolge van de daling 
van de afnames geobserveerd in 2020 in het kader van de covid-19 pandemie, in 
2022 uitzonderlijk ten laste zal worden genomen door het budget van de federale 
staat (in plaats van door de netgebruikers); 

A.2. te voorzien dat, (ten laatste) vanaf 2025, de integrale kosten van de toeslag offshore 
door het budget van de federale staat zal worden gedragen; 

B. Op het vlak van de financiering van het CRM : het invoeren in de elektriciteitswet van het 
principe dat de kost van het CRM vanaf 2026 deels ten last van het budget van de federale 
staat mag worden gelegd ENKEL als het totaal van de eenheidsbedragen van de 
financieringsmechanismen van de federale ODV’s groter is of gelijk aan dat van 2021. 

Deze maatregelen die de CREG voorstelt ter bescherming van de koopkracht van de huishoudens 
maken het eveneens mogelijk om de totale meerkost te wijten aan het federale beleid gefactureerd 
aan kmo’s en kleine professionele verbruikers te laten dalen tot onder het niveau van 2021. De impact 
van deze maatregelen op zich is echter niet voldoende om de totale meerkost te wijten aan het 
federale beleid gefactureerd aan de grote professionele verbruikers onder het niveau van 2021 te laten 
zakken. Er moeten dus bijkomende maatregelen worden voorzien ter bescherming van het 
concurrentievermogen van deze grote professionele verbruikers. 

Gelet op de EEAG richtsnoeren van de Europese commissie en aangezien het probleem van het 
concurrentievermogen voornamelijk elektro-intensieve ondernemingen betreft, stelt de CREG voor 
om aan deze elektro-intensieve verbruikers een vermindering van 85 % toe te kennen gecombineerd 
met een plafonnering van de toeslag offshore in functie van de bruto toegevoegde waarde van de 
onderneming. Voor de verbruikers die niet elektro-intensief zijn, stelt de CREG voor om het 
degressiviteitsmechanisme dat momenteel van kracht is te behouden, niettemin met afschaffing van 
de plafonnering op € 250.000/jaar, wat manifest incompatibel is met de Europese regelgeving. 

Omwille van praktische uitvoering en controle, stelt de CREG voor om, als de integrale kosten van de 
toeslag offshore niet door het budget van de federale staat wordt gedragen, zich te verzekeren van de 
identieke eigenschappen van het ondersteuningsmechanisme van toepassing op de toeslag offshore 
enerzijds en op de financiering van het CRM anderzijds. 
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Ten opzichte van de situatie met ongewijzigd wettelijk kader, en voor zover het budget van de federale 
staat de integrale kosten van de toeslag offshore niet draagt voor 2025, zou de implementatie van de 
maatregelen voorgesteld door de CREG quasi geen enkele wijziging met zich meebrengen van de totale 
kost ten laste van het budget van de federale staat in 2021, 2023 en 2024. De implementatie van deze 
verschillende maatregelen zou echter leiden tot een kostenverhoging ten laste van het budget van de 
federale staat van M€ 61  in 2022, van M€ 538  in 2025 en van M€ 614  in 2026. Zo zou de kost ten 
laste van het budget van de federale staat ongeveer M€ 242 bedragen in 2021, 2023 en 2024, M€ 341 
in 2022, M€ 783 in 2025 en ongeveer M€ 842 in 2026. 

Wat de contractualisatiekosten van het CRM voor 2025 en 2026 betreft, benadrukt de CREG dat zij de 
informatie heeft gebruikt die haar op 21 januari 2021 door de FOD Economie werd overgemaakt. 
Aangezien deze informatie nog door de CREG moet worden onderzocht en de CREG hierover nog een 
advies moet opstellen, moeten de conclusies die op basis van deze informatie in het kader van 
onderhavige studie werden getrokken met enige omzichtigheid gelezen worden.  

Tenslotte benadrukt de CREG dat de implementatie van de voorgestelde maatregelen onderworpen is 
aan twee onzekerheden. Ten eerste zal de Europese Commissie van een aantal van deze maatregelen 
in kennis moeten worden gesteld en zal zij die moeten goedkeuren. In dit verband moeten we letten 
op de beslissing die de Europese Commissie binnenkort zal nemen over een mechanisme ter 
vermindering van de kosten die verband houden met het CRM ten voordele van elektro-intensieve 
verbruikers, genotifieerd door de Poolse staat. Ten tweede is het geheel van de berekeningen 
gerealiseerd in het kader van deze studie gebaseerd op een facturatie in functie van afgenomen 
energie (cf. €/MWh). Als een facturatie in functie van afgenomen vermogen (cf. €/MW) , die een betere 
stimulans is om tekorten te vermijden, zou worden ingevoerd voor 2027, bijvoorbeeld voor de 
financiering van de kosten van het CRM, zou dat een onvermijdelijke impact hebben op de resultaten 
uiteengezet in deze studie. In functie van hun kwartuurlijks afnameprofiel zouden bepaalde 
verbruikers hun factuur immers zien dalen, terwijl anderen hun factuur zouden zien stijgen.  

2. INLEIDING 

Onderhavige studie heeft als eerste doelstelling het formuleren van prognoses in een ongewijzigd 
wettelijk kader van de totale meerkost te wijten aan het federale beleid op de factuur van 
huishoudens, kmo’s en ondernemingen. Deze studie heeft als tweede doelstelling het formuleren van 
hervormingen waardoor deze totale meerkost te wijten aan het federale beleid afneemt op deze 
facturen ten opzichte van het referentiejaar 2021, ondanks de openbare dienstverplichting opgelegd 
aan Elia in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Deze studie beantwoordt aan de 
vragen die de Minister van Energie aan de CREG stelde per brief van 27 juli 2020. 

3. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 23, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) bepaalt het volgende : 

“ [De commissie is ] belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de 

organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene taak van 

toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds.  Te 

dien einde zal de commissie: 

  1° (…) ; 
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  2° op eigen initiatief of op verzoek van de minister (…) onderzoeken en studies uitvoeren in 

verband met de elektriciteitsmarkt. In dit kader waakt de commissie over het vrijwaren van de 

vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens en onthoudt 

zich derhalve ervan deze openbaar te maken. “ 

2. Onderhavige studie is dus uitgevoerd met toepassing van artikel 23, § 2, 2de lid, 2°, van de 
elektriciteitswet. 

4. ANTECEDENTEN 

3. Resolutie 1220/007 aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 16 juli 2020, 
“met betrekking tot het capaciteitsvergoedingsmechanisme voor elektriciteit wat betreft de aspecten 
transparantie, kostprijs, financieringswijze, marktwerking, en notificatie aan de Europese Commissie”, 
nodigt de regering uit : 

- in haar sectie C.2., om “ervoor te zorgen dat de totale aan het federale beleid verbonden 
meerkosten op de elektriciteitsfactuur dalen ten opzichte van het referentiejaar 2021, voor 
de gezinnen, de kmo’s en de bedrijven ondanks de openbaredienstverplichtingen die 
worden opgelegd aan Elia in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme” ; en 

- in haar sectie C.3., om “een concreet voorstel hiervoor voor te stellen aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers uiterlijk eind 2020, met als doelstelling de bescherming van de 
koopkracht van de gezinnen en de competiviteit van de bedrijven, daarbij een voorstel te 
doen van degressiviteit voor de doorrekening van de kosten van de openbare 
dienstverplichting voor het CRM en offshore zonder dat deze degressiviteit de factuur voor 
de gezinnen en kmo’s verhoogt, ten opzichte van het referentiejaar 2021.” Sectie C.4. 
bepaalt dat “dit voorstel strekt tot het gebruik van een ad-hocfonds om 
openbaredienstverplichtingen inzake energie na te komen. Dat fonds zou op diverse 
manieren worden gefinancierd, onder meer met de opbrengst uit nieuwe en ambitieuze 
maatregelen om fraude tegen te gaan. Aldus zou het voortbestaan van het ad-hocfonds 
worden gewaarborgd zonder dat dit nadelige gevolgen zou hebben voor de meest 
kwetsbare huishoudens”.  

4. Opdat de regering op deze vragen zou kunnen antwoorden, heeft de minister van Energie per 
brief van 27 juli 2020 aan de CREG gevraagd:  

- een studie uit te voeren om de kosten en prognoses van verschillende federale openbare 
dienstverplichtingen op de elektriciteitsfactuur te analyseren; 

- een studie uit te voeren over de CRM en offshore degressiviteit (rekening houdend met 
de studies die PwC reeds heeft gemaakt over CRM en de CREG over offshore) en 
verschillende conclusies en aanbevelingen op te leveren voor eind 2020; 

- een transparante monitoring in te voeren specifiek voor de federale ODV’s op de 
elektriciteitsfactuur vanaf 2021. 

5. Bijgevolg heeft het federale regeerakkoord van 30 september 2020 bepaald dat, “in 
overeenstemming met de CRM-resolutie zien we erop toe dat het federale aandeel van de 
elektriciteitsfactuur daalt. (…) De kost voor het CRM op de energiefactuur, die pas vanaf 2025 in 
werking treedt, zal gecompenseerd worden door het federaal aandeel in de factuur evenredig te laten 
dalen”. 
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6. Onderhavige studie heeft als doel te antwoorden op de vragen geformuleerd door de minister 
van Energie in haar brief van 27 juli 2020. 

7. Een eerste versie van deze studie werd op 19 november 2020 aan de minister van Energie 
overgemaakt. Deze eerste versie werd vervolgens in januari 2021 geactualiseerd op de volgende 
punten: 

- de bedragen voor de federale bijdrage en voor de financiering van de strategische reserve 
die voor 2021 definitief werden goedgekeurd, worden gebruikt; 

- het definitieve bedrag voor de regularisatie “Zt-2” voor de berekening van de toeslag 
offshore voor 2022 wordt gebruikt; 

- nieuwe ramingen die op 21 januari 2021 door de FOD Economie aan de CREG werden 
overgemaakt over de contractualisatiekosten van het CRM in 2025 en 2026 worden 
gebruikt. 

5. PROGNOSES IN EEN ONGEWIJZIGD WETTELIJK KADER 

5.1. LIJST VAN MECHANISMES TER FINANCIERING VAN DE FEDERALE 
ODV’S 

8. De CREG telt vijf mechanismes ter financiering van de federale ODV’s: 

- de financiering van de aansluiting van offshore windparken, ingevoerd in artikel 7, § 2 van 
de elektriciteitswet; 

- de financiering van federale groenstroomcertificaten, ingevoerd in artikel 7 van de 
elektriciteitswet; 

- de financiering van de strategische reserve, ingevoerd in artikel 7octies van de 
elektriciteitswet; 

- de financiering van het CRM, die eerstdaags in de elektriciteitswet zou moeten worden 
ingevoerd via resolutie 1220/007 van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 
16 juli 2020; 

- de federale bijdrage, ingevoerd in artikel 21bis van de elektriciteitswet.  

5.2. KOSTENPROGNOSES VAN FEDERALE ODV’S 

5.2.1. Beschouwd tijdsbestek 

9. De prognoses zijn geformuleerd voor de periode 2021 - 2026. Het formuleren van prognoses 
voor na 2026 wordt onzeker gemaakt door de onzekerheden omtrent onder meer de 
financieringswijze van de offshore windparken die in de nieuwe concessiezone zullen worden 
gebouwd. 
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5.2.2. Financiering van de ODV aansluiting van offshore windparken 

10. In overeenstemming met artikel 7, § 2, van de elektriciteitswet is Elia gehouden om deel te 
nemen aan de financiering van de onderzeese kabels voor de aansluiting van de windparken1 die 
beschikken over een domeinconcessie in de Noordzee toegekend op grond van artikel 6 van de 
elektriciteitswet, tot een bedrage van 25 miljoen euro per park, onderverdeeld in 5 jaarlijkse schijven 
van 5 miljoen euro. 

11. De wetgever heeft geen specifiek mechanisme ingevoerd voor de dekking van de kosten: op 
grond van artikel 12, § 5, 10°, van de elektriciteitswet, wordt deze kost opgenomen in de tarieven. 

12. Elia voorziet om in 2021 de vijfde en laatste schijf van 5 miljoen euro aan het park Norther te 
betalen. Geen enkele andere betaling is voorzien in de periode 2021-2026. Tenslotte zal er eind 2020 
na schatting een gecumuleerd tekort voor deze openbare dienstverplichting zijn ten bedrage van 
€ 200.873 dat moet worden gerecupereerd. 

Tabel 1 : Samenvatting van de geraamde kosten van de ODV voor de financiering van de aansluiting van de offshore 
windparken 

 

5.2.3. Financiering van de ODV federale groenestroomcertificaten 

5.2.3.1. Componenten 

13. De CREG kent groenestroomcertificaten toe aan elektriciteitsproducenten die over een 
domeinconcessie beschikken voor elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen in 
zeegebied waarover België haar bevoegdheid mag uitoefenen in overeenstemming met het 
internationaal maritiem recht. De transmissienetbeheerder moet groenestroomcertificaten die door 
de CREG werden afgeleverd aan een minimumprijs kopen van de groene elektriciteitsproducent die 
hierom verzoekt. De kosten veroorzaakt door deze openbare dienstverplichting worden doorgerekend 
in de factuur van de eindklant via een toeslag toegepast op de transmissienettarieven, algemeen 
bekend als de “toeslag offshore”. 

14. Uit artikel 14ter, § 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 “betreffende de instelling van 
mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de 
vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het 
Modular Offshore Grid” (hierna: het koninklijk besluit van 16 juli 2002) blijkt dat de geraamde kosten 
te dekken door de toeslag tijdens het jaar t het resultaat zijn van de som van de volgende elementen : 
At + Bt + Ct + Dt + Zt-2. 

15. De term “At” geeft de raming weer van de kosten die verband houden met de aankopen en de 
verkopen van groenestroomcertificaten die zijn uitgereikt op basis van regionale decreten en 
ordonnanties tijdens het jaar t. 

De term “Bt” geeft de raming weer van de kosten, in voorkomend geval via een voorschot en een 
aanvullend voorschot gestort in overeenstemming met artikel 14, § 1septies, van het koninklijk besluit 

 

1 Dit is niet van toepassing op de offshore parken C-Power, Belwind/Nobelwind, Northwind, Rentel en Norther. De volgende 

offshore parken moeten zich aansluiten op het Modular Offshore Grid (“MOG”), dat integraal deel uitmaakt van het 
transmissienet. 

in €/jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Betaalde bedragen aan parken 5.000.000 0 0 0 0 0

Regularisaties vorige boekjaren 200.873 0 0 0 0 0

Totale kost te dekken door de tarieven 5.200.873 0 0 0 0 0
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van 16 juli 2002, in verband met de aankopen en de verkopen van groenestroomcertificaten die zijn 
uitgereikt op basis van artikel 7, § 1 van de elektriciteitswet. 

De term “Ct” geeft de raming weer van de financiële lasten die door de netbeheerder gedurende het 
jaar t gedragen worden met betrekking tot de in behandeling zijnde aankoop- en/of 
verkooptransacties van groenestroomcertificaten en tot de in behandeling zijnde voorschotten zoals 
bedoeld in artikel 14, § 1ersepties. 

De term “Dt” geeft de kosten weer van de administratieve lasten gedragen door de netbeheerder die 
berekend zijn door de som van de factoren “At” en “Bt” te vermenigvuldigen met een coëfficiënt van 
0,3 %. Het bedrag van deze vermeerdering “Dt” wordt begrensd op € 100.000 per domeinconcessie 
die is toegekend krachtens artikel 6, § 1 van de elektriciciteitswet vanaf het jaar waarin de houder van 
die concessie elektriciteit in het net injecteerde. 

De term “Zt-2” geeft het verschil weer tussen de ramingen en de werkelijkheid die geconstateerd 
wordt voor de termen A, B en C alsook het verschil tussen de geraamde bedragen voor de inning van 
de toeslag offshore en de werkelijke bedragen voor de inning van de toeslag offshore in de loop van 
het jaar t-2 en, in het geval van correcties en regularisaties, tijdens de voorbije jaren. 

5.2.3.2. Aankoop- en verkoopprognoses van groenestroomcertificaten afkomstig uit de 
productie van zonnepanelen in een regionaal kader (de term At) 

16. Hoewel de meerderheid van de betreffende aankopen betrekking heeft op 
groenestroomcertificaten die verband houden met de offshore windparken (federale bevoegdheid), 
betreft een minderheid van de aankopen groenestroomcertificaten die verband houden met de 
productie afkomstig van zonnepanelen (regionale bevoegdheid). Deze aankopen worden eveneens 
gedekt door de toeslag offshore. 

17. Wat de zonnepanelen betreft, beperkt het koninklijk besluit van 16 juli 2002 het recht op een 
gegarandeerde minimumprijs van € 150/MWh enkel aan zonnepanelen die voor 1 augustus 2012 in 
dienst werden gesteld.  

18. Het later aannemen van verschillende regionale reglementeringen met betrekking tot de steun 
voor hernieuwbare energie heeft voor de producenten een nieuwe arbitragemogelijkheid ingevoerd 
tussen het beroep op regionale en federale steunmaatregelen. 

19. In Vlaanderen zijn de producenten die historisch gezien een beroep hebben gedaan op de 
federale ondersteuning, producenten van wie de installaties vóór 2006 in gebruik zijn genomen. 
Wegens het overschrijden van de toekenningslimiet van 10 jaar voor de duur van de gegarandeerde 
minimumprijs voorziet Elia niet langer in aankopen van Vlaamse certificaten. 

20. In het Waalse Gewest doen de fotovoltaïsche installaties van voor 1 augustus 2012 die een 
toekenningsgraad van minder dan 2,3 GSC per geproduceerd MWh genieten, in de praktijk een beroep 
op de federale terugkoopgarantie tegen gegarandeerde prijs.  

21. Voor 2021 wordt het huidige aankoopbedrag van Waalse GSC geraamd op € 662.850 per jaar 
voor 4.419 GSC en de doorverkoopprijs van deze GSC op € 68,46/GSC, wat neerkomt op een 
doorverkoopbedrag van € 302.504. Het eindbedrag dat in 2021 moet worden gedekt door de toeslag 
offshore bereikt € 360.346.  

22. Aangezien de verplichting tot aankoop geldig is voor een periode van 10 jaar en deze 
verplichting betrekking heeft op zonnepanelen die voor 2012 in dienst werden gesteld, voorziet de 
CREG niet dat er vanaf 2023 (inbegrepen) nog kosten door de toeslag moeten worden gedekt. 
Aangezien enkel installaties die tussen januari en juli 2012 in dienst werden gesteld nog CV zullen 
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kunnen verkopen aan de netbeheerder in 2022, voorziet de CREG dat de kosten van 2022 slechts met 
de helft van de kosten van 2021 zouden moeten overeenkomen. 

5.2.3.3. Prognoses voor productie, wind en minimumprijs van groenestroomcertificaten 
afkomstig uit offshore productie in een federaal kader (de term Bt) 

5.2.3.3.1. Aankoop van groenestroomcertificaten afkomstig uit de offshore productie  

23. De producenten van offshore windenergie ontvangen één groenstroomcertificaat per 
geproduceerde MWh. In het kader van haar taak van openbare dienstverplichting is Elia verplicht de 
groenstroomcertificaten die aan de elektriciteitsproducent werden aangeleverd aan te kopen tegen 
een minimumprijs. Deze minimumprijs is niet dezelfde voor alle windparken. 

24. Voor de drie eerste gebouwde windmolenparken (Belwind, C-Power en Northwind) wordt 
deze minimumprijs vastgelegd op € 107/MWh voor de productie van de eerste 216 MW geïnstalleerde 
capaciteit en op € 90/MWh voor de productie die de eerste 216 MW geïnstalleerde capaciteit 
overschrijdt. Voor het windpark Nobelwind, dat voortkomt uit de afsplitsing van de initiële Belwind-
domeinconcessie, bedraagt de minimumprijs € 107/MWh voor de eerste 45 MW geïnstalleerde 
capaciteit2, aangezien Belwind eerder al 171 MW heeft geïnstalleerd, en € 90/MWh voor de resterende 
120 MW.  

25. Voor de parken C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind worden het te produceren volume 
en het geraamde aankoopbedrag van groenestroomcertificaten geschat op basis van de historische 
productiecijfers, zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 2: Productieprognose voor C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind  

[VERTROUWELIJK] 

26. Voor Rentel en Norther hangt de minimumprijs per groenstroomcertificaat af van de 
elektriciteitsprijs. De minimumprijs wordt vastgelegd door de CREG in overeenstemming met de 
toepasselijke bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 (artikel 14, § 1, 1°ter en 1°quater), 
namelijk met toepassing van de volgende formule:  

minimumprijs = LCOE - [(elektriciteitsreferentieprijs x (1-correctiefactor) + de waarde van de 
garanties van oorsprong) x (1-netverliesfactor)]3 

27. Tabel 3 geeft de berekening weer voor 2021. 

Tabel 3: Minimumprijs 2021 €/MWh voor Rentel en Norther 

 

 

2 45 =216-171 
3 De « LCOE » (levelised cost of electricity) wordt gedefinieerd door het koninklijk besluit van 16 juli 2002 als “het geheel van 

de jaarlijkse kosten, berekend over een termijn van twintig jaar en gestandaardiseerd op basis van een algemeen geldend 
technologisch referentiekader, die zijn vereist om 1 MWh elektriciteit te produceren en die onder meer de investeringskosten 
en de kosten van exploitatie en onderhoud omvatten alsook de financieringskosten, berekend met actualisering van de 
financiële stromen”. 

Rentel Norther

LCOE [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Elektriciteitsreferentieprijs (€/MWh) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Correctiefactor [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Prijs GOO [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Netverliesfactor [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Minimumprijs (€/MWh) 102,75 100,32
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28. Voor de periode 2022-2026 gaan we uit van de volgende hypotheses voor de berekening van 
de minimumprijs : 

- de netverliespercentages zijn dezelfde dan in 2021; 

- de correctiefactor is de historische waarde per offshore park4; 

- de elektriciteitsreferentieprijs is het gemiddelde van de elektriciteitsreferentieprijzen van 
de jaren 2018 (€ 37,25/MWh), 2019 (€ 51,00/MWh), 2020 (€ 51,01/MWh) en 2021 
(€ 40,06/MWh). Dit gemiddelde bedraagt € 44,83/MWh. 

Voor de periode 2022-2026 geeft dit een minimumprijs van € 96,70/MWh voor Rentel en van 
€ 94,59/MWh voor Norther. 

Voor Norther en Rentel wordt het geraamde aankoopbedrag van groenestroomcertificaten geschat op 
basis van de historische productiecijfers ([VERTROUWELIJK] GWh voor Rentel en 
[VERTROUWELIJK] GWh voor Norther) en de minimumprijs. 

29. Een verdubbeling van de offshore windcapaciteit is voorzien in het Nationaal Energie-
Klimaatplan om tegen 2030 te komen tot 4GW. De windproductie in de Noordzee is in volle 
ontwikkeling : de tweede zone van 2,2 GW, reeds beslist, zal zo snel mogelijk gerealiseerd worden in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Het project MOG II (uitbreiding van het Modular 
Offshore Grid) is gericht op de ontwikkeling en de bouw van nieuwe offshore netinfrastructuur om 
nieuwe windparken die gelegen zijn in de territoriale wateren van de Noordzee aan te sluiten op het 
net aan land. 

Echter, een versterking van het onshore net is eveneens noodzakelijk. Ventilus en Boucle du Hainaut 
zijn twee cruciale projecten om deze 2,2 GW aan offshore windproductie in het onshore net te kunnen 
injecteren. Rekening houdend met de moeilijke vergunningsprocedure voor deze 2 projecten is de 
indienststelling van Ventilus, volgens Elia, momenteel voorzien in 2026 en die van Boucle du Hainaut 
in 2027.  

Slechts een eerste capaciteit van 700 MW zal dus in 2026 in dienst kunnen worden gesteld. Er wordt 
uitgegaan van de volgende hypothese voor de berekening van de steun voor het eerste lot : 

- geïnstalleerde MW: 700 MW; 

- indienststelling: Q4 2026; 

- steun/geproduceerde MWh = bedrag offerte (€ 50/MWh) – elektriciteitsreferentieprijs 
(€ 44,83/MWh) = € 5,17/MWh; 

- geproduceerde energie in 2026 = 933.333 MWh. 

5.2.3.3.2. Betaling van maandelijkse voorschotten die verband houden met offshore productie  

30. Voor de parken Northwester 2, Mermaid en Seastar wordt de minimumaankoopprijs van een 
groenstroomcertificaat altijd bepaald in functie van de elektriciteitsprijs, maar maakt bovendien 
voorwerp uit van een systeem van voorschotten op de prijs van de groenestroomcertificaten die 
moeten worden aangekocht volgens de modaliteiten bepaald in artikel 14, § 1septies, van het 
koninklijk besluit van 16 juli 2002.  

Tijdens de eerste vijf jaar volgens op de indienststelling van de installatie wordt het bedrag van het 
maandelijkse voorschot berekend op basis van een jaarlijkse veronderstelde elektriciteitsproductie van 

 

4 14,38 % voor Rentel, 14,81 % voor Norther, 13,95 % voor NW2, 15,01 % voor Mermaid en 13,53 % voor Seastar. 
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de installatie die goed is voor 4.100 vollasturen. De volgende volumes worden in aanmerking genomen 
voor de berekening van het voorschot. 

Tabel 4: De in aanmerking genomen volumes voor NW2, Mermaid en Seastar 

[VERTROUWELIJK] 

31. De minimumprijs voor 2021 wordt weergegeven in tabel 5. 

Tabel 5: De minimumprijs 2021 voor NW2, Mermaid en Seastar 

 

32. De minimumprijs voor 2022-2026 werd bepaald op basis van de hypotheses opgenomen in 
paragraaf 26 en bedraagt € 54,25/MWh voor Northwester2, € 54,74/MWh voor Mermaid en 
€ 51,94/MWh voor Seastar. 

5.2.3.3.3. Betaling van aanvullende voorschotten 

33. Artikel 14, § 1septies van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 bepaalt dat als tijdens de eerste 
vijf exploitatiejaren de jaarlijkse werkelijke productie van de installatie die is vastgesteld door de 
commissie lager is dan de veronderstelde productie, de netbeheerder een aanvullend voorschot stort 
dat is berekend op basis van de volgende formule:  

(4.100 vollasturen * MW – werkelijke productie) * elektriciteitsreferentieprijs * (1-
correctiefactor).  

34. Het aanvullende voorschot wordt betaald in het jaar t + 1. Het aanvullende voorschot waarmee 
rekening wordt gehouden in 2021 heeft dus betrekking op de volumes en de prijzen van 2020 en het 
onderschreven aanvullende voorshot in 2026 heeft betrekking op de volumes en prijzen van 2025. Het 
aanvullende voorschot wordt als volgt bepaald. 

Tabel 6: Het aanvullende voorschot 

[VERTROUWELIJK] 

5.2.3.4. De financiële lasten (Ct) 

35. Het is moeilijk om ex ante precies in te schatten welke financiële lasten (of financiële 
opbrengsten) in verband moeten worden gebracht met de maandelijkse uitgaven- en 
inkomstenstromen die gepaard gaan met de toeslag, onder meer wegens de onzekerheden over de 
daadwerkelijke maandproductie van windenergie. Bovendien wordt ex post een berekening 
uitgevoerd van de werkelijke financiële lasten en wordt die berekening in aanmerking genomen in de 
berekening van het bedrag van de regularisatie Zt-2. Zodoende acht de CREG het redelijk om het 
geraamde bedrag voor de financiële lasten op nul te schatten. 

5.2.3.5. De administratieve lasten (Dt) 

36. De kosten van de administratieve lasten gedragen door de netbeheerder worden berekend 
door de som van de geraamde aankopen en verkopen van groenestroomcertificaten (At + Bt) te 

NW2 Mermaid Seastar

LCOE [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Elektriciteitsreferentieprijs (€/MWh) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Correctiefactor [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Prijs GOO [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Netverliesfactor [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Minimumprijs (€/MWh) 60,72 59,64 56,90



 

Niet-vertrouwelijke versie  13/47 

vermenigvuldigen met een coëfficiënt van 0,3 %. Het bedrag van deze vermeerdering wordt altijd 
begrensd op € 100.000 per domeinconcessie. 

37. Alle domeinconcessies (C-Power, Belwind/Nobelwind, Northwind, Rentel, Norther, 
Northwester 2, Mermaid en Seastar) zullen voldoende groenestroomcertificaten produceren om aan 
Elia te verkopen om de bovengrens van € 100.000 per domeinconcessie te bereiken, wat overeenkomt 
met een totaal bedrag aan administratieve lasten van € 800.000. Voor de Waalse GSC, die verplicht 
door Elia moeten worden aangekocht, bedraagt het verschil tussen de aankopen en de geraamde 
verkoop van groenestroomcertificaten € 360.346. De geraamde administratieve lasten bedragen 
€ 360.346 x 0,3 % = € 1.081,04 voor 2021 en € 180.173 x 0,3 % = € 540,52 voor 2022. 

5.2.3.6. Het bedrag van de regularisatie (Zt-2) 

38. Het bedrag van de regularisatie Zt-2 komt overeen met het verschil tussen de ramingen en de 
geobserveerde werkelijkheid voor de termen A, B, en C, alsook met het verschil tussen de geraamde 
bedragen en de werkelijke bedragen voor de perceptie van de toeslag in de loop van het jaar t-2.  

39. Voor het boekjaar 2021 betreft het bedrag van deze regularisatie het jaar 2019 en is het reeds 
gekend: het gaat over een schuld van M€ 16 ten opzichte van de toeslag. Voor het boekjaar 2022  
betreft het bedrag van de regularisatie het jaar 2020, een jaar dat in het bijzonder beïnvloed zal zijn 
door de covid-19 pandemie (dit is  door een aanzienlijke verlaging van de afnames). Dit bedrag, 
ontstaan in de loop van 2020, is op heden bekend en , resulteert in  een schuldvordering van M€ 100,4 
ten opzichte van de toeslag. Voor de boekjaren 2023 tot 2025, gaat de CREG uit van de hypothese dat 
de kosten en de volumes met betrekking tot de boekjaren 2021 tot 2023 correct door haar geraamd 
werden, dit betekent dat het bedrag van de regularisaties Zt-2 op nul wordt geraamd. 

5.2.3.7. Samenvatting 

40. De geraamde kosten die door de toeslag moeten worden gedekt, worden in onderstaande 
tabel samengevat. 

Tabel 7: Samenvatting van de geraamde kosten voor de financiering van de federale groenstroomcertificaten 

 

  

in €/jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Gewestelijke groenestroomcertificaten (At) 360.346 180.173 0 0 0 0

Betaling van maandelijkse voorschotten in verband met de offshore productie (Bt) 560.707.263 546.432.688 546.432.688 546.432.688 546.432.688 551.256.152

C-Power[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Belwind[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Nobelwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Northwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Rentel[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Norther[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Tweede zone (700 MW) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Betaling van maandelijkse voorschotten (Bt) 170.843.068 155.174.196 155.174.196 155.174.196 146.536.655 140.035.250

NW2[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mermaid[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Seastar[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Betaling van aanvullende voorschotten (Bt) 8.364.836 9.297.107 10.873.056 10.873.056 10.873.056 4.723.079

NW2[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mermaid[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Seastar[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Financiële lasten (Ct) 0 0 0 0 0 0

Administratieve lasten (Dt) 801.081 800.541 800.000 800.000 800.000 800.000

Regularisaties vorige boekjaren (Zt-2) -16.213.273 100.354.131 0 0 0 0

Totale kostprijs die door de toeslag moet worden gedekt (€) 724.863.320 812.238.836 713.279.940 713.279.940 704.642.399 696.814.481
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5.2.4. Financiering van de ODV strategische reserve en CRM 

41. De CRM kost wordt gedekt door een specifiek tarief dat elke eindgebruiker op het Belgisch 
grondgebied of in de zeegebieden waarover België rechtsmacht heeft in overeenstemming met het 
internationale zeerecht, moet betalen voor elke afgenomen kWh van het net voor zijn eigen gebruik. 
De eerste toepassing van dit tarief gebeurt op 1 januari 2025. In afwachting van de eerste toepassing 
van dit tarief zijn de kosten van de netbeheerder met betrekking tot deze ODV gedekt door de ODV 
strategische reserve. 

42. De geraamde kosten te dekken door het tarief van de ODV werden berekend op basis van de 
volgende hypotheses: 

- voor 2020 heeft de CREG zich gebaseerd op de raming van de werkelijke kosten van 2020 
gerealiseerd door Elia in november 2020 ; 

- voor 2021 heeft de CREG zich gebaseerd op de ramingen goedgekeurd door de CREG in 
december 2020 voor de ODV strategische reserve; 

- voor de jaren 2022 tot 2026 werden de kosten van Elia voor het beheer en de ontwikkeling 
van het CRM alsook voor de uitvoering van de tweejaarlijkse adequacy studie, door de 
CREG geraamd op basis van de kosten waargenomen in de loop van de voorgaande jaren. 
De kosten van de activiteiten gemaakt door de buitenlandse transmissienetbeheerders in 
het kader van de deelname van buitenlandse capaciteiten aan het Belgische CRM werden 
ook door de CREG geraamd. Wat de contractualisatiekosten van het CRM voor 2025 en 
2026 betreft, heeft de CREG de informatie gebruikt die haar op 21 januari 2021 door de 
FOD Economie werden overgemaakt en die voortkomen uit een studie gerealiseerd door 
de consultant Haulogy in opdracht van de FOD Economie, nl. de bruto kosten van scenario 
1 en 25. Aangezien deze informatie nog door de CREG moet worden onderzocht en de 
CREG hierover nog een advies moet opstellen, moeten de conclusies die op basis van deze 
informatie in het kader van onderhavige studie werden getrokken met enige 
omzichtigheid gelezen worden. Voor de simulatie werd verondersteld dat het tarief voor 
de financiering van het CRM enkel de kosten van het lopende jaar zou dekken. De eerste 
leveringsperiode zal aanvangen op 1 november 2025. Derhalve moeten in 2025 slechts 
twee maanden aan capaciteitsvergoeding gedekt worden door het tarief. Dit verklaart het 
kleine bedrag ten opzichte van dat van 2026 dat 12 maanden aan capaciteitsvergoeding 
dekt.  

43. De geraamde kosten te dekken door de toeslag worden in onderstaande tabel samengevat. 

  

 

5 Door haar resolutie aangenomen op 16 juli 2020 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de regering uitgenodigd om 

voor het einde van 2020 een geactualiseerde evaluatie van de CRM-kost op te leveren, uitgedrukt in nominale termen, en 
aan de CREG gevraagd om haar opmerkingen over te maken twee weken na ontvangst van deze berekening. 
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Tabel 8: Samenvatting van de geraamde kosten voor de strategische reserve en het CRM 

  

5.2.5. Federale bijdrage 

5.2.5.1. Componenten 

44. De federale bijdrage wordt aangerekend met het oog op de financiering van de CREG (CREG 
fonds) en van vier openbare dienstverplichtingen : (i) toepassing van ondersteunende maatregelen en 
financiële uitkeringen op vlak van energie (sociaal energiefonds/OCMW fonds), (ii) de verplichtingen 
die voortkomen uit de denuclearisatie van nucleaire sites BP1 en BP2 (denuclearisatiefonds/NIRAS 
fonds) alsook (iii) de reële nettokost die voortkomt uit de toepassing van de maximumprijzen voor de 
levering van elektriciteit aan residentiële beschermde klanten (fonds beschermde klanten). Voor de 
vierde component, bestemd ter financiering van het federale beleid voor de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen (fonds broeikasgassen), wordt sinds 1 april 2012 de eenheidswaarde 
jaarlijks vastgesteld bij koninklijk besluit op € 0/MWh. 

45. Het is de netbeheerder die de verschuldigde bedragen aan de CREG stort en de bijdrage 
factureert, die “gecascadeerd” is tot op het moment dat zij aan de eindklant wordt gefactureerd. 

46. Naast de behoefte van elk fonds voor het komende jaar (zie hierna), moet er rekening worden 
gehouden met het saldo van deze fondsen op het einde van december. Voor 2021 zijn de bedragen 
van de federale bijdrage elektriciteit die van de netbeheerders moeten worden ontvangen op eind 

Lage raming in € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

raming kosten budget raming raming raming raming raming

11/2020 (niet 

goedgekeurd)

(goedgekeurd)

Strategische reserve 296.755 36.402 0 0 0 0 0

Beheers - en ontwikkel ingskosten 296.755 36.402 0 0 0 0 0

Kosten voor het afs lui ten van contracten 0 0 0 0 0 0 0

Overgangsmechanisme 2022-25 61.008 1218595,1 0 0 0 0 0

Capaciteitsremuneratiemechanisme 3.152.399 4.440.969 3.500.000 3.500.000 4.000.000 55.393.408 312.587.923

Beheers - en ontwikkel ingskosten 3.152.399 4.440.969 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

Kosten voor het afs lui ten van contracten 0 0 0 0 0 51.393.408 308.587.923

Kosten van buitenlandse transmiss ienetbeheerders 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000

Tweejaarlijkse studie over de geschiktheid en flex 173.096 340.489 0 450.000 0 450.000 0

Total 3.683.258 6.036.454 3.500.000 3.950.000 4.000.000 55.843.408 312.587.923

Opbrengsten die voortvloeien uit contracten -516.159 -516.159 0 0 0 0 0

Overdracht van het saldo -5.509.942 -2.342.843 0 0 0 0 0

Totale kost te dekken door de tarieven -2.342.843 3.177.452 3.500.000 3.950.000 4.000.000 55.843.408 312.587.923

Hoge raming in € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

raming kosten budget raming raming raming raming raming

11/2020 (niet 

goedgekeurd)

(goedgekeurd)

Strategische reserve 296.755 36.402 0 0 0 0 0
Beheers - en ontwikkel ingskosten 296.755 36.402 0 0 0 0 0

Kosten voor het afs lui ten van contracten 0 0 0 0 0 0 0

Overgangsmechanisme 2022-25 61.008 1218595,1 0 0 0 0 0

Capaciteitsremuneratiemechanisme 3.152.399 4.440.969 3.500.000 3.500.000 4.000.000 59.071.123 334.722.248
Beheers - en ontwikkel ingskosten 3.152.399 4.440.969 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

Kosten voor het afs lui ten van contracten 0 0 0 0 0 55.071.123 330.722.248

Kosten van buitenlandse transmiss ienetbeheerders 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000

Tweejaarlijkse studie over de geschiktheid en flex 173.096 340.489 0 450.000 0 450.000 0

Total 3.683.258 6.036.454 3.500.000 3.950.000 4.000.000 59.521.123 334.722.248

Opbrengsten die voortvloeien uit contracten -516.159 -516.159 0 0 0 0 0

Overdracht van het saldo -5.509.942 -2.342.843 0 0 0 0 0

Totale kost te dekken door de tarieven -2.342.843 3.177.452 3.500.000 3.950.000 4.000.000 59.521.123 334.722.248

ODV SR ODV CRM

ODV SR ODV CRM
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december 2020 nog niet gekend. Ze moeten dus geraamd worden. Deze raming zal des te gevoeliger 
zijn voor de daarop volgende jaren. Wij gaan er voor de volgende jaren vanuit dat de geraamde 
inkomsten en uitgaven zullen overeenstemmen met de werkelijkheid. 

47. Tenslotte vult de jaarlijkse regularisatie van het teveel ontvangen aan federale bijdrage van de 
DNB’s het beschikbare saldo voor elk fonds op het einde van het jaar aan. Het is dus niet meer nodig 
om dit bedrag te benoemen het volgende jaar. Wij gaan ervan uit dat de jaarlijkse bedragen van de 
opeenvolgende regularisaties identiek zullen zijn aan de bedragen die potentieel moeten worden 
geregulariseerd in 2020. 

48. Elk fonds afzonderlijk heeft zijn eigen verschillende kenmerken waaraan hypotheses moeten 
worden geassocieerd. Bovendien variëren deze kenmerken (en dus de geassocieerde hypotheses) 
naargelang het fonds. 

5.2.5.2. CREG fonds 

49. De middelen die nodig zijn voor het dekken van de werkingskosten van de CREG zijn afhankelijk 
van het budget dat elk jaar door de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt goedgekeurd. 
Aangezien het budget voor 2021 nog niet werd goedgekeurd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, baseren wij ons op het voorstel van budget (€ 10.382.468) dat werd 
overgemaakt door de CREG. Voor de volgende jaren werd de evolutie van de kosten voor 
levensonderhoud in aanmerking genomen. 

50. We wijzen erop dat, omwille van de budgettaire en financiële onafhankelijkheid van de 
nationale regulatoren die door de Europese richtlijnen wordt verzekerd, de jaarlijkse werkingskosten 
van de CREG enkel gefinancierd mogen worden door een bron van inkomsten die onafhankelijk is van 
het staatbudget (wat het geval is voor de federale bijdrage). 

5.2.5.3. Sociaal energiefonds / OCMW fonds 

51. Door de wet van 4 september 2020 kregen de OCMW’s de taak toevertrouwd van begeleiding 
en financiële maatschappelijke dienstverlening in het kader van levering van energie aan de meest 
behoeftige personen. Hun noden worden gedekt door de federale bijdrage en ze genieten in principe 
van een jaarlijkse indexering. Tussen 2013 en 2018 werd deze echter opgeschort, zodat het bedrag 
toegekend aan het fonds tijdens deze periode geblokkeerd bleef op het bedrag dat van kracht was op 
1  januari  2012. Sinds 2019 werd het principe van de jaarlijkse indexering opnieuw ingevoerd. De kost 
hiervan wordt echter, zoveel als mogelijk, gedekt door een transfert van het fonds “Forfaitaire 
verminderingen voor verwarming op aardgas en op elektriciteit” (hierna: het fonds 
“verwarmingspremie”). In 2021 zal de indexeringskost elektriciteit (€ 4.026.418) nog volledig ten laste 
kunnen worden genomen door dit fonds. In 2022 zal slecht een deel van de indexeringskost 
(€ 4.542.072) ten laste kunnen worden genomen door het fonds “verwarmingspremie”. Het saldo 
(€ 1.648.393) zal door de federale bijdrage moeten worden gedekt. Vanaf het jaar 2023 zal het fonds 
« verwarmingspremie » volledig uitgeput zijn, wat betekent dat de volledige jaarlijkse indexering van 
het fonds sociale energie/OCMW fonds (€ 5.065.372) door de federale bijdrage zal moeten gedekt 
worden en zal dus toegevoegd worden aan het basisbedrag van € 30.750.170 zoals aangetoond in de 
volgende tabel. 

Tabel 9: Raming van het geïndexeerd bedrag bestemd voor de OCMW’s en ten laste genomen door de federale bijdrage (in €) 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

30.750.170 32.398.563 35.815.542 36.346.601 36.885.535 37.432.459
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5.2.5.4. Denuclearisatiefonds/NIRAS fonds 

52. De middelen die jaarlijks door het denuclearisatiefonds/NIRAS fonds aan het NIRAS worden 
gestort zijn bepaald bij koninklijk besluit tot 2023. Een nieuw koninklijk besluit zal moeten worden 
genomen voor de volgende jaren. Wij stellen vast dat het actuele jaarlijkse bedrag onveranderd blijft 
gedurende de volledige geanalyseerde periode. 

Tabel 10: Raming van het jaarlijkse bedrag bestemd voor het NIRAS (in €) 

 

5.2.5.5. Fonds beschermde klanten 

53. Het fonds beschermde klanten financiert de reële nettokost van elektriciteits- en 
aardgasondernemingen die residentiële beschermde klanten met een bescheiden inkomen of in een 
kwetsbare situatie hebben beleverd aan sociale maximumprijzen, “sociale tarieven” genoemd en 
vertegenwoordigt op zich al meer dan de helft van de bedragen gedekt door de federale bijdrage. Dit 
fonds kent de grootste jaarlijkse behoefte en zou de komende jaren niet mogen afnemen.  

54. Voor dit fonds in het bijzonder moet een specifieke berekening uitgevoerd worden aangezien 
de terugbetaling van leveranciers die het sociaal tarief hebben toegekend moet gebeuren in de loop 
van de maand oktober van elk jaar; het fonds beschermde klanten moet dus op het einde van het 
3e trimester van elk jaar nog over voldoende middelen beschikken. De inkomsten ontvangen tijdens 
het 4e trimester moeten het eerste kwart vormen van de behoeftes van het volgende jaar.  

55. Voor het fonds beschermde klanten melden we ook dat de potentiële impact van de 
plafonnering van de sociale tarieven met 10 % per trimester en met 20 % per jaar6 momenteel 
onmogelijk te bepalen is. Voorts bestaan er nog talrijke onzekerheden zoals de wijziging van de 
tariefstructuur op het vlak van distributie (invoering van capaciteitstarieven, toekomstige afschaffing 
van het tarief exclusief nacht in Vlaanderen, ...) die in staat zijn om eveneens een impact te hebben op 
het niveau van de sociale tarieven en de referentietarieven en dus een impact hebben op de jaarlijkse 
behoeftes van het fonds. 

56. Voorzichtigheidshalve hebben wij vanaf 2022 een indexering van 3 % genomen voor het fonds 
beschermde klanten. Deze verhoging staat gelijk met de jaarlijkse gemiddelde verhoging van het aantal 
beschermde klanten. Dit leidt tot de volgende bedragen :  

Tabel 11: Raming van het bedrag dat elk jaar nodig is voor de terugbetaling van de leveranciers die het sociaal tarief 
elektriciteit hebben toegekend in de loop van het voorgaande jaar (in €)  

 

 

6 In overeenstemming met het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen 
voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare 
situatie, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 3 april 2020, zijn de variaties van het sociaal tarief beperkt tot 
maximum 10 % per trimester en met maximum 20 % tijdens de vier voorgaande trimesters. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

69.000.000 69.000.000 69.000.000 69.000.000 69.000.000 69.000.000

2021 2022 2023 2024 2025 2026

115.600.000 119.068.000 122.640.040 126.319.241 130.108.818 134.012.082
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5.2.5.6. Fonds broeikasgassen 

57. Tenslotte gaan we er voor het bedrag dat bestemd is voor het fonds broeikasgassen, dat 
sinds 2012 elk jaar op nul euro wordt vastgelegd door opeenvolgende koninklijke besluiten, van uit dat 
dit op dezelfde manier zal verdergaan tot in 2026. 

Tabel 12: Raming van het jaarlijks bedrag bestemd voor het fonds broeikasgassen (in €) 

 

5.2.5.7. Samenvatting 

58. De geraamde kosten die door de federale bijdrage moeten worden gedekt, worden 
samengevat in onderstaande tabel. 

Tabel 13: Samenvatting van de geraamde kosten voor de federale bijdrage (in €) 

 

5.3. PROGNOSES VAN AFNAMEVOLUMES 

59. Om tot eenheidsbedragen uitgedrukt in €/MWh te komen, moeten de kostenprognoses 
voorgesteld in het vorige hoofdstuk gedeeld worden door de prognoses van afnamevolumes 
gedurende dezelfde periode. 

60. Zelfs al lijkt dit op het eerste gezicht verrassend, de gerealiseerde prognoses van 
afnamevolumes voor elke ODV zijn (bijna allemaal) verschillend. De geldende regelgeving en de 
constante praktijk voorgesteld door Elia impliceren immers dat de volumes waarmee rekening moet 
worden gehouden voor elke ODV anders gedefinieerd worden. Er zijn drie grote categorieën van 
verschillen : 

- de beschouwde geografische perimeter, die kan verschillen naargelang (al dan niet) wordt 
rekening gehouden met het Luxemburgse net en/of het net van AIESH Momignies dat 
vanuit het Franse transmissienet wordt bevoorraad; 

- de beschouwde perimeter van eindklanten, naargelang (al dan niet) rekening wordt 
gehouden met opslaginstallaties voor elektriciteit; 

- het beschouwde tijdsbestek, die ofwel de werkelijkheid kan zijn die in het verleden werd 
geobserveerd, ofwel een raming van de werkelijkheid die in de toekomst zal worden 
geobserveerd. 

61. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de manier waarop de volumes gedefinieerd 
worden voor elke ODV.  

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0

2021 2022 2023 2024 2025 2026

214.100.173 218.335.804 225.982.283 230.347.432 234.825.137 239.815.608
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Tabel 14: Kenmerken van de afnamevolumes waarmee rekening wordt gehouden voor de verschillende ODV’s  

 

62. De onderstaande grafiek herneemt de volumeprognoses waarmee rekening werd gehouden 
voor de verschillende ODV’s voor de berekening van hun bedrag gedurende de periode 2020-2026. 
Afgezien van de prognoses met betrekking tot de federale bijdrage waar de volumes gebaseerd zijn op 
de werkelijkheid geobserveerd in de loop van het jaar y-2, komen de volumeprognoses voor het 
jaar 2021 overeen met de volumeprognoses die door Elia aan de CREG werden meegedeeld op 
7 oktober 2020 voor de berekening van de verschillende tarieven en toeslagen van toepassing in 2021. 
De volumeprognoses met betrekking tot de jaren 2022 en 2023 zijn gebaseerd op de volumeprognoses 
opgenomen in het tariefvoorstel van Elia 2020-2023 dat door de CREG in november 2019 werd 
goedgekeurd en die, om rekening te houden met de covid-19 pandemie, neerwaarts gecorrigeerd 
werden op basis van het verschil tussen de evolutieprognoses van het Belgische BBP geformuleerd 
door het Federaal Planbureau van enerzijds juni 2019 en anderzijds juni 2020. Er wordt verwacht dat 
de volumeprognoses voor de jaren 2024 tot 2026 gelijkaardig zijn aan de volumeprognoses voor het 
jaar 2023. 

Figuur 1: Afnamevolumes waarmee rekening werd gehouden bij de berekening van de eenheidsbedragen in €/MWh 

 

  

Afnames inclusief 

AIESH Momignies 

(bevoorrading via 

RTE) ?

Afnames inclusief 

SOTEL Luxembourg 

(bevoorrading via 

ELIA) ?

Afnames inclusief de 

installaties voor 

stockage van 

elektriciteit ?

Referentieperiode 

voor de bepaling van 

de afnames gebruikt 

bij de berekening van 

het jaar y ?

Financiering van de aansluiting van offshore windturbineparken NEE NEE JA schatting jaar y 

Financiering van groenestroomcertificaten federaal JA NEE JA schatting jaar y 

Financiering van de strategische reserve JA JA JA schatting jaar y 

Financiering van CRM JA NEE JA schatting jaar y 

Federale bijdrage JA NEE NEE realiteit jaar y-2
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5.4. PROGNOSE VAN EENHEIDSBEDRAGEN IN €/MWH 

63. Door de kostenprognoses te delen door de voormelde volumeprognoses komt de CREG tot de 
eenheidsbedragen voor toeslagen en ODV tarieven zoals opgenomen in de onderstaande tabel. Gelet 
op twee verschillende ramingen (een lage en een hoge) vanaf 2025 voor de kost van het CRM, wordt 
het totaal van deze eenheidsbedragen voorgesteld onder de vorm van een lage en een hoge raming. 
Het referentiejaar van resolutie 1220/007 aangenomen door de Kamer op 16 juli 2020, nl. 2021, wordt 
benadrukt in de kleur turquoise. 

Tabel 15: Eenheidsbedragen exclusief btw van de verschillende ODV’s (werkelijkheid tot 2021, vervolgens prognoses) 

 

 

64. Uit deze tabel blijkt dat de CREG verwacht dat, met uitzondering van de jaren 2023 en 2024, 
het totaal van de eenheidsbedragen exclusief btw van de federale ODV’s gefactureerd vanaf 2022 
systematisch hoger zal liggen dan het niveau van het referentiejaar 2021.  

5.5. IMPACT OP DE FACTUUR VAN DE VERBRUIKERS 

65. Wij wijzen erop dat resolutie 1220/007 aangenomen door de Kamer op 16 juli 2020 de regering 
onder andere uitnodigt om “ervoor te zorgen dat de totale aan het federale beleid verbonden 
meerkosten op de elektriciteitsfactuur dalen ten opzichte van het referentiejaar 2021, voor de gezinnen, 
de kmo’s en de bedrijven ondanks de openbaredienstverplichtingen die worden opgelegd aan Elia in 
het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme”. 

66. Om de evolutie van de totale meerkost te wijten aan de federale ODV’s te volgen moet, 
vertrekkend vanuit hun eenheidsbedragen, de btw nog meegerekend worden (enkel voor residentiële 
verbruikers) alsook het degressiviteits-/plafonneringsmechanisme (enkel voor professionele 
verbruikers). 

67. De btw van 21 % wordt momenteel toegepast op alle financieringsmechanismen van de 
federale ODV’s met uitzondering van de federale bijdrage. Aangezien professionele verbruikers de btw 
kunnen recupereren, wordt deze enkel in aanmerking genomen bij de berekeningen voor residentiële 
verbruikers. 

68. Zoals momenteel toegepast in België is de degressiviteit een mechanisme op grond waarvan 
de wetgever een voordeel toekent aan eindverbruikers die een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit 
afnemen van het net7. Dit mechanisme bestaat erin verminderingen toe te kennen op de verschuldigde 
fiscale lasten of tarifaire toeslagen a rato de afgenomen elektriciteit van het net voor eigen verbruik. 
Wat de federale bevoegdheden op het vlak van elektriciteit betreft, werd de degressiviteit ingevoerd 

 

7 De degressiviteit is alleen van toepassing voor eindklanten die een accord de branche hebben afgesloten (in het Waals 

gewest) of met een convenant (in het Vlaams gewest) dat ze konden onderschrijven. Wanneer de eindafnemer in kwestie 
geen accord de branche of convenant kan afsluiten, hetzij omdat het gewest waarin hij gevestigd is dit systeem niet heeft 
georganiseerd (in het Brussels gewest), hetzij omdat er geen dergelijk akkoord bestaat in zijn activiteitensector, dan wordt 
de degressiviteit automatisch toegekend. 

in €/MWh (excl BTW) 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Financiering van de ODV aansluiting offshore windturbineparken 0,1613 0,1188 0,0840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Financiering van de ODV groenestroomcertificaten federaal 7,2875 9,0141 11,6852 12,9861 11,4308 11,4308 11,2924 11,1669

Financiering van de ODV strategische reseve en CRM (lage raming) 0,0000 0,0000 0,0510 0,0560 0,0633 0,0641 0,8949 5,0094

Financiering van de ODV strategische reserve en CRM (hoge raming) 0,0000 0,0000 0,0510 0,0560 0,0633 0,0641 0,9539 5,3641

Federale bijdrage 3,3461 3,1428 3,4700 3,6968 3,7333 3,7733 3,8559 3,9379

Totaal met lage raming van de kost van CRM 10,7949 12,2757 15,2902 16,7389 15,2274 15,2682 16,0432 20,1142

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 10,7949 12,2757 15,2902 16,7389 15,2274 15,2682 16,1022 20,4689
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op de federale bijdrage en op de toeslag offshore (die de kosten die verband houden met de 
financiering van de ODV federale groenestroomcertificaten doorrekent). Zowel voor de toeslag 
offshore als voor de federale bijdrage heeft de wetgever elektriciteitsafnameschijven gedefinieerd 
waarvoor progressieve verminderingen toegekend worden, alsook een bovengrens van 
€ 250.000/jaar, een jaarlijkse verschuldigd maximumbedrag per verbruikerssite. 

Tabel 16: Toegekende vermindering in het degressiviteitsmechanisme per afnameschijf 

 

69. Om onder andere de impact van de hierna voorgestelde maatregelen en hervormingen over 
het concurrentievermogen van ondernemingen te kunnen volgen, komen de acht verbruikerstypes 
waarvan de factuur hierna gesimuleerd wordt overeen met de verbruikerstypes bestudeerd in de 
recente PwC studie die werd uitgevoerd in opdracht van FORBEG8, en die de komende jaren elk jaar 
zal worden geüpdatet. Naast een residentiële verbruiker (3,5 MWh/jaar) en twee kmo’s (30 en 
160 MWh), werden voor de grote professionele verbruikers vijf verbruikerstypes bestudeerd die 
vooraf geselecteerd werden in overleg met de sectorfederaties (2.000, 10.000, 25.000, 100.000 en 
500.000 MWh/jaar). 

70. Voor alle bestudeerde verbruikerstypes blijkt uit de volgende tabellen dat, in een ongewijzigd 
wettelijk kader, de totale meerkost te wijten aan het federale beleid die vanaf 2025 (inbegrepen) zal 
gefactureerd worden, systematisch groter zal zijn dan het bedrag gefactureerd tijdens het 
referentiejaar 2021. Deze overschrijding wordt verklaard door de stijging van de kost van het CRM ten 
gevolge van de eerste capaciteitsvergoedingen en wordt vastgesteld zowel in het kader van de lage 
kostenraming van het CRM als in de hoge kostenraming ervan. Voor de grootste industriële verbruikers 
die bestudeerd werden, is de stijging uitgedrukt in % bijzonder groot ten gevolge van de afwezigheid 
van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme ten bedrage van € 250.000/jaar in het kader van 
de financiering van het CRM. 

71. Voor verbruikers die onvoldoende afnemen om te genieten van de plafonnering van de 
federale bijdrage, nl. minder dan 121.715 MWh/jaar9 in 2021, blijkt uit deze tabellen ook dat het 
bedrag gefactureerd in 2022 ook groter zal zijn dan het bedrag gefactureerd tijdens het referentiejaar 
2021. Voor de kleinste verbruikers die van geen enkele plafonnering genieten, nl. met een verbruik 
van minder dan 29.621 MWh/jaar in 202110, wordt dit voornamelijk verklaard door de stijging van de 
toeslag offshore tussen 2021 en 2022 – noodzakelijk voor het recupereren van wat in 2020 te weinig 

 

8 PwC, A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial 
consumers – 2020, mei 2020 
Consulteerbaar op: https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520EN.pdf  
Errata : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520-errata.pdf  
9 De minimumafname voor het bereiken van de bovengrens van de federale bijdrage van € 250.000/jaar evolueert elk jaar in 

functie van het eenheidsbedrag van de federale bijdrage op basis van de volgende formule: 25.000 + 
((250.000/eenheidsbedrag federale bijdrage) - 20 – 30 * 85 % - 950 * 85 % - 24.000 * 75 %) / 55 %. Om een illustratieve 
grootteorde te geven en eenvoudigheidshalve zal de CREG in deze studie echter enkel verwijzen naar de minimumafname 
berekend voor het jaar 2021. 
10 De minimumafname voor het bereiken van de bovengrens van de toeslag offshore aan € 250.000/jaar evolueert elk jaar in 

functie van het eenheidsbedrag van de toeslag offshore op basis van de volgende formule : 25.000 + 
((250.000/eenheidsbedrag toeslag offshore) - 20 – 30 * 85 % - 950 * 85 % - 24.000 * 75 %) / 55 %. Om een illustratieve 
grootteorde te geven en eenvoudigheidshalve zal de CREG in deze studie echter enkel verwijzen naar de minimumafname 
berekend voor het jaar 2021. 

Benedengrens 

(in MWh/jaar) 

Bovengrens 

(in MWh/jaar)
Korting

0 20 0%

20 50 -15%

50 1.000 -20%

1000 25.000 -25%

25.000 n.d. -45%

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520EN.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520-errata.pdf
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werd ontvangen ten gevolge van de geobserveerde daling van de afnames ten gevolge van de covid-
19 pandemie. Voor de grootste verbruikers die genieten van de plafonnering van de toeslag offshore 
maar niet van die van de federale bijdrage, nl. met afnames tussen 29.621 en 121.715 MWh/jaar in 
2021, wordt dit enkel verklaard door de stijging van de federale bijdrage tussen 2021 en 2022. A 
contrario, verbruikers met een afname van meer dan 121.715 MWh/jaar in 2021 en die dus genieten 
van de plafonnering van de toeslag offshore en van die van de federale bijdrage, worden niet 
geïmpacteerd door de stijging van de toeslag offshore, noch door de stijging van de federale bijdrage. 

72. Tenslotte kan het bedrag dat in 2023 en 2024 gefactureerd wordt aan bepaalde verbruikers 
die onvoldoende afnemen om te kunnen genieten van de plafonnering van de federale bijdrage ook 
groter zijn dan het bedrag gefactureerd tijdens het referentiejaar 2021. 

Tabel 17: Meerkost te wijten aan het federale beleid (exclusief btw) gefactureerd in een ongewijzigd wettelijk kader aan een 
residentiële verbruiker met een afname van 3,5 MWh/jaar (werkelijkheid tot 2021, vervolgens prognoses) 

 

Tabel 18: Meerkost te wijten aan het federale beleid (exclusief btw) gefactureerd in een ongewijzigd wettelijk kader aan een 
onderneming met een afname van 30 MWh/jaar (werkelijkheid tot 2021, vervolgens prognoses) 

 

Tabel 19: Meerkost te wijten aan het federale beleid (exclusief btw) gefactureerd in een ongewijzigd wettelijk kader aan een 
onderneming met een afname van 160 MWh/jaar (werkelijkheid tot 2021, vervolgens prognoses) 

 

Tabel 20: Meerkost te wijten aan het federale beleid (exclusief btw) gefactureerd in een ongewijzigd wettelijk kader aan een 
onderneming met een afname van 2.000 MWh/jaar (werkelijkheid tot 2021, vervolgens prognoses) 

 

Tabel 21: Meerkost te wijten aan het federale beleid (exclusief btw) gefactureerd in een ongewijzigd wettelijk kader aan een 
onderneming met een afname van 10.000 MWh/jaar (werkelijkheid tot 2021, vervolgens prognoses)  

 

Tabel 22: Meerkost te wijten aan het federale beleid (exclusief btw) gefactureerd in een ongewijzigd wettelijk kader aan een 
onderneming met een afname van 25.000 MWh/jaar (werkelijkheid tot 2021, vervolgens prognoses) 

 

Tabel 23: Meerkost te wijten aan het federale beleid (exclusief btw) gefactureerd in een ongewijzigd wettelijk kader aan een 
onderneming met een afname van 100.000 MWh/jaar (werkelijkheid tot 2021, vervolgens prognoses) 

 

 

in €/jaar (incl BTW) 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 43,3 49,7 62,2 68,2 61,7 61,9 65,1 82,3

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 43,3 49,7 62,2 68,2 61,7 61,9 65,4 83,8

in €/jaar (excl BTW) 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 308 350 436 477 434 435 459 581

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 308 350 436 477 434 435 460 591

in €/jaar (excl BTW) 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 1.445 1.642 2.045 2.236 2.035 2.040 2.165 2.818

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 1.445 1.642 2.045 2.236 2.035 2.040 2.175 2.875

in €/jaar (excl BTW) 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 16.863 19.148 23.844 26.062 23.714 23.778 25.353 33.514

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 16.863 19.148 23.844 26.062 23.714 23.778 25.471 34.224

in €/jaar (excl BTW) 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 81.955 93.039 115.855 126.608 115.205 115.516 123.402 164.219

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 81.955 93.039 115.855 126.608 115.205 115.516 123.992 167.766

in €/jaar (excl BTW) 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 204.003 231.587 288.376 315.130 286.751 287.523 307.245 409.289

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 204.003 231.587 288.376 315.130 286.751 287.523 308.718 418.157

in €/jaar (excl BTW) 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 467.082 450.622 471.893 477.613 480.535 483.017 571.061 987.435

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 467.082 450.622 471.893 477.613 480.535 483.017 576.955 1.022.907
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Tabel 24: Meerkost te wijten aan het federale beleid (exclusief btw) gefactureerd in een ongewijzigd wettelijk kader aan een 
onderneming met een afname van 500.000 MWh/jaar (werkelijkheid tot 2021, vervolgens prognoses)  

 

 

5.6. IMPACT OP HET STAATSBUDGET 

73. In een ongewijzigd wettelijk kader wordt de impact op het budget van de federale staat 
verkregen door de btw inkomsten gefactureerd aan de huishoudens af te trekken van de kost van de 
financiering van de degressiviteits- en plafonneringsmechanismen die door het staatsbudget 
gefinancierd worden. 

5.6.1. Financieringskost van de degressiviteits- en plafonneringsmechanismen  

74. De verminderingen van de federale bijdrage en van de toeslag offshore toegekend aan grote 
verbruikers in het kader van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme aan € 250.000/jaar 
worden gefinancierd met het staatsbudget. 

75. In een ongewijzigd wettelijk kader zal de voorziene stijging van de eenheidsbedragen van de 
toeslag offshore en van de federale bijdrage automatisch een stijging van de kost ten laste van het 
staatsbudget voor de financiering van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme tot gevolg 
hebben. 

76. De CREG simuleert deze impact op het federale staatsbudget vertrekkend van een lijst van 
484 grote professionele verbruikers waarvan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik gefactureerd door een 
leverancier groter was dan 10.000 MWh in 2014. Deze lijst werd opgesteld door de CREG in het kader 
van haar taak van permanente monitoring van de elektriciteitsmarkt en op basis van de gegevens die 
hiervoor door de leveranciers gecommuniceerd werden. Het gecumuleerde verbruik van deze 
484 grote professionele verbruikers vertegenwoordigde in 2014 een totaal van 27,8 TWh, hetzij 34,6 % 
van het verbruik van de Belgische eindverbruikers. Hoewel deze bedragen teruggaan tot 2014, kan aan 
de hand hiervan, met een foutmarge die kleiner is dan 4 %, de totale kost voor het federale 
staatsbudget van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme ingeschat worden dat in 2019 werd 
toegepast voor de federale bijdrage en de toeslag offshore11.  

77. Onderstaande tabel herneemt de resultaten van de simulaties gerealiseerd door de CREG voor 
de periode 2019-2026. In een ongewijzigd wettelijk kader zou de totale jaarlijkse kost voor het federale 
staatsbudget stijgen met ongeveer M€ 100 tussen 2019 en 2021, en dit voornamelijk omwille van de 
stijging van de toeslag offshore. Afgezien van de waargenomen stijging tijdens het jaar 2022 zou deze 
totale kost echter vervolgens stabiel blijven tot 2026. 

  

 

11 De totale kost voor het federale staatsbudget van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme aan € 250.000/jaar dat 

in 2019 werd toegepast voor de federale bijdrage en voor de ODV financiering van federale groenestroomcertificaten 
bedroeg M€ 198 in de werkelijkheid en M€ 191 volgens de simulaties van de CREG. 

in €/jaar (excl BTW) 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 580.650 559.400 567.500 528.000 531.650 532.050 947.464 3.004.714

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 580.650 559.400 567.500 528.000 531.650 532.050 976.933 3.182.073
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Tabel 25: Simulatie van de kost voor het federale staatsbudget van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme in een 
ongewijzigd wettelijk kader  

 

78. De CREG noteert dat de resultaten verkregen voor 2020 met de nodige voorzichtigheid moeten 
worden geïnterpreteerd en dat ze zeker een pessimistische raming van de kost voor het staatsbudget 
vormen. Het is immers zeker dat de meerderheid van de 484 grote professionele verbruikers waarmee 
rekening wordt gehouden in de simulaties ten gevolge van de covid-19 pandemie een aanzienlijk lager 
elektriciteitsverbruik zullen hebben in 2020 ten opzichte van 2014 en dus in mindere mate van het 
degressiviteits- en plafonneringsmechanisme zullen genieten dan het model van de CREG laat 
verstaan. Aangezien er een economisch herstel wordt verwacht vanaf 202112, zou deze limiet aan ons 
model echter enkel gelden voor het jaar 2020. 

5.6.2. Btw inkomsten gefactureerd aan de huishoudens 

79. Afgezien van de federale bijdrage waarvan het bedrag niet aan de btw onderworpen is, zal de 
stijging van de eenheidsbedragen van de toeslagen leiden tot een verhoging van de btw inkomsten 
gefactureerd aan de huishoudens.  

80. In 2018 bedroeg het eindverbruik van de huishoudens 18.441 GWh volgens Statbel13. Uitgaand 
van de hypothese dat de afnames van de huishoudens stabiel zijn gebleven tijdens de bestudeerde 
periode, raamt de CREG hieronder de evolutie van de btw inkomsten ontvangen door de federale staat 
van de huishoudens. Het negatieve teken weerspiegelt hier het feit dat het gaat om opbrengsten (en 
niet om kosten). 

Tabel 26: Simulatie van de btw inkomsten gefactureerd aan de residentiële verbruikers in een ongewijzigd wettelijk kader  

 

 

  

 

12 Federaal Planbureau, Persbericht « De Belgische economie zou in 2020 krimpen met 7,4 % en zich in 2021 gedeeltelijk 

herstellen met een groei van 6,5 % », 10 september 2020 
Consulteerbaar via : https://www.plan.be/press/communique-2034-nl-
de_belgische_economie_zou_in_2020_krimpen_met_7_4_en_zich_in_2021_gedeeltelijk_herstellen_met_een_groei_van_
6_5_      
13 https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=0e22d3ca-1721-4f98-80a9-df41ab32e72b   

in M€/jaar 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Toeslag offshore - financiering degressiviteit en plafond 136 175 238 269 232 232 228 225

Federale bijdrage - financiering degressiviteit en plafond 54 50 57 61 62 63 64 66

Totaal 191 225 294 330 293 294 293 291

in M€/jaar 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Financiering van de ODV aansluiting offshore windturbineparken -1 0 0 0 0 0 0 0

Financiering van de ODV groenestroomcertificaten federaal -28 -35 -45 -50 -44 -44 -44 -43

Financiering van de ODV strategische reserve 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiering van de ODV CRM (lage raming) 0 0 0 0 0 0 -3 -19

Financiering van de ODV CRM (hoge raming) 0 0 0 0 0 0 -4 -21

Federale bijdrage 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal met lage raming van de kost van CRM -29 -35 -46 -51 -45 -45 -47 -63

Totaal met hoge raming van de kost van CRM -29 -35 -46 -51 -45 -45 -47 -64

https://www.plan.be/press/communique-2034-nl-de_belgische_economie_zou_in_2020_krimpen_met_7_4_en_zich_in_2021_gedeeltelijk_herstellen_met_een_groei_van_6_5_
https://www.plan.be/press/communique-2034-nl-de_belgische_economie_zou_in_2020_krimpen_met_7_4_en_zich_in_2021_gedeeltelijk_herstellen_met_een_groei_van_6_5_
https://www.plan.be/press/communique-2034-nl-de_belgische_economie_zou_in_2020_krimpen_met_7_4_en_zich_in_2021_gedeeltelijk_herstellen_met_een_groei_van_6_5_
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=0e22d3ca-1721-4f98-80a9-df41ab32e72b
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5.6.3. Totale kost voor het staatsbudget 

81. De volgende tabel, verkregen door de totalen van de twee voorgaande tabellen op te tellen, 
herneemt de totale kost voor het federale staatsbudget in een ongewijzigd wettelijk kader.  

Tabel 27: Simulatie van de totale kost voor het staatsbudget, in een ongewijzigd wettelijk kader 

 

6. PROGNOSES VAN MAATREGELEN TER BESCHERMING 
VAN DE KOOPKRACHT VAN DE HUISHOUDENS  

6.1. VOORGESTELDE MAATREGELEN 

82. Mits naleving van punt C.2. van resolutie 1220/007 aangenomen door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers op 16 juli 2020, en rekening houdend met het feit dat de residentiële 
verbruikers niet zullen genieten van een ondersteuningsmechanisme voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen (aangekaart in het vorige hoofdstuk), moet in eerste instantie verzekerd worden 
dat het eenheidsbedrag van de verschillende ODV financieringsmechanismen zodanig evolueert dat, 
op de elektriciteitsfactuur van de huishoudens, de totale meerkost te wijten aan de federale ODV’s 
afneemt ten opzichte van het referentiejaar 2021.  

83. Gelet op de prognose, in een ongewijzigd wettelijk kader, van de impact op de factuur van de 
residentiële verbruikers voorgesteld in voorgaand hoofdstuk, stelt de CREG voor om de volgende 
cumulatieve maatregelen te nemen: 

A. op het vlak van de toeslag offshore, artikel 7 van de elektriciteitswet wijzigen om: 

A.1. te voorzien dat de regularisatie “Zt-2” voor het jaar 2022 die 100,4 miljoen euro 
bedraagt uitzonderlijk ten laste zal worden genomen van het federale staatsbudget 
in 2022 (in plaats van de netgebruikers). De doelstelling van deze maatregel is het 
vermijden dat de toeslag offshore in 2022 niet sterk toeneemt om dan vanaf 2023 
terug te vallen op het niveau verwacht voor 2021 (hieronder: maatregel A.1.); 

A.2. te voorzien dat, (ten laatste)14 vanaf 2025, de integrale kosten van de toeslag 
offshore door het federale staatsbudget zal worden gedragen (hieronder: 
maatregel A.2.); 

 

14 Om de facturatie te vereenvoudigen, zou deze tenlasteneming idealiter gebeuren vanaf 1 januari van een jaar. In de 
berekeningen die volgen, gaat de CREG uit van de hypothese dat het staatsbudget de integrale kosten van de toeslag offshore 
pas draagt vanaf 1 januari 2025. Als de regering voor 2025 op de factuur van de huishoudens en ondernemingen een daling 
van de meerkost te wijten aan de federale ODV’s wil zien die aanzienlijk hoger is dan die voorgesteld in de volgende 
berekeningen die volgen, zou de regering kunnen beslissen om de integrale kosten van de toeslag offshore voor 2025 door 
het staatsbudget te laten dragen. Ten opzichte van een ongewijzigd wettelijk kader, bovenop de kost ten laste van het 
staatsbudget van M€ 68 in 2022 noodzakelijk voor de financiering van maatregel A.1., zou de tenlasteneming door het 
staatsbudget van de integrale kosten van de toeslag offshore voor 2025 de kost ten laste van het staatsbudget verhogen met 
ongeveer M€ 525/jaar voor 2025 als het ondersteuningsmechanisme voor het concurrentievermogen van ondernemingen 
voorgesteld door de CREG niet wordt toegepast en met M€ 533/jaar voor 2025 als het ondersteuningsmechanisme voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG wel wordt toegepast. 

in M€/jaar 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 162 190 248 280 249 250 245 229

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 162 190 248 280 249 250 245 227



 

Niet-vertrouwelijke versie  26/47 

B. Op het vlak van de financiering van het CRM : het invoeren in de elektriciteitswet van het principe 
dat de kost van het CRM vanaf 2026 deels ten last van het federale staatsbudget mag worden 
gelegd ENKEL als het totaal van de eenheidsbedragen van de financieringsmechanismen van de 
federale ODV’s groter is of gelijk aan dat van 2021 (hieronder: maatregel B.). De doelstelling van 
deze maatregel is het  verzekeren dat de factuur van de residentiële verbruikers, die niet van een 
degressiviteitsmechanisme of van een mechanisme ter bevordering van het 
concurrentievermogen van ondernemingen zullen genieten, effectief vermindert ten opzichte van 
het referentiejaar 2021 zelfs in een scenario waarin de kosten van het CRM in fine aanzienlijk hoger 
zouden zijn dan de gebruikte ramingen in het kader van deze studie15. Deze partiële 
tenlasteneming van de kost van het CRM door het staatsbudget zou echter vereisen dat bepaalde 
mededelingen die reeds aan de Europese commissie werden gedaan, die aankondigden dat de 
kost van het CRM integraal wordt gedragen door de netgebruikers16, moeten worden gecorrigeerd. 

84. De CREG denkt dat de maatregelen A.1. en A.2. met betrekking tot de toeslag offshore absoluut 
zouden moeten worden genomen om te verzekeren dat, voor de huishoudens, de totale meerkost 
veroorzaakt door de federale ODV’s vermindert ten opzichte van het referentiejaar 2021. A contrario, 
aangezien de noodzaak van maatregel B. afhangt van de evolutie van de kost van het CRM die nog 
onzeker is, en dat deze maatregel slechts  ten vroegste in 2026 effect zou hebben, zou de beslissing in 
verband met maatregel B. kunnen worden uitgesteld in afwachting van de resultaten van de eerste 
capaciteitsveilingen voorzien eind 2021. 

85. Afgezien van maatregel B. (waarvan de noodzaak nog niet gebleken is), geeft CREG de voorkeur 
aan de tenlasteneming door het staatsbudget van de financiering van de ODV federale 
groenestroomcertificaten boven de financiering van het CRM. Uit de jurisprudentie van het Hof van 
justitie van de Europese unie blijkt dat het financieringsmechanisme van een CRM een 
stimuleringssysteem moet bevatten om in de mate van het mogelijke de kost van het CRM te 
beperken. Niettemin, als het totaal van de kost van het CRM ten laste van het staatsbudget wordt 
gelegd, blijkt het niet mogelijk om een dergelijk stimuleringssysteem te creëren. In dit opzicht stelt de 
CREG weliswaar vast dat de doorrekening van de kost van de ODV aan de eindverbruikers in functie 
van hun elektriciteitsafname (€/MWh), zoals voorzien in resolutie 1220/007, verder geen dergelijke 
stimulans bevat. Diezelfde resolutie voorziet echter dat, ten laatste in 2029, het tarief verschuldigd zal 
zijn op basis van het piekverbruik in functie van de uitrol van de intelligente meters in de gewesten. 
Deze omschakeling in het systeem van doorrekenen lijkt de Europese commissie te hebben overtuigd, 
die hieromtrent geen bezwaar heeft aangetekend. 

86. De CREG heeft eveneens de voorkeur gegeven aan voormelde maatregelen boven een btw-
vrijstelling  van het tarief voor de financiering van het CRM, die wordt aangehaald in sectie C.6. van 
resolutie 1220/007. Voormelde maatregelen leiden, in tegenstelling tot een vrijstelling van de btw, 
immers ook tot een verlaging van de factuur van ondernemingen, hetgeen reeds bijdraagt aan de 
ondersteuning van hun concurrentievermogen.  

87. Onderstaande tabel toont in de gele cellen een actualisering van de evolutie van de 
eenheidsbedragen exclusief btw na inwerkingtreding van de maatregelen A.1., A.2. en B. 

  

 

15 Als de gebruikte prognoses in het kader van deze studie betreffende de kosten van het CRM bevestigd worden naar 
aanleiding van de eerste capaciteitsveilingen voorzien eind 2021, zal de bovengrens ingevoerd door deze maatregel B. geen 
actieve beperking zijn. 
16 Zie beslissing SA. 54915 (2019/N) van de Commissie van 21 september 2020, § 183. 
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Tabel 28: Eenheidsbedragen exclusief btw van de verschillende ODV’s na implementatie van de hervormingen A.1., A.2. en 
B. voorgesteld door de CREG 

 

 

6.2. IMPACT VAN DE MAATREGELEN OP DE FACTUUR VAN DE 
VERBRUIKERS 

88. Uit de volgende tabellen blijkt dat de toepassing van maatregelen A.1., A.2. en B. ervoor zorgt 
dat : 

- de factuur van de huishoudens afneemt ten opzichte van het niveau in 2021; 

- de factuur van de professionele verbruikers die niet van de bovengrens van 
€ 250.000/jaar van de toeslag offshore genieten, nl. met een afname lager dan 29.621 
MWh/jaar in 2021, ook daalt ten opzichte van het jaar 2021; 

- de factuur van de professionele verbruikers die genieten van de bovengrens van 
€ 250.000/jaar van de toeslag offshore maar niet van de federale bijdrage, nl. met een 
afname in 2021 tussen 29.621 MWh/jaar en 121.715 MWh/jaar,  systematisch stijgt ten 
opzichte van het niveau in 2021, met uitzondering van het jaar 2025; 

- de professionele verbruikers die genieten van de bovengrens van € 250.000/jaar van de 
toeslag offshore en van de federale bijdrage, nl. met een afname groter dan 
121.715 MWh/jaar in 2021, een factuur hebben die in 2025 en 2026 echter aanzienlijk 
hoger is dan het niveau van 2021.   

89. Met andere woorden, door de maatregelen die de CREG voorstelt om de koopkracht van de 
huishoudens te beschermen daalt ook de totale meerkost te wijten aan het federale beleid die 
gefactureerd wordt aan kmo’s en kleine professionele verbruikers onder het niveau van 2021. Hoewel 
deze maatregelen reeds een positieve impact hebben op de daling van de factuur van grote 
professionele verbruikers, is deze impact alleen grotendeels onvoldoende om de meerkost 
veroorzaakt door de federale ODV’s op de factuur van de grootste verbruikers onder het niveau van 
2021 te laten zakken. Deze vaststelling vereist het formuleren van bijkomende voorstellen met het oog 
op het bevorderen  van het concurrentievermogen van deze industrieën in het volgende hoofdstuk. 

Tabel 29: Meerkost te wijten aan het federale beleid (btw inbegrepen) gefactureerd aan een residentiële verbruiker met en 
afname van 3,5 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG 

 

  

in €/MWh (excl BTW) 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Financiering van de ODV aansluiting offshore windturbineparken 0,1613 0,1188 0,0840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Financiering van de ODV groenestroomcertificaten federaal 7,2875 9,0141 11,6852 11,3816 11,4308 11,4308 0,0000 0,0000

Financiering van de ODV strategische reserve en CRM (lage raming) 0,0000 0,0000 0,0510 0,0560 0,0633 0,0641 0,8949 5,0094

Financiering van de ODV strategische reserve en CRM (hoge raming) 0,0000 0,0000 0,0510 0,0560 0,0633 0,0641 0,9539 5,3641

Federale bijdrage 3,3461 3,1428 3,4700 3,6968 3,7333 3,7733 3,8559 3,9379

Totaal met lage raming van de kost van CRM 10,7949 12,2757 15,2902 15,1344 15,2274 15,2682 4,7508 8,9473

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 10,7949 12,2757 15,2902 15,1344 15,2274 15,2682 4,8098 9,3020

in €/jaar (incl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 62,2 61,4 61,7 61,9 17,3 35,0

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 62,2 61,4 61,7 61,9 17,5 36,5
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Tabel 30: Meerkost te wijten aan het federale beleid (btw inbegrepen) gefactureerd aan een onderneming met een verbruik 
van 30 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 31: Meerkost te wijten aan het federale beleid (btw inbegrepen) gefactureerd aan een onderneming met een verbruik 
van 160 MWh/ jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 32: Meerkost te wijten aan het federale beleid (btw inbegrepen) gefactureerd aan een onderneming met een verbruik 
van 2.000 MWh/ jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG  

 

Tabel 33: Meerkost te wijten aan het federale beleid (btw inbegrepen) gefactureerd aan een onderneming met een verbruik 
van 10.000 MWh/ jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 34: Meerkost te wijten aan het federale beleid (btw inbegrepen) gefactureerd aan een onderneming met een verbruik 
van 25.000 MWh/ jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 35: Meerkost te wijten aan het federale beleid (btw inbegrepen) gefactureerd aan een onderneming met een verbruik 
van 100.000 MWh/ jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 36: Meerkost te wijten aan het federale beleid (btw inbegrepen) gefactureerd aan een onderneming met een verbruik 
van 500.000 MWh/ jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG 

 

 

6.3. IMPACT VAN DE MAATREGELEN OP HET STAATSBUDGET 

90. De impact op het federale staatsbudget van de toepassing van maatregelen A.1., A.2. en B. 
wordt verkregen door de btw inkomsten gefactureerd aan de huishoudens af te trekken van de kost 
van de financiering van deze maatregelen en van de kost van de financiering van de degressiviteits- en 
plafonneringsmechanismen. 

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 436 431 434 435 137 263

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 436 431 434 435 139 273

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 2.045 2.022 2.035 2.040 658 1.327

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 2.045 2.022 2.035 2.040 667 1.384

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 23.844 23.566 23.714 23.778 7.788 16.144

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 23.844 23.566 23.714 23.778 7.906 16.854

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 115.855 114.485 115.205 115.516 38.083 79.847

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 115.855 114.485 115.205 115.516 38.672 83.394

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 288.376 284.957 286.751 287.523 94.885 199.290

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 288.376 284.957 286.751 287.523 96.359 208.158

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 471.893 477.613 480.535 483.017 321.061 737.435

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 471.893 477.613 480.535 483.017 326.955 772.907

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 567.500 528.000 531.650 532.050 697.464 2.754.714

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 567.500 528.000 531.650 532.050 726.933 2.932.073
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6.3.1. Financieringskost van maatregelen A.1., A.2. en B. 

91. Zoals hiervoor in detail uiteengezet, bevat onderstaande tabel een overzicht van de 
financieringskost van maatregelen A.1., A.2. en B. 

Tabel 37: Simulatie van de kost voor het federale staatsbudget van de financiering van maatregelen A.1., A.2. en B. 

 

6.3.2. Financieringskost van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme 

92. Onderstaande tabel bevat de financieringskost van de degressiviteits- en 
plafonneringsmechanismen die ook werd berekend op basis van de lijst van 484 grote professionele 
verbruikers met een jaarlijkse elektriciteitsverbruik gefactureerd door een leverancier van meer dan 
10.000 MWh in 2014. Aangezien, ten opzichte van een ongewijzigd wettelijk kader, de maatregelen 
A.1. en A.2. leiden tot een daling van het eenheidsbedrag van de toeslag offshore in 2022, 2025 en 
2026, daalt de kost voor de federale staat voor de financiering van de degressiviteits- en 
plafonneringsmechanismen ook in 2022 en (vooral) in 2025 en 2026.  

Tabel 38: Simulatie van de kost voor het budget van de federale staat van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme 
ni implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. 

 

6.3.3. Btw inkomsten gefactureerd aan de huishoudens 

93. Steeds vertrekkend van de hypothese dat de afnames van de huishoudens stabiel blijven op 
18.441 GWh/jaar in de loop van de bestudeerde periode bevat onderstaande tabel de btw inkomsten 
gefactureerd aan de huishoudens. Aangezien, ten opzichte van een ongewijzigd wettelijk kader, de 
maatregelen A.1., A.2. en B. leiden tot een daling van het eenheidsbedrag van het tarief voor de 
financiering van het CRM en van de toeslag offshore in 2022, 2025 en 2026, wordt verwacht dat de 
btw inkomsten gefactureerd aan de huishoudens ook zullen dalen in 2022 en (vooral) in 2025 en 2026. 

Tabel 39: Simulatie van de btw inkomsten gefactureerd aan de residentiële verbruikers na implementatie van maatregelen 
A.1., A.2. en B.  

 

in MEUR/jaar 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Maatregel A.1. 0 100 0 0 0 0

Maatregel A.2. 0 0 0 0 705 697

(Enkel met hoge raming van de CRM kost) maatregel B. 0 0 0 0 0 0

Totaal met lage raming van de kost van CRM 0 100 0 0 705 697

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 0 100 0 0 705 697

in M€/jaar 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Toeslag offshore - financiering degressiviteit en plafond 238 230 232 232 0 0

Federale bijdrage - financiering degressiviteit en plafond 57 61 62 63 64 66

Totaal 294 291 293 294 64 66

in M€/jaar 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Financiering van de ODV aansluiting offshore windturbineparken 0 0 0 0 0 0

Financiering van de ODV groenestroomcertificaten federaal -45 -44 -44 -44 0 0

Financiering van de ODV strategische reserve 0 0 0 0 0 0

Financiering van de ODV CRM (lage raming) 0 0 0 0 -3 -19

Financiering van de ODV CRM (hoge raming) 0 0 0 0 -4 -21

Federale bijdrage 0 0 0 0 0 0

Totaal met lage raming van de kost van CRM -46 -44 -45 -45 -3 -19

Totaal met hoge raming van de kost van CRM -46 -44 -45 -45 -4 -21
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6.3.4. Totale kost ten laste van het staatsbudget 

94. De volgende tabel, verkregen door de optelling van de totalen van de drie voorgaande 
tabellen, bevat de totale kost van het budget van de federale staat na implementatie van maatregelen 
A.1., A.2. en B. 

95. Ten opzichte van de situatie in en ongewijzigd wettelijk kader zou de implementatie van 
maatregelen A.1., A.2. en B. geen enkele wijziging met zich meebrengen van het staatsbudget in 2021, 
2023 en 2024. De implementatie van deze maatregelen zou echter leiden tot een verhoging van de 
kost ten laste van het staatsbudget van M€ 68 in 2022, van M€ 520 in 2025 en van M€ 515 in 2026. 

Tabel 40: Simulatie van de totale kost voor het staatsbudget na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. 

 

7. VOORSTEL VAN EEN MECHANISME TER 
ONDERSTEUNING VAN HET CONCURRENTIE-
VERMOGEN VAN ONDERNEMINGEN ZONDER 
IMPACT OP DE FACTUUR VAN HUISHOUDENS EN 
KMO’S  

7.1. VOORGESTELDE HERVORMING 

96. Om ervoor te zorgen dat, op de elektriciteitsfactuur van ondernemingen, de totale meerkost 
te wijten aan het federale beleid vermindert ten opzichte van het referentiejaar 2021, ondanks de 
openbare dienstverplichting opgelegd aan Elia in het kader van het capaciteits-
vergoedingsmechanisme, vraagt resolutie 1220/007 aangenomen door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers op 16 juli 2020 aan de minister van Energie om “een voorstel te doen van 
degressiviteit voor de doorrekening van de kosten van de openbare dienstverplichting voor het CRM en 
offshore zonder dat deze degressiviteit de factuur voor de gezinnen en kmo’s verhoogt, ten opzichte 
van het referentiejaar 2021”. 

7.1.1. Evoluties ten opzichte van de hervorming voorgesteld in studie (F)1704 

7.1.1.1. Hervorming voorgesteld in studie (F)1704 van de CREG 

97. In januari 2018, ten gevolge van een vraag van de minister van Energie, heeft de CREG in haar 
studie (F)170417 een voorstel geformuleerd voor de hervorming van het degressiviteits- en 
plafonneringsmechanisme ingevoerd voor de federale bijdrage en de toeslag offshore. Om een 

 

17 CREG, Studie (F)1704 voor een voorstel tot de hervorming van het mechanisme voor de degressiviteit van de federale 

bijdrage en de offshore toeslag, 18 januari 2018 
Consulteerbaar op : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1704FR.pdf  

in M€/jaar 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 248 348 249 250 765 743

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 248 348 249 250 765 742

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1704FR.pdf
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budgettaire neutraliteit voor het staatsbudget te verzekeren, een voorwaarde opgelegd door de 
toenmalige federale regering, beoogde dit voorstel van de CREG de vervanging van het actuele 
degressiviteits- en plafonneringsmechanisme dat de grootste elektriciteitsverbruikers ondersteunt 
door een ondersteuningsmechanisme enkel voor verbruikers die als “elektro-intensief” worden 
beschouwd.  

98. Dit voorstel van de CREG was voornamelijk gemotiveerd door : 

- de vaststelling van PwC dat het probleem van concurrentievermogen in eerste instantie 
de grote professionele verbruikers in België betreft die concurreren met grote 
professionele verbruikers die als “elektro-intensief” worden beschouwd in de 
buurlanden. De Belgische grote professionele verbruikers die concurreren met grote 
professionele verbruikers die in de buurlanden niet als “elektro-intensief” worden 
beschouwd zouden algemeen beschouwd immers genieten van een 
concurrentievoordeel op het vlak van hun energiefactuur. Bijgevolg zou elke aanpassing 
van het degressiviteitsmechanisme dat momenteel van toepassing is in België volgens de 
CREG het concurrentievermogen van Belgische “elektro-intensieven” moeten verhogen;  

- de inhoud van de “Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en 
energie 2014-2020”18 gepubliceerd op 28 juni 2014 door de Europese Commissie (hierna: 
de EEAG richtsnoeren). Deze richtsnoeren bevatten, in hun sectie 3.7.2., een set van 
regels die moeten worden nageleefd met betrekking tot de staatssteun in de vorm van 
verminderingen van bijdragen ter financiering van de steun voor energie geproduceerd 
uit hernieuwbare bronnen. De lidstaten moesten in principe, voor 1 januari 2019, 
voormelde steun aligneren met de criteria van sectie 3.7.2. van de EEAG richtsnoeren 
(§ 193). Volgens de CREG leek het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme dat op de 
toeslag offshore werd toegepast niet te voldoen aan de EEAG richtsnoeren.  

7.1.1.2. Evoluties ten opzichte van de hervorming voorgesteld in studie (F)1704 van de CREG 

99. Het voorstel tot hervorming dat door de CREG in haar studie (F)1704 werd geformuleerd werd 
gebruikt als aanvangsbasis voor de redactie van onderhavig hervormingsvoorstel omwille van de 
volgende vaststellingen: 

- uit de recente PwC studie van mei 2020 in opdracht van FORBEG19 blijkt dat het probleem 
van het concurrentievermogen vandaag nog steeds in eerste instantie Belgische grote 
professionele verbruikers betreft die concurreren met grote professionele verbruikers die 
in de buurlanden als “elektro-intensief” worden beschouwd. Deze vaststelling is 
gelijkaardig aan de vaststelling die aan de basis ligt voor het opstellen van studie (F)1704 ; 

- In een brief van 2 juli 2018 betreffende het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme 
toegepast op de toeslag offshore, heeft de Europese Commissie aan de Belgische Staat 
het volgende meegedeeld20 “de beperking van de toeslag offshore blijkt niet conform de 
voorwaarden voorzien in de richtsnoeren betreffende de staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie 2014-2020. Sectie 3.7.2. van deze richtsnoeren voorziet 

 

18 J.O.U.E., 28 juni 2014, C 200/1. 
19 PwC, A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial 
consumers – 2020, mei 2020 
Consulteerbaar op: https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520EN.pdf  
Errata : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520-errata.pdf  
20 Op 21 juli 2016, met toepassing van artikel 108 van het verdrag over de werking van de Europese Unie, heeft de Belgische 

staat de Europese Commissie vooraf in kennis gesteld van het degressiviteits- en plafonneringsmechanisme van de toeslag 
offshore. Een informeel onderzoek van de Europese commissie is momenteel nog aan de gang. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520EN.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520-errata.pdf
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immers in de mogelijkheid voor de lidstaten om voor bepaalde elektro-intensieve sectoren 
blootgesteld aan internationale uitwisselingen kostenverminderingen toe te passen die 
gegenereerd worden door de financiering van de steun voor energie geproduceerd uit 
hernieuwbare bronnen. In dit geval zal de steun als evenredig beschouwd worden als de 
begunstigden minstens 15% van de bijkomende kosten betaling, gerekend zonder korting. 
In bepaalde bijzondere gevallen kan het te betalen bedrag beperkt zijn tot 4% (of 0,5%) 
van de bruto toegevoegde waarde van de onderneming in kwestie. Betreffende de 
beperking van de toeslag offshore aan 250.000 € per jaar en er verbruikerssite, blijkt niet 
dat een absoluut bedrag (250.000 €) in staat is de naleving van de voorwaarden voorzien 
in de richtsnoeren voor het geheel aan begunstigde ondernemingen te verzekeren”21. Deze 
brief versterkt de CREG in haar vaststelling dat het noodzakelijk is het actuele 
degressiviteits- en plafonneringsmechanisme dat van toepassing is op de toeslag offshore 
te herzien, ten minste wat betreft de afschaffing van de bovengrens van € 250.000/jaar, 
zodat de EEAG richtsnoeren kunnen worden nageleefd. 

100. Door twee contextuele verschillen kan het hervormingsvoorstel evolueren ten opzichte van 
het voorstel geformuleerd door de CREG in haar studie (F)1704 : 

- resolutie 1220/007 legt niet langer op (tenminste niet expliciet) dat de hervorming 
neutraal moet zijn vanuit een budgettair standpunt voor de federale staat: ten opzichte 
van de hervorming voorgesteld in studie (F)1704, laat deze grotere vrijheid de overweging 
toe van het behoud (ten minste gedeeltelijk) van een steun voor grote professionele 
verbruikers die niet als “elektro-intensief” worden beschouwd; 

- de vraag tot hervorming geformuleerd door de minister van Energie in haar brief van 
27 juli 2020 betreft enkel de ODV financiering van federale groenestroomcertificaten en 
de financiering van het CRM: zo veronderstelt de CREG dat het degressiviteits- en 
plafonneringsmechanisme ingevoerd voor de federale bijdrage op dit moment 
ongewijzigd blijft. 

101. Omwille van praktische uitvoering en controle stelt de CREG voor om zich te verzekeren van 
de identieke eigenschappen van het ondersteuningsmechanisme van toepassing op de toeslag 
offshore enerzijds en op de financiering van het CRM anderzijds. De CREG is zich echter bewust van 
het feit dat de compatibiliteitscriteria neergezet door de EEAG richtsnoeren van de Europese 
Commissie – die de CREG hebben geïnspireerd voor haar studie (F)1704 – enkel van toepassing zullen 
zijn op de maatregelen ter vermindering van de bijdragen ter financiering van de steun aan energie 
geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, nl. de toeslag offshore, en niet op het tarief voor de 
financiering van het CRM. Geconfronteerd met een dergelijk ondersteuningsmechanisme zal de 
Europese Commissie de gangbare criteria toepassen ter beoordeling van de conformiteit met het recht 
van de Europese unie, nl. de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang, het vereiste 
karakter van de steun met het oog op het bereiken van voormelde doelstelling, het geschikte karakter 
van de steun, het stimulerende effect van de steun en zijn evenredig karakter. Met betrekking tot dit 
laatste criterium, kan het volgens de CREG verdedigd worden dat, voor zover ze geformaliseerd zijn in 
het kader van de EEAG richtsnoeren, de criteria voor de vermindering van de lasten ten voordele van 

 

21 Vrije vertaling van : « la limitation de la surcharge offshore n’apparaît pas conforme aux conditions prévues par les lignes 

directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. En effet la 
section 3.7.2. de ces lignes directrices prévoient la possibilité pour les Etats membres d’appliquer, pour certains secteurs 
électro-intensifs et exposés aux échanges internationaux, des réductions de coûts générés par le financement du soutien 
apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Dans ce cas, l’aide sera considérée comme proportionnée si 
ses bénéficiaires acquittent au moins 15% des coûts supplémentaires sans réduction. Dans certains cas particuliers, le montant 
à payer peut être limité à 4% (ou 0,5%) de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée. Concernant la limitation de la 
surcharge offshore à 250.000 EUR par an et par site de consommation, il n’apparaît pas qu’un montant absolu (250.000 EUR) 
soit à même d’assurer le respect des conditions prévues par les lignes directrices pour l’ensemble des entreprises 
bénéficiaires.» 
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elektro-intensieve verbruikers de meest strikte vorm van verminderingscriteria voorstellen, en 
bijgevolg mutatis mutandis aanvaard zouden moeten worden als ze op andere domeinen zouden 
worden toegepast zoals bijvoorbeeld de doorrekening van de kost van een capaciteitsmechanisme. 

7.1.2. Steun voor elektro-intensieve verbruikers 

7.1.2.1. Criteria gebruikt ter identificatie van elektro-intensieve verbruikers 

102. De studie PwC gerealiseerd in mei 2020 in opdracht van FORBEG toont aan dat de criteria die 
in de buurlanden worden gebruikt om het concept “elektro-intensieve verbruiker” te definiëren sterk 
verschillen naargelang het land en zelfs naargelang het ondersteuningsmechanisme in eenzelfde land. 
Anders gezegd, de “elektro-intensieve verbruikers” worden momenteel niet op dezelfde manier 
gedefinieerd in de buurlanden en er bestaat momenteel geen gezamenlijke definitie van het concept 
“elektro-intensieve verbruiker”.  Er wordt hoogstens benadrukt dat “elektro-intensieve verbruikers” in 
de buurlanden nooit gedefinieerd zijn alleen op basis van de hoeveelheid elektriciteit afgenomen van 
het net, wat het voornaamste criterium is dat gebruikt wordt voor het degressiviteitsmechanisme dat 
momenteel wordt toegepast in België. 

103. Om een “elektro-intensieve verbruiker” te definiëren die van de toekomstige steunmaatregel 
in België zal kunnen genieten, stelt de CREG voor om zich te baseren op de criteria opgenomen in 
hoofdstuk 3.7.2. van de EEAG richtsnoeren. In die EEAG richtsnoeren erkent de Europese Commissie 
(§ 182) dat verminderingen van bijdragen ter financiering van de steun aan energie geproduceerd uit 
hernieuwbare bronnen te overwegen zijn “om te vermijden dat ondernemingen die bijzonder worden 
getroffen […] een aanzienlijk concurrentienadeel ondervinden”. De ondernemingen die van deze 
verminderingen kunnen genieten zijn de volgende  : 

- alle ondernemingen die hun activiteiten uitoefenen in de sectoren opgelijst in bijlage 3 
van de EEAG richtsnoeren; 

- de ondernemingen die hun activiteiten uitoefenen in de sectoren opgelijst in bijlage 5 van 
de EEAG richtsnoeren en waarvan de deling van elektriciteitskosten van de onderneming 
door de bruto toegevoegde waarde van de onderneming, zoals berekend in 
overeenstemming met de bepalingen van bijlage 4 van de EEAG richtsnoeren, groter is of 
gelijk aan 20 %. 

104. Om de “elektro-intensieve verbruikers” te definiëren die van de toekomstige steunmaatregel 
in België zouden kunnen genieten, stelt de CREG voor om de breedst mogelijke definitie te nemen op 
grond van de richtsnoeren van de Commissie, en om de criteria aangehaald in de voorgaande paragraaf 
bijgevolg onveranderd te gebruiken. Dit voorstel van de CREG wordt gemotiveerd door de volgende 
overwegingen: 

- in België moest het ondersteuningsmechanisme toegepast op de ODV financiering van 
federale groenstroomcertificaten sinds 1 januari 2019 voldoen aan die richtsnoeren (zie 
§ 193 van de EEAG richtsnoeren); 

- in de buurlanden moeten de verminderingen van de bijdragen ter financiering van de 
steun aan energie geproduceerd uit hernieuwbare bronnen ook vanaf 1 januari 2019 
voldoen aan die richtsnoeren (zie § 193 van de EEAG richtsnoeren); 

- in Duitsland, zoals aangeduid op pagina 157 van de PwC studie van mei 2020 zijn de 
verminderingen die momenteel worden toegepast op de EEG Umläge (de toeslag die de 
steun aan hernieuwbare energie anders dan offshore winparken in Duitsland financiert) – 
hoewel ze meer beperkend zijn – grotendeels geïnspireerd op deze richtlijnen van de 
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Commissie. Aangezien, van alle bestudeerde landen in het kader van de PwC studie, de 
EEG Umläge de toeslag is waarvan het eenheidsbedrag op 1 januari 2020 het hoogst was 
(€ 67,56/MWh), verklaren deze verminderingen die momenteel worden toegepast in 
grote mate het concurrentievermogen – of het niet-concurrentievermogen – van de 
Duitse grote professionele verbruikers. Anders gezegd, een grote professionele verbruiker 
in België die concurreert met een grote professionele verbruiker in Duitsland die niet van 
de EEG Umläge vermindering geniet, heeft volgens de PwC studie geen vermindering 
nodig van de toeslagen die in België gefactureerd worden om te kunnen concurreren met 
deze Duitse grote professionele verbruiker. De situatie is geheel anders in het 
omgekeerde geval. 

105. Om de administratieve opvolging van deze steunmaatregel te vergemakkelijken, stelt de CREG 
echter voor om een minimumdrempel voor de jaarlijkse afnames van het net in te voeren. Onder deze 
drempel kan geen enkele andere steunmaatregel worden toegekend dan die toegekend aan niet-
elektro-intensieve verbruikers. Anders gezegd, en om aan bepaalde grote professionele verbruikers 
geen stimulans te geven tot meerverbruik enkel om van een grotere steun te kunnen genieten, de 
steun specifiek toegekend aan elektro-intensieve verbruikers kan alleen toegekend worden voor 
jaarlijkse afnames die deze minimumdrempel van jaarlijkse afnames van het net overschrijden. Naar 
analogie met Duitsland en Italië en met wat hiervoor door de Europese Commissie werd gevalideerd, 
stelt de CREG voor om deze drempel vast te leggen op 1.000 MWh/jaar. 

106. Om de grote professionele verbruikers aan te moedigen hun inspanningen op dit gebied voort 
te zetten, zou het verkrijgen van het statuut van "elektro-intensieve verbruiker", zoals nu het geval is, 
kunnen worden onderworpen aan de voorwaarde van de voorafgaande afsluiting van een accord de 
branche (in het Waals gewest) of convenant (in het Vlaams gewest) dat deze grote professionele 
verbruikers kunnen onderschrijven, of van de toepassing van andere gelijkwaardige maatregelen ter 
verbetering van het concurrentievermogen van de betrokken ondernemingen 

107. Tenslotte zouden enkele bijkomende maatregelen kunnen worden overwogen die specifiek 
gericht zijn op twee sectoren met bijzondere activiteiten die niet zijn opgenomen in de bijlagen 3 en 5 
van de EEAG richtsnoeren. Zonder bijzondere maatregelen voor hen, zouden deze sectoren een zeer 
aanzienlijke verhoging zien van de ODV financiering van federale groenestroomcertificaten die aan hen 
wordt gefactureerd. Deze sectoren zijn de volgende : 

- de beheerder van het tractienet spoor. De CREG benadrukt dat een steun specifiek gericht 
op deze onderneming onderzocht zou kunnen worden op basis van de communautaire 
richtsnoeren over staatssteun aan spoorwegondernemingen22 en dat een dergelijke steun 
bestaat in het buitenland, nl. in Duitsland; 

- de opslag van elektriciteit. Zoals eerder voorgesteld op pagina 79 van haar studie (F)1412 
over de rentabiliteit van de elektriciteitsopslag in België23, zou een vrijstelling van de ODV 
financiering van federale groenstroomcertificaten voor elektriciteit afgenomen van het 
net met het oog op de bevoorrading van een opslaginstallatie voor elektriciteit kunnen 
worden overwogen24. 

 

22 Voetnoot 10 van de richtsnoeren van de Commissie betreffende de staatssteun ten behoeve van milieubescherming en 
energie 2014-2020 bepaalt dat deze richtsnoeren de communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun aan 
spoorwegondernemingen onverlet laten. 
23 CREG, studie (F)1412 over de rentabiliteit van de elektriciteitsopslag in België, 23 april 2015 

Consulteerbaar op :  https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1412NL.pdf   
24 Naar aanleiding van de publicatie van studie (F)1412 van de CREG, heeft de wet van 13 juli 2017 tot wijziging van de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verbetering van de vraagflexibiliteit 
en van de opslag van elektriciteit reeds voorzien dat, vanaf 1 januari 2018, de elektriciteit afgenomen van het net met het 
oog op het bevoorraden van een opslaginstallatie voor elektriciteit wordt vrijgesteld van de federale bijdrage. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1412NL.pdf
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7.1.2.2. Niveau van steun aan elektro-intensieve verbruikers 

108. De §§ 188 en 189 van de richtsnoeren van de Commissie leggen bepaalde bovengrenzen vast 
voor te overwegen verminderingen van bijdragen ter financiering van de steun aan energie 
geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. § 188 bepaalt dat de steun als evenredig wordt beschouwd 
indien de begunstigden van de steun ten minste 15 % betalen van de bijkomende kosten, ongerekend 
de korting. § 189 bepaalt echter dat, als 15 % van de bijdrage zonder korting de lasten overschrijdt die 
deze ondernemingen kunnen dragen, kunnen de lidstaten het globale verschuldigde bedrag beperken 
tot 4 % van de bruto toegevoegde waarde, zelfs tot 0,5 % van de bruto toegevoegde waarde voor 
ondernemingen waarvan de deling van de elektriciteitskosten door de bruto toegevoegde waarde, 
zoals berekend in overeenstemming met de bepalingen van bijlage 4 van de richtsnoeren van de 
Commissie, groter is of gelijk aan 20 %. Voor het nieuwe ondersteuningsmechanisme stelt de CREG 
voor om de maximaal haalbare korting volgens de richtsnoeren van de Commissie te voorzien, nl. de 
verminderingen hiervoor aangehaald. 

7.1.2.3. Gebruikte gegevensbronnen 

109. Hoewel de methode voor de berekening van het begrip bruto toegevoegde waarde duidelijk 
gedefinieerd wordt in de bijlage 4 van de EEAG richtsnoeren, preciseren deze richtsnoeren echter niet 
op basis van welke gegevensbron deze bruto toegevoegde waarde moet worden berekend.  

110. De CREG stelt voor om de berekening van de bruto toegevoegde waarde te baseren op de 
gegevens opgenomen in de jaarrekeningen die worden neergelegd bij balanscentrale van de Nationale 
Bank van België. De twee volgende redenen motiveren deze keuze : 

- het vergemakkelijkt de administratieve opvolging van deze steunmaatregel en beperkt de 
kost die ermee gepaard gaat. Door zich te baseren op informatie die vrij toegankelijk is en 
die voorafgaand door auditors werd gecertifieerd, maakt dit voorstel het voor iedereen 
mogelijk, of het nu gaat om een administratie of een leverancier, om na te kijken of een 
bepaalde verbruiker wel degelijk een “elektro-intensieve verbruiker” is en dus van de 
steunmaatregel kan genieten; 

- de impact op het budget van de federale staat kan gesimuleerd worden.  

111. De CREG benadrukt dat een alternatief waarover soms gesproken wordt en waarbij de 
berekening van de waarde van de bruto toegevoegde waarde zou gebaseerd worden op de analytische 
boekhouding van individuele ondernemingen het niet mogelijk maakt om deze twee doelen te 
behalen. 

7.1.3. Steun voor niet-elektro-intensieve verbruikers 

112. Met uitzondering van de plafonnering op € 250.000/jaar, stelt de CREG voor om het 
degressiviteitsmechanisme te blijven toepassen op niet-elektro-intensieve verbruikers zoals het 
momenteel wordt toegepast voor de ODV financiering van federale groenestroomcertificaten. De 
CREG stelt eveneens voor om de toepassing van dit degressiviteitsmechanisme uit te breiden naar de 
financiering van het CRM. 

113. De afschaffing van de plafonnering op een absoluut bedrag wordt gemotiveerd door: 

- de inhoud van de EEAG richtsnoeren, die door de Commissie aan de Belgische staat ter 
herinnering werd gebracht in een brief van 2 juli 2018. In deze brief bepaalt de Europese 
Commissie dat “de beperking van de toeslag offshore blijkt niet overeen te stemmen met 
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de bepalingen van de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en 
energie 2014-2020. Sectie 3.7.2. van deze richtsnoeren voorziet immers in de mogelijkheid 
voor de lidstaten om voor bepaalde elektro-intensieve sectoren die blootgesteld zijn aan 
internationale uitwisselingen kostenverminderingen toe te passen die gegenereerd 
worden door de financiering van de steun aan energie uit hernieuwbare bronnen. In dat 
geval zal de steun als evenredig beschouwd worden als de begunstigden van de steun ten 
minste 15 % betalen van de bijkomende kosten, ongerekend de korting. In sommige 
bijzondere gevallen kan het verschuldigde bedrag beperkt worden tot 4% (of 0,5%) van de 
bruto toegevoegde waarde van de onderneming in kwestie. Wat betreft de beperking van 
de toeslag offshore tot 250.000 € per jaar en per verbruikssite, lijkt het niet dat een 
absoluut bedrag (250.000 €) in staat zou zijn de naleving te verzekeren van de bepalingen 
voorzien in de richtsnoeren voor het geheel van begunstigde ondernemingen” 25; 

- de inhoud van resolutie 1220/007. Om het te contracteren CRM volume tot het strikt 
noodzakelijke te beperken door de verbruikers te stimuleren om hun afnames in de 
piekuren te beperken,  voorziet deze resolutie het factureren, ten laatste vanaf 2029, van 
de kost van het CRM in functie van het piekvermogen. Het valt niet te ontkennen dat, 
voor de grootste professionele verbruikers, een plafonnering op een absoluut bedrag elke 
stimulans tot het aannemen van dergelijk rechtschapen gedrag zou tenietdoen.  

7.1.4. Wie zou van welke steunmaatregel genieten ? 

114. De onderstaande grafiek maakt een opsplitsing tussen de 484 grote professionele verbruikers 
waarvan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik gefactureerd door een leverancier groter was dan 
10.000 MWh in 2014 in functie van het verbruik dat hen werd gefactureerd alsook in functie van hun 
elektro-intensiteit.  

115. Deze grafiek toont met de groene kleuren aan dat van de ondernemingen met een 
gefactureerd verbruik van meer dan 100.000 MWh/jaar, tussen 80 à 90 % van de ondernemingen zou 
worden beschouwd als elektro-intensief en als dusdanig zou genieten van de steunmaatregelen voor 
elektro-intensieve verbruikers. Het zeer beperkte aantal ondernemingen met een gefactureerd 
verbruik van meer dan 100.000 MWh/jaar die, a contrario, niet als elektro-intensief worden 
beschouwd, bevindt zich in een zeer beperkt aantal activiteitensectoren : het spoorwegvervoer, data 
centers, de vervaardiging van farmaceutische preparaten en de constructie van motorvoertuigen. 
Zoals hierna aangetoond zijn het de enkele zeer grote professionele verbruikers actief in deze 
activiteitensectoren26 die het meest worden blootgesteld aan de afschaffing van de plafonnering op 
€ 250.000/jaar van de ODV financiering van federale groenestroomcertificaten. 

116. A contrario, deze grafiek toont met de grijze kleur aan dat van de ondernemingen met een 
gefactureerd verbruik van minder dan 100.000 MWh/jaar, ongeveer 60 % van de ondernemingen 
wordt beschouwd als niet-elektro-intensief en dus niet zou genieten van de steunmaatregelen 

 

25 Vrije vertaling van : « la limitation de la surcharge offshore n’apparaît pas conforme aux conditions prévues par les lignes 

directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. En effet la 
section 3.7.2. de ces lignes directrices prévoient la possibilité pour les Etats membres d’appliquer, pour certains secteurs 
électro-intensifs et exposés aux échanges internationaux, des réductions de coûts générés par le financement du soutien 
apporté à l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Dans ce cas, l’aide sera considérée comme proportionnée si 
ses bénéficiaires acquittent au moins 15% des coûts supplémentaires sans réduction. Dans certains cas particuliers, le montant 
à payer peut être limité à 4% (ou 0,5%) de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée. Concernant la limitation de la 
surcharge offshore à 250.000 EUR par an et par site de consommation, il n’apparaît pas qu’un montant absolu (250.000 EUR) 
soit à même d’assurer le respect des conditions prévues par les lignes directrices pour l’ensemble des entreprises 
bénéficiaires. » 
26 Zoals eerder besproken, een steun specifiek gericht op de beheerder van het tractienet spoor zou onderzocht kunnen 
worden op basis van de communautaire richtsnoeren  over staatssteun aan spoorwegondernemingen 
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voorgesteld voor elektro-intensieve verbruikers. Deze verbruikers zouden blijven genieten van het 
degressiviteitsmechanisme dat momenteel van kracht is voor de ODV financiering van federale 
groenestroomcertificaten, maar ze zouden voortaan ook van datzelfde mechanisme genieten voor de 
financiering van het CRM. 

Figuur 2: Elektro-intensiteit van grote professionele verbruikers in België 

 

7.2. IMPACT VAN DE HERVORMING OP DE FACTUUR VAN DE 
VERBRUIKERS  

117. De onderstaande tabellen illustreren de gecombineerde impact van het voorgestelde 
mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen met de 
maatregelen A.1, A.2. en B. gericht op de bescherming van de koopkracht van de huishoudens. Wij 
wijzen erop dat deze maatregelen A.1, A.2 en B.1 ook een positieve impact hebben op de factuur van 
ondernemingen. De omvang hiervan is afhankelijk van de omvang van de afname van elke 
onderneming. 

118. Aangezien deze hervorming geen impact heeft op de factuur van de huishoudens en de kmo’s 
met een verbruik van minder dan 1.000 MWh/jaar, blijven de resultaten die hiervoor werden 
voorgesteld voor een residentiële verbruiker met een afname van 3,5 MWh/jaar en voor de kmo’s met 
een afname tussen 30 en 160 MWh/jaar ongewijzigd en worden ze hieronder niet meer weergegeven. 

7.2.1. Elektro-intensieve verbruikers 

119. De tabellen die hieronder worden weergegeven, werden uitgewerkt in de veronderstelling dat, 
voor de bestudeerde verbruikerstypes, de vastgelegde bovengrenzen op 0,5 % en 4 % van de bruto 
toegevoegde waarde van de onderneming systematisch groter zijn dan het verschuldigde bedrag op 
grond van de toeslag offshore en/of van het tarief voor de financiering van het CRM, rekening houdend 



 

Niet-vertrouwelijke versie  38/47 

met de korting van 85 %. Voor een groot aantal elektro-intensieve verbruikers onderschat deze 
hypothese echter bewust de positieve impact die de voorgestelde hervorming zou kunnen hebben op 
hun elektriciteitsfactuur.  Bijvoorbeeld, van de 79 grote professionele verbruikers waarvan het 
verbruik gefactureerd door een leverancier in 2014 meer dan 10.000 MWh bedroeg en die de criteria 
naleven waardoor ze in aanmerking komen voor een bovengrens op 0,5 % van hun bruto toegevoegde 
waarde27, zou voor 68 % van deze verbruikers in 2023 en 2024 de toeslag offshore geplafonneerd zijn 
op 0,5 % van hun bruto toegevoegde waarde indien de hervorming voorgesteld door de CREG zou 
worden toegepast. Deze verbruikers zouden genieten van een geplafonneerde toeslag offshore die  
gemiddeld 38 % onder het niveau ligt waarmee rekening wordt gehouden in onderstaande tabellen, 
die enkel rekening houden met de vermindering van 85 %. De CREG benadrukt dat deze bovengrens 
kan worden vastgelegd op een bijzonder laag niveau bij elektro-intensieve verbruikers met een bruto 
toegevoegde waarde die lager dan of 0 is : hun toeslagen en ODV tarieven zouden immers 
geplafonneerd zijn op nul €/jaar voor de afnames van meer dan 1.000 MWh/jaar. 

120. Onderstaande tabellen, die zich enkel focussen op de meerkost te wijten aan het federale 
beleid, maken het niet mogelijk om te na te gaan  of de voorgestelde hervorming voor bepaalde 
elektro-intensieve verbruikers in Vlaanderen ook een vermindering van de meerkost te wijten aan het 
regionale beleid met zich mee zou brengen. Artikel 7.1.10, § 3/1, 3e lid van het Energiedecreet voorziet 
immers dat, van zodra het federale beleid het bedrag dat een elektro-intensieve verbruiker betaalt 
voor de toeslag offshore plafonneert in functie van de bruto toegevoegde waarde, dit betaalde bedrag 
gedeeltelijk zal worden afgetrokken van het bedrag dat deze elektro-intensieve verbruiker moet 
betalen in het kader van het ondersteuningsmechanisme voorzien in Vlaanderen op het vlak van de 
quota van groenestroomcertificaten. Voor deze Vlaamse elektro-intensieve verbruikers28 wordt de 
positieve impact die de voorgestelde hervorming zou hebben op hun totale elektriciteitsfactuur 
opzettelijk onderschat in onderstaande tabellen die zowel de meerkost te wijten aan het federale 
beleid als die te wijten aan het regionale beleid opnemen. 

121. Rekening houdend met deze twee belangrijke voorbehouden die de positieve impact 
onderschatten die de voorgestelde hervorming op een aanzienlijk deel van de elektro-intensieve 
verbruikers zou hebben, blijkt uit de volgende tabellen dat de toepassing van de voorgestelde 
hervorming het mogelijk maakt, met uitzondering van de grootste bestudeerde verbruiker (500.000 
MW/jaar), dat de factuur van de elektro-intensieve verbruikers met zekerheid daalt ten opzichte van 
zijn niveau in 2021. De factuur van de grootste bestudeerde verbruiker (500.000 MWh/jaar) daalt met 
zekerheid29 ten opzichte van zijn niveau in 2021 indien  de voorgestelde hervorming wordt 
geïmplementeerd vanaf 2021. 

Tabel 41: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een elektro-intensieve onderneming 
met een afname van 2.000 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het mechanisme ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

 

27 Het gaat over verbruikers in het donkergroen in de voorgaande grafiek. 
28 De identiteit van bepaalde elektro-intensieve verbruikers die van deze vermindering van de meerkost te wijten aan het 
regionale beleid zouden kunnen genieten, is te raadplegen via: 
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Supercapsteun%202020.pdf 
29 Zoals uitgelegd in de vorige §, is het mogelijk dat de factuur van deze verbruiker daalt ten opzichte van 2021 als de 
bovengrenzen vastgelegd op 0,5 % en 4 % van de bruto toegevoegde waarde van de onderneming (waarmee geen rekening 
werd gehouden in de tabel) lager zijn dan het verschuldigde bedrag op grond van de toeslag offshore en/of het tarief voor de 
financiering van het CRM rekening houdend met de vermindering van 85 % (waarmee rekening werd gehouden in de tabel). 
Het gaat echter om een mogelijkheid die afhangt van de individuele kenmerken van elke onderneming en niet om een 
zekerheid.  

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 16.833 16.679 16.790 16.853 6.853 10.912

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 16.833 16.679 16.790 16.853 6.909 11.251

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Supercapsteun%202020.pdf
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Tabel 42: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een elektro-intensieve onderneming 
met een afname van 10.000 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het mechanisme ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 43: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een elektro-intensieve onderneming 
met een afname van 25.000 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het mechanisme ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 44: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een elektro-intensieve onderneming 
met een afname van 100.000 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het mechanisme ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 45: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een elektro-intensieve onderneming 
met een afname van 500.000 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het mechanisme ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

 

7.2.2. Niet-elektro-intensieve verbruikers 

122. Uit de volgende tabellen blijkt dat de toepassing van de voorgestelde hervorming voor de niet-
elektro-intensieve verbruikers de volgende resultaten geeft: 

- de factuur van ondernemingen die niet van de plafonnering van de toeslag offshore 
genieten, nl. ondernemingen met een afname lager dan 29.621 MWh/jaar in 2021, daalt 
ten opzichte van het niveau in 2021; 

- de factuur van ondernemingen die genieten van de plafonnering van de toeslag offshore, 
nl. ondernemingen met een afname van meer dan 29.621 MWh/jaar in 2021, daalt enkel 
ten opzichte van het niveau in 2021 als de voorgestelde hervorming wordt 
geïmplementeerd vanaf 2021. 

Tabel 46: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonderd btw) gefactureerd aan een niet-elektro-intensieve 
onderneming met een afname van 2.000 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het 
mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG  

 

 

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 52.755 52.585 52.982 53.286 31.062 40.551

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 52.755 52.585 52.982 53.286 31.189 41.315

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 120.109 119.909 120.844 121.600 76.455 96.123

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 120.109 119.909 120.844 121.600 76.714 97.686

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 404.830 401.075 404.151 406.566 245.579 314.918

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 404.830 401.075 404.151 406.566 246.501 320.471

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 1.201.550 1.115.317 1.119.592 1.119.652 317.706 628.991

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 1.201.550 1.115.317 1.119.592 1.119.652 322.165 655.827

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 23.844 23.542 23.686 23.750 7.390 13.918

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 23.844 23.542 23.686 23.750 7.482 14.469
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Tabel 47: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonderd btw) gefactureerd aan een niet-elektro-intensieve 
onderneming met een afname van 10.000 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het 
mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 48: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonderd btw) gefactureerd aan een niet-elektro-intensieve 
onderneming met een afname van 25.000 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het 
mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 49: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonderd btw) gefactureerd aan een niet-elektro-intensieve 
onderneming met een afname van 100.000 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het 
mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

Tabel 50: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonderd btw) gefactureerd aan een niet-elektro-intensieve 
onderneming met een afname van 500.000 MWh/jaar na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het 
mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

 

7.3. IMPACT VAN DE HERVORMING OP HET STAATSBUDGET 

123. De impact op het budget van de federale staat van de voorgestelde hervorming ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen zonder impact op de factuur van 
de huishoudens en kmo’s wordt verkregen door de btw inkomsten gefactureerd aan de huishoudens 
af te trekken van de kost ter financiering van maatregelen A.1., A.2. en B.1 en van de kost van het 
mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van de ondernemingen. 

7.3.1. Financieringskost maatregelen A.1., A.2. en B. 

124. De financieringskost van maatregelen A.1., A.2. en B. blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig 
hoofdstuk waarnaar wordt verwezen.  

7.3.2. Financieringskost van het mechanisme ter ondersteuning van het 
concurrentievermogen van ondernemingen 

125. Onderstaande tabel herneemt de financieringskost van het mechanisme ter ondersteuning 
van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door CREG. Deze kost werd eveneens 
berekend op basis van de lijst van 484 grote professionele verbruikers met een jaarlijks 
elektriciteitsverbruik gefactureerd door een leverancier van meer dan 10.000 MWh in 2014. Elk van 
deze 484 verbruikers kreeg een economische sector toegekend in de form van een NACE code en een 

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 115.855 114.348 115.051 115.359 35.895 67.602

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 115.855 114.348 115.051 115.359 36.340 70.282

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 288.376 284.610 286.359 287.126 89.342 168.259

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 288.376 284.610 286.359 287.126 90.450 174.930

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 923.653 908.904 914.489 916.939 285.313 537.336

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 923.653 908.904 914.489 916.939 288.853 558.639

in €/jaar (excl BTW) 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 3.590.005 3.453.163 3.468.986 3.469.210 500.629 1.652.918

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 3.590.005 3.453.163 3.468.986 3.469.210 517.135 1.752.259
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“elektro-intensiteitspercentage” dat werd berekend door de elektriciteitskost van de onderneming te 
delen door de bruto toegevoegde waarde berekend op basis van de jaarrekeningen neergelegd bij de 
NBB. 

Tabel 51: Simulatie van de kost voor het budget van de federale staat van het mechanisme ter ondersteuning van het 
concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

7.3.3. Btw inkomsten gefactureerd aan huishoudens 

126. De btw inkomsten gefactureerd aan huishoudens blijven ongewijzigd ten opzichte van vorig 
hoofdstuk, waarnaar verwezen wordt.  

7.3.4. Totale kost ten laste van het staatsbudget 

127. De volgende tabel, verkregen door de totalen van de drie voormelde componenten op te 
tellen, herneemt de totale kost voor het budget van de federale staat na implementatie van 
maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het mechanisme ter ondersteuning van het 
concurrentievermogen van ondernemingen. 

128. Ten opzichte van een situatie met een ongewijzigd wettelijk kader zou de implementatie van 
maatregelen A.1., A.2. en B. alsook van het mechanisme ter ondersteuning van het 
concurrentievermogen van ondernemingen quasi geen wijziging met zich meebrengen van de kost ten 
laste van het staatsbudget in 2021, 2023 en 2024. De implementatie van deze maatregelen zou echter 
leiden tot een stijging van de kost ten laste van het staatsbudget van M€ 61 in 2022, van M€ 538 in 
2025 en van M€ 614 in 2026. 

Tabel 52: Simulatie van de totale kost voor het budget van de federale staat na implementatie van maatregelen A.1., A.2. en 
B. en van het mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen 

 

 

7.4. ONZEKERHEDEN BETREFFENDE DE VOORGESTELDE HERVORMING 

7.4.1. Onderzoek door de Europese Commissie 

129. Het principe van een degressiviteit van het CRM tarief toegepast op elektro-intensieve 
verbruikers en op de grootste niet-elektro-intensieve verbruikers, zoals hiervoor voorgesteld, vormt 
een selectieve steunmaatregel gefinancierd door het staatsbudget et moet bijgevolg a priori 
beschouwd worden als een staatssteun in de zin van artikel 107 van het VWEU, net zoals de 
degressiviteit toegepast op de toeslag offshore. De Europese Commissie zal in kennis moeten worden 
gesteld van een dergelijke maatregel en zij zal deze moeten goedkeuren vooraleer hij in werking kan 
treden. 

in M€/jaar 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Toeslag offshore - financiering van het mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van de ondernemingen 229 223 224 224 0 0

ODV CRM (lage raming van de kost) - financiering van het mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van de ondernemingen 0 1 1 1 17 96

ODV CRM (hoge raming van de kost) - financiering van het mechanisme ter ondersteuning van het concurrentievermogen van de ondernemingen 0 1 1 1 18 103

Federale bijdrage - financiering degressiviteit en plafond 57 61 62 63 64 66

Totaal met lage raming van de kost van CRM 286 285 287 288 81 162

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 286 285 287 288 83 169

in €/jaar 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Totaal met lage raming van de kost van CRM 240 341 242 243 783 840

Totaal met hoge raming van de kost van CRM 240 341 242 243 783 845
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130. De compatibiliteit van een dergelijke steunmaatregel met het recht van de Europese Unie is 
niet gegarandeerd. In dit opzicht wijzen we er eerst op dat de Poolse staat, die een gecentraliseerd 
capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft ingevoerd, de Europese Commissie in kennis heeft gesteld 
van een kostenverminderingsmechanisme verbonden aan het CRM ten voordele van elektro-
intensieve verbruikers, met toepassing van de criteria opgenomen in de §§ 185 tot 190 van de EEAG 
richtsnoeren. De Europese Commissie heeft kritiek geuit met betrekking tot de noodzakelijkheid van 
dit kostenverminderingsmechanisme en is bijgevolg in dit opzicht een formele onderzoeksprocedure 
gestart. 

131. In haar beslissing SA.51502, van 15 april 2019 heeft de Europese Commissie twijfels geuit over 
het feit dat het kostenverminderingsmechanisme voorgesteld door Polen zou bijdragen aan de 
doelstelling van het algemeen belang die wordt nagestreefd door het eigenlijke 
capaciteitsmechanisme. De Commissie heeft immers vastgesteld dat door dit 
kostenverminderingsmechanisme de capaciteitsbehoefte kan verhogen, en dus de kost van het 
systeem, aangezien hierdoor de CRM kost sterk daalt voor de begunstigde partijen (§ 60). Zelfs als de 
analyse van het mechanisme door de Commissie niet helemaal naar België kan worden omgezet 
(aangezien het Poolse systeem de kost van het CRM doorrekent in functie van aanwezigheid op de 
markt tijdens de piekuren, wat in België niet het geval zal zijn tijdens de eerste jaren van het CRM), 
ziet de CREG in deze fase geen reden waarom de conclusie die door de Commissie wordt getrokken 
niet dezelfde zou zijn als een dergelijk kostenverminderingsmechanisme in België zou worden 
toegepast. 

132. Er dient ook op gewezen te worden dat, wat de verificatie betreft van andere criteria ter 
beoordeling van de compatibiliteit van de steun, de Europese Commissie beschouwt dat de criteria die 
voorkomen in de §§ 185 en volgende van de EEAG richtsnoeren, zeker niet als dusdanig van toepassing 
aangezien het niet gaat om een vermindering van de kosten die verband houden met elektriciteit 
geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, niettemin als guidance kunnen worden gebruikt (beslissing 
SA.51502, §§ 72-73). 

133. Welnu, de EEAG richtsnoeren beperken het voordeel van de verminderingen tot enkel elektro-
intensieve ondernemingen (cfr. hierboven, hoofdstuk 5.1.2.1). Het is bijgevolg niet gegarandeerd dat, 
als het principe van de kostenvermindering van het CRM aanvaard zou worden, deze vermindering 
zich kan uitbreiden naar andere categorieën van ondernemingen dan de elektro-intensieve 
ondernemingen. 

134. De definitieve beslissing van de Europese Commissie, die binnenkort zou moeten worden 
genomen, zou het mogelijk moeten maken om de haalbaarheid van het hierboven voorgestelde 
mechanisme beter te beoordelen.  

7.4.2. Evolutie naar een facturatie in functie van het afgenomen vermogen 

135. Resolutie 1220/007 voorziet in punt C.5 dat het tarief voor de financiering van het CRM 
verschuldigd is “in een eerste fase (…) door de op het Belgische grondgebied gevestigde eindafnemers 
op elke kWh die ze voor eigen gebruik van het net afnemen. Vanaf uiterlijk 2029 zou de toeslag 
verschuldigd moeten zijn op basis van het piekvermogen in functie van de uitrol van de digitale meters 
in de Gewesten”. In dit opzicht voorziet de resolutie dat de Minister “uiterlijk eind 2023 een analyse 
(dient) te bezorgen wat betreft de verwachte voortgang van de uitrol van de digitale meter”. 

136. Als er een overgang komt van een tarief voor de financiering van het CRM gefactureerd in 
functie van de afgenomen energie van het net naar een tarief gefactureerd in functie van het 
piekvermogen van voor 2027, zal dat onvermijdelijke een impact hebben op de hiervoor uiteengezette 
resultaten. In functie van hun kwartuurlijks afnameprofiel zullen bepaalde verbruikers een verlaging 
van hun factuur zien, terwijl anderen een verhoging zullen vaststellen.  
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8. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

De budgetten, ramingen en prognoses van kosten en volumes voorgesteld in onderhavige studie zijn 
gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment van de redactie van de studie.  Zij lopen 
niet vooruit op de goedkeuring van deze bedragen door de CREG in volgende tariefprocedures. 

 

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

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 

Impact van de hervormingen voorgesteld door de CREG op de factuur van 

verschillende verbruikers 

Grafiek 1: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een residentiële verbruiker met 
een afname van 3,5 MWh/jaar met en zonder implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG 

 

 

Grafiek 2: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een onderneming met een afname 
van 30 MWh/jaar met en zonder implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG 
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Grafiek 3: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een onderneming met een afname 
van 160 MWh/jaar met en zonder implementatie van maatregelen A.1., A.2. en B. voorgesteld door de CREG 

 

 

Grafiek 4: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een onderneming met een afname 
van 2.000 MWh/jaar met en zonder de implementatie van maatregelen A.1., A.2. et B. alsook van het mechanisme ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 
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Grafiek 5: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een onderneming met een afname 
van 10.000 MWh/ jaar met en zonder de implementatie van maatregelen A.1., A.2. et B. alsook van het mechanisme ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

 

Grafiek 6: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een onderneming met een afname 
van 25.000 MWh/ jaar met en zonder de implementatie van maatregelen A.1., A.2. et B. alsook van het mechanisme ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 
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Grafiek 7: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een onderneming met een afname 
van 100.000 MWh/ jaar met en zonder de implementatie van maatregelen A.1., A.2. et B. alsook van het mechanisme ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

 

Grafiek 8: Meerkost te wijten aan het federale beleid (uitgezonder btw) gefactureerd aan een onderneming met een afname 
van 500.000 MWh/ jaar met en zonder de implementatie van maatregelen A.1., A.2. et B. alsook van het mechanisme ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen van ondernemingen voorgesteld door de CREG 

 

 

 




