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INLEIDING 

Op 17 januari 2022 heeft de CREG een brief van de minister van Energie ontvangen over de gevolgen 
van de aanhoudende hoge groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit. In deze brief verzoekt ze de 
CREG om volgende elementen te onderzoeken: 

- welke marktpartijen financiële problemen ondervinden en of bepaalde marktpartijen 
daar zeer gevoelig voor kunnen zijn onder de aanhoudende hoge groothandelsprijzen 
voor gas en elektriciteit; 

- welke marktpartijen gunstige effecten ondervinden van de huidige hoogte van de 
groothandelsmarktprijzen voor gas en elektriciteit en of hier sprake zou kunnen zijn van 
overwinsten; 

- wat de verwachte inkomsten zullen zijn van de repartitiebijdrage voor de jaren 2021 tot 
2026 en hoe deze verschillen van eerdere inschattingen;  

- de kosten voor de subsidiëring van de offshore windmolenparken voor 2022 en een 
inschatting van deze kosten voor de jaren tot 2026 alsook hoe deze verschillen van 
eerdere inschattingen. 

Deze studie onderzoekt uitzonderlijke winsten voor marktspelers die onder een federale bevoegdheid 
vallen en ze behandelt dus niet de marktactoren die genieten van regionale ondersteuning, zoals 
bijvoorbeeld onshore windturbines, biomassa of PV-installaties, etc. Onderhavige studie geeft 
antwoorden op voormelde vragen maar bevat vertrouwelijke gegevens. Voorts bevat ze berekeningen 
gebaseerd op toekomstige evoluties (zoals verkoopprijzen) waarover geen zekerheid bestaat dat die 
zich zullen voordoen.  

Het directiecomité van de CREG keurde deze studie goed via schriftelijke procedure op 1 februari 2022. 

1. LEVERANCIERS EN RISICO OP FAILLISSMENTEN 

1.1. PROBLEMEN VOOR LEVERANCIERS 

1.1.1. Stijging van de prijzen op de groothandelsmarkten van energie 

In de huidige situatie van stijgende energieprijzen worden de leveranciers met een reeks problemen 
geconfronteerd die de financiële toestand van de leveranciers sterk beïnvloedt. 

De huidige stijging van de energieprijzen gaat gepaard met een stijging van de facturen van veel 
eindverbruikers (gezinnen, kleine zelfstandigen en de grootste industriële verbruikers). We kunnen dus 
verwachten dat voor de energieleveranciers het risico op onbetaalde facturen mogelijk zal toenemen. 
Daarnaast zullen de leveranciers die hun verkopen aan vaste prijs willen indekken belangrijke 
onderpanden1 moeten storten.  

 

1 Een onderpand is een belofte van zekerheid die dient om het kredietrisico te dekken bij financiële operaties in het geval dat 
de begunstigde van deze laatste niet aan de betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen 
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Bovendien moeten de leveranciers, die hun totale verkopen tegen vaste prijzen niet hadden gedekt, 
momenteel aan zeer hoge prijzen energie kopen op de markten. Over het algemeen dekken de 
leveranciers slechts een gedeelte van hun verkoop tegen vaste prijzen. De leveranciers houden immers 
rekening met een verwacht klantenverlies. In België beschikken huishoudelijke verbruikers immers 
over de mogelijkheid om hun energiecontract op te zeggen mits een opzegperiode van één maand. In 
de huidige context van stijgende prijzen kunnen we verwachten dat klanten met een contract tegen 
vaste prijs, getekend voor de prijsstijging, hun contract zullen laten lopen tot aan de vervaldatum. De 
leveranciers zullen dus het verbruik van klanten die zij dachten te verliezen aan veel duurdere prijzen 
moeten aankopen op de markt. Deze energieaankopen aan hogere prijzen zullen een verlies genereren 
voor de leveranciers. Een winter 2021-2022 die kouder zou zijn dan normaal kan ertoe leiden dat de 
leveranciers bijkomende gasvolumes moeten aankopen tegen hogere prijzen dan hun verkoopprijzen 
om aanvullende behoeften van hun verkoop aan vaste prijs te dekken.  

De leveranciers die momenteel contracten tegen vaste prijzen aanbieden, stellen zich bijgevolg bloot 
aan een aanzienlijk economisch risico als de prijzen weer zouden dalen en dit gepaard zou gaan met 
klantenverlies. In dat geval zou het klantenverlies voor de leveranciers belangrijker zijn dan het 
klantenverlies dat zij hadden voorzien en zouden de leveranciers de energie die zij hadden aangekocht 
om hun verkopen tegen vaste prijzen te dekken op de markten moeten verkopen tegen een lagere 
prijs dan de aankoopprijs. Deze energieverkopen aan lagere prijzen zouden een verlies kunnen 
genereren voor de leveranciers. 

Wij stellen vast dat sommige van deze spelers ervoor zorgen dat de negatieve gevolgen beperkt blijven 
door bijvoorbeeld geen vaste prijzen meer aan te bieden aan residentiële klanten.  

Er moet echter op worden gewezen dat wanneer een leverancier, zonder failliet te zijn verklaard, in 
één van de drie regio’s in gebreke wordt gesteld wegens achterstallige betalingen en dat zijn 
vergunning voor die regio wordt ingetrokken of vrijwillig afstand doet van zijn leveringsvergunning, 
deze leverancier ontslagen wordt van zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van zijn 
klantenportefeuille. De leverancier mag, behalve als hij failliet verklaard is of zich in gerechtelijke 
reorganisatie bevindt, de energie die hij voor zijn klanten aan vaste prijs heeft aangekocht op de markt, 
voor zover zijn verkoop aan vaste prijs gedekt was, verkopen en zo, gelet op de actuele hoge prijzen, 
een substantiële marge genereren ten opzichte van de prijs waaraan hij deze energie had aangekocht. 
Zo kan deze leverancier, die over een portefeuille aan klanten met een vaste prijs beschikte, zijn 
financiële capaciteit verhogen. 

1.1.2. Hogere volatiliteit van de prijzen op de balanceringsmarkt 

Naast de stijging van de prijzen vastgesteld op de spotmarkten en de termijnmarkten voor elektriciteit 
stellen we eveneens een hogere volatiliteit vast op de balanceringsmarkten, zoals aangetoond in 
figuur 1. De evenwichtsverantwoordelijken moeten immers het evenwicht behouden tussen het 
verbruik van hun klanten en hun elektriciteitsinjecties op het net. In geval van onevenwicht zal de 
verantwoordelijke zijn elektriciteit aankopen of verkopen op de balanceringsmarkt naargelang hij te 
weinig of te veel energie heeft geïnjecteerd ten opzichte van het verbruik van zijn klanten. De 
prijsverschillen tussen deze aan- en verkopen van energie op de balanceringsmarkten en de day ahead 
spotprijs vormt de balanceringskost van de leveranciers. De CREG stelt vast dat deze kost toeneemt. 
Deze stijging van de balanceringskosten zal een verlies aan inkomsten zijn voor de leveranciers of voor 
hun evenwichtsverantwoordelijken aan wie zij het beheer van hun balancering hebben toevertrouwd. 
De CREG onderzoekt momenteel hoe het “real time market design” kan worden herzien zodat de 
balanceringskost kan dalen mits behoud van de stimulansen zodat de marktspelers elkaar in evenwicht 
houden, zoals een aanpassing van de alfa-parameter. 
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De CREG merkt echter op dat geïntegreerde spelers lijden onder de stijging van de kosten voor het 
evenwicht als leverancier, maar ze halen er voordeel uit door hun flexibele eenheden te valoriseren 
op de balanceringsmarkt (cfr. hoofdstuk 2.11 Leveranciers van flexibiliteitsdiensten (FSP)). 

Figuur 1: Evolutie van de prijzen op de onevenwichtsmarkt van Elia 

 

Bron : analyse CREG  

Dit is een probleem dat zich niet stelt op de gasmarkt, omdat de kostprijs van een onevenwicht 
nagenoeg steeds erg dicht bij de marktprijs op de day ahead markt ligt; de opportuniteitskost van een 
onevenwicht is dus miniem op de gasmarkt. Het door Balansys gebruikte dagbalanceringssysteem is 
een systeem van marktbalancering dat op basis van uurlijkse informatie over de systeempositie en de 
individuele positie van elke netgebruiker afzonderlijk, de deelnemende marktpartijen aanstuurt om 
het netevenwicht te verzekeren. Elke shipper krijgt 10 minuten na het uur zijn positie (kort of lang of 
perfect in evenwicht) plus de positie van de gehele markt en deze informatie is bindend voor wat 
betreft balancering van het netevenwicht. Indien Balansys tussenkomt bij overschrijding van de 
marktbalanceringsgrenzen binnen-de-dag en op het einde van de dag, zal dit gebeuren op 
transparante en niet-discriminerende wijze door het aankopen of verkopen van aardgas op de 
aardgasbeurs. . De shippers die op dagbasis niet in evenwicht zijn, krijgen indien ze teveel gas in het 
net hebben gezet, geld terug gelijk aan [het overschot aan volume x dagprijs op ZTP] of betalen aan 
Balansys een som geld gelijk aan [het tekort aan volume x dagprijs op ZTP]. Al naargelang ze het 
onevenwicht mee veroorzaken of niet rekent Balansys een penaliteit aan van 3 % (causer) of 0 % 
(helper)2. De ter beschikking gestelde informatie op uurbasis en de mogelijkheid die de netgebruikers 
hebben om op uurbasis hun positie te wijzigen door aangepaste (her)nominaties zorgen ervoor dat het 
netevenwicht wordt gegarandeerd op marktconforme wijze. Er is dus geen aparte balanceringsmarkt 
voor gas (zoals dit geval is voor elektriciteit). Het netevenwicht van netgebruikers die, ondanks de hen 
ter beschikking gestelde informatie, de mogelijkheid om te handelen op het virtuele handelspunt en 
hun portfolio niet wensen te balanceren, wordt gegarandeerd door aan- of verkoop van aardgas aan 
marktconforme prijs door Balansys. De werking van Balansys wordt gefinancierd door middel van de 

 

2 http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2021/12/tariffs-2022.pdf  

http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2021/12/tariffs-2022.pdf
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Neutrality Fee en deze is momenteel negatief = € - 0.021/MWh3, wat erop neer komt dat de shippers 
geld terug krijgen van Balansys, op voorwaarde dat ze de balanceringsregels gevolgd hebben. 

1.2. TOEZICHT OP DE SITUATIE DOOR DE REGULATOREN 

1.2.1. Toezicht op de retailmarkt 

Binnen de retailmarkt voor energie gebeurt de opvolging van de leveranciers door de regionale 
energieregulatoren en dit zoals voorzien in de opvolgingsprocedure van de toegekende 
leveringsvergunningen. 

Op vraag van de CREG werd op maandag 4 oktober 2021 een overleg binnen Forbeg4 georganiseerd 
over de huidige (financiële) situatie van de energieleveranciers actief op de retailmarkt. Sindsdien en 
zolang de situatie op de energiemarkten dit vereist, vindt wekelijks een overleg binnen Forbeg plaats 
over de financiële opvolging van de marktpartijen. Uit dit overleg blijkt wekelijks dat: 

- de regionale regulatoren in nauw contact staan met de distributienetbeheerders; 

- de regionale regulatoren in nauw contact staan met de energieleveranciers. Het is echter 
mogelijk dat sommige leveranciers hun eventuele financiële moeilijkheden niet officieel 
wensen mee te delen om te vermijden dat het aankondigen van deze moeilijkheden een 
uittocht van klanten veroorzaakt of hen in moeilijkheden brengt ten opzichte van andere 
marktspelers (DNB's, BRP's, ...). Het is bijgevolg onduidelijk in welke mate de leveranciers 
door ontvangst van de voorschotten in de zomermaanden op dit moment beschikken over 
voldoende financiële middelen om de resterende wintermaanden te overbruggen. Wel 
wordt vanaf het tweede kwartaal 2022 gevreesd voor een verslechtering van de 
cashposities met daarbij een mogelijk tekort aan werkkapitaal. Ondertussen is ook te 
observeren dat steeds meer leveranciers de maandelijkse voorschotten verhogen en niet 
langer contracten op basis van vaste prijzen aanbieden. 

1.2.2. Toezicht op de impact op consumenten 

In het wekelijks overleg schenken de regulatoren ook aandacht aan de impact op de consumenten van 
een leverancier wiens toegang tot het net wordt stopgezet. Deze consumenten worden overgeheveld 
naar de noodleveranciers (zie hoofdstuk 1.5) en dienen tegen het einde van de overgangsperiode een 
nieuw contract bij een andere leverancier aan te gaan. In de huidige marktomstandigheden leidt dit 
automatisch tot duurdere contracten voor deze consumenten.  

Bovendien wordt de toekenning van het recht op een sociaal tarief niet onmiddellijk overgedragen, 
maar verloopt er enige tijd alvorens dit opnieuw wordt bevestigd. Bijgevolg zijn de tijdelijk te dragen 
kosten voor consumenten die recht hebben op een sociaal tarief relatief nog zwaarder te dragen. 

1.2.3. Toezicht op de evenwichtsverantwoordelijken (BRP) 

Ten gevolge van het faillissement van de BRP Anode in 2018 heeft de CREG aan Elia gevraagd om haar 
controle van de opvolging van betalingen van haar klanten (BRP, toegangshouders, DNB’s en 

 

3 http://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b21213  
4 Forbeg = Forum van Belgische Energieregulatoren is een informeel overlegorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de CREG, VREG, Brugel en CWaPE 

http://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b21213
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netgebruikers in het kader van hun aansluiting op het Elia-net) te verscherpen en de toereikendheid 
van de bankgaranties van de BRP’s te garanderen. De CREG heeft bovendien ook aan Elia gevraagd om 
maandelijks een rapportering op te leveren en haar in tussentijd te informeren over elke aanwijzing 
van achteruitgang van de betalingssituatie van haar klanten. Deze opvolging kan in de nabije toekomst 
aanwijzingen opleveren over het risico op het financieel in gebreke blijven van één van deze 
marktspelers. De CREG is in overleg met Elia om deze opvolging en rapportering verder op punt te 
stellen. Het recentste verslag van begin januari 2022 wijst op geen bijzondere betalingsmoeilijkheden, 
maar zijn de verhogingen van financiële waarborgen wel een aandachtspunt. 

De CREG heeft eveneens aan Elia gevraagd in welke mate de facturatie sneller zou kunnen worden 
afgehandeld. De huidige contractuele modaliteiten en de tijdsduur voor het ontvangen en verwerken 
van de inputdata voor het opstellen van de facturen leiden er toe dat betalingsproblemen met 
3 maanden vertraging worden gedetecteerd. De deadline voor de betaling van de onbalanskosten voor 
een gegeven maand ligt immers snel 3 maanden verder en in deze periode kopen de verdere 
onbalansen en bijhorende kosten op. 

1.3. ADVIES OVER DE MAATREGELEN DIE ZOUDEN KUNNEN WORDEN 
GENOMEN OM FAILLISSEMENTEN TE VERMIJDEN 

Voor maatregelen die zouden kunnen worden genomen om faillissementen te vermijden, verwijst de 
CREG naar de brief die door de vier energieregulatoren in mei 2020 aan de vier bevoegde ministers 
voor energie werd gestuurd en waarin een aantal maatregelen inzake flexibele betalingstermijnen en 
spreiding van het betalingsrisico voor de verschillende componenten van de energiefacturen worden 
voorgesteld. Een kopie van de brief kan u in bijlage terugvinden. 

Deze brief betreft een aantal maatregelen om het hoofd te bieden aan de effecten van de Covid-19 
crisis, maar de voorgestelde maatregelen blijven ook binnen de huidige problematiek relevant. 

Zoals aangetoond in paragraaf 1.1 stelt een leverancier die contracten tegen vaste prijzen aanbiedt 
zich bloot aan een aanzienlijk economisch risico als de prijzen weer zouden dalen. In deze context die 
inherent is aan de Belgische geliberaliseerde markt hebben wij al reacties van meerdere leveranciers 
kunnen vaststellen die een antwoord zouden kunnen zijn op dit toegenomen risico. Meer dan 60 %  
van de lopende energiecontracten, zijn contracten met een vaste prijs. De indekking (= hedging 
strategie) van hun klantenportefeuille, zowel in volume als in prijs, is verschillend per leverancier en 
eigen aan een geliberaliseerde energiemarkt. Voorspellingen over verdere stijgingen van de 
energieprijzen en een koude winter zorgen ervoor dat een aantal leveranciers niet langer contracten 
met een vaste prijs aanbieden.  

Anticiperend op hogere afrekeningsfacturen nemen een aantal leveranciers contact op met hun 
klanten om de aangerekende voorschotten te verhogen. De leveranciers doen dit onder andere om: 
het effect van de stijgende energieprijzen op de eindfactuur voor hun klanten in de tijd te spreiden, de 
nog openstaande bedragen bij de afrekeningsfactuur zo laag mogelijk te houden om eventuele 
betalingsproblemen te vermijden en zo het risico op wanbetaling te verminderen. 

De CREG wenst eveneens te benadrukken dat het verhogen van voorschotten ook een risico inhoudt 
voor de consument. Bij een eventueel faillissement van een leverancier zal het voor de consument 
immers niet evident zijn om de teveel betaalde bedragen terug te krijgen. Bovendien maakt de huidige 
wetgeving het voor de consument mogelijk om op elk moment zijn contract op te zeggen zonder 
schadevergoeding mits een opzegtermijn van een maand. Wij zijn de mening toegedaan dat in de 
relatie consumenten-leveranciers een evenwicht bestaat. Sommige leveranciers innen immers een 
vaste vergoeding op de energiecomponent die overeenkomt met een leveringsjaar en die beschouwd 
kan worden als een compensatie bij gebrek aan een opzegvergoeding. Om buitensporige bedragen te 
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vermijden, stelt de CREG voor dat de vaste vergoeding, bij het vertrek van een klant, voor alle 
contacten gefactureerd wordt pro rata het aantal effectieve leveringsdagen. 

Bovendien ontvangt de leverancier van zijn klanten voorschotten op basis van een vast maandelijks of 
driemaandelijks bedrag. De bedragen die de leverancier in de zomer heeft ontvangen, wanneer zijn 
klanten minder verbruikten, inzonderheid voor aardgas, dienen zo als buffer voor de behoeften aan 
kasmiddelen van de leveranciers tijdens de winter. 

Tot slot benadrukt de CREG dat zij de vorderingen "beschermde klanten" voor het jaar 2020 al 
vervroegd aan de leveranciers heeft betaald begin oktober 2021, i.e. vóór de einddatum van de 
wettelijke termijn die is vastgelegd op eind oktober. Dit leidt tot een tijdelijke verbetering van de 
kaspositie van de leveranciers. 

1.4. ADVIES OVER HOE MET FAILLISSEMENTEN ZOU KUNNEN WORDEN 
OMGEGAAN 

Binnen de retailmarkt voor energie gebeurt de opvolging van de leveranciers door de regionale 
energieregulatoren en dit zoals voorzien in de opvolgingsprocedure van de toegekende 
leveringsvergunningen. 

In geval van faillissement van een leverancier voorziet de respectievelijke regionale regelgeving in een 
noodleveranciersregeling. Hierna wordt per regio een korte beschrijving gegeven. 

1.4.1. Vlaanderen (noodleverancier = de netbeheerders) 

De noodleveranciersregeling staat bepaald in artikel 4.3.3 van het Energiedecreet: Afdeling III. 
Noodleverancier - Artikel 4.3.3. 

In het geval de VREG de leveringsvergunning van een leverancier, vermeld in artikel 4.3.1, opheft, of 
indien een leverancier de toegang tot het net wordt ontzegd, of in geval van het faillissement van een 
leverancier, treedt de netbeheerder, wat betreft de afnemers van die leverancier die op zijn net zijn 
aangesloten, op als noodleverancier. De Vlaamse Regering kan de maximale periode bepalen, die niet 
langer kan zijn dan zestig5 dagen, gedurende dewelke de netbeheerder voor die afnemers als 
noodleverancier kan optreden en de Vlaamse Regering kan ook nadere voorwaarden bepalen 
waaronder zij deze taak uitvoeren. 

1.4.2. Brussel6 (noodleverancier = Engie Electrabel) 

Artikel 25noviesdecies van de Elektriciteitsordonnantie en het equivalent daarvan voor de gasmarkt, 
artikel 20sexiesdecies van de Gasordonnantie, bepalen het volgende:  

"In geval van faillissement of van intrekking van de leveringsvergunning van een leverancier, 
zal de levering van de eindafnemers door de standaardleverancier worden verzekerd aan de 
voorwaarden van de standaardlevering voor een maximale duur van een jaar." 

Uit het voorgaande volgt dat de wetgever een wettelijk kader heeft voorzien voor het faillissement of 
de intrekking van de leveringsvergunning van een leverancier. Hij wil dit probleem verhelpen door op 

 

5 Wordt momenteel besproken in het Vlaams Parlement 
6 https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2018/nl/ADVIES-258-gebreke-blijven-
energieleverancier.pdf  

https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2018/nl/ADVIES-258-gebreke-blijven-energieleverancier.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2018/nl/ADVIES-258-gebreke-blijven-energieleverancier.pdf
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de klanten van de in gebreke blijvende leverancier dezelfde voorwaarden toe te passen als die voor de 
standaardlevering, en dit voor een periode van een jaar. 

1.4.3. Wallonië7 (noodleverancier = Luminus of Engie Electrabel afhankelijk van het 
distributienetgebied) 

De decreten inzake elektriciteit en gas definiëren de noodleverancier als volgt:  

"leverancier aangewezen door de netbeheerder en belast met de levering van elektriciteit in 
de volgende gevallen: 1° aan de afnemers die nu in aanmerking komen zolang zij geen 
leverancier hebben gekozen; 2° aan de eindafnemers wanneer de leverancier met wie die 
afnemers een leveringscontract hebben gesloten, in gebreke blijft". 

In dit verband is in de decreten bepaald dat de netbeheerder ten minste één noodleverancier moet 
aanwijzen. Bovendien is de noodleverancier, afgezien van het feit dat hij tussenkomt wanneer een 
leverancier in gebreke blijft, ook de leverancier die ten tijde van de liberalisering van de markt belast 
was met de energielevering aan de eindafnemers die geen leverancier hadden gekozen. 

De voorbije jaren werd binnen een Forbeg werkgroep Noodleveranciersregeling gewerkt aan een meer 
uniforme aanpak van de noodleveranciersregeling tussen de gewesten. Voor een laatste stand van 
zaken van dit project verwijzen we naar het document “Consultatieverslag van de regulatoren met 
betrekking tot de consultatie van het ontwerpadvies noodleveranciersregeling” dat ter beschikking is 
op de website van de drie regionale energieregulatoren8: VREG, Brugel en CWaPE. 

2. UITZONDERLIJKE WINSTEN OF OVERWINSTEN 

2.1. DEFINITIES 

Vooraleer te onderzoeken welke marktpartijen eventuele gunstige effecten ondervinden van de sterke 
stijging van de groothandelsprijzen, wordt het onderscheid tussen (over)winsten en windfall profits 
verduidelijkt. Vervolgens wordt uitleg gegeven over het systeem van hedging strategieën die 
gebruikelijk zijn in de elektriciteits- en gasmarkt. 

2.1.1. Het onderscheid tussen (over)winsten en windfall profits 

Winst wordt in het algemeen gedefinieerd als het positieve verschil tussen de opbrengsten en de 
kosten van een onderneming over een bepaalde periode. De winst van een onderneming kan gezien 
worden als vergoeding voor het gebruik van het kapitaal (van de aandeelhouders), een risicopremie 
en als de opbrengst voor een goed management van de onderneming.  

  

 

7 https://www.cwape.be/node/166  
8 VREG: https://www.vreg.be/sites/default/files/document/cons-2020-02_-_verslag.pdf    
CWaPE: https://www.cwape.be/documents-recents/reglementation-en-matiere-de-fourniture-de-substitution-projet-davis-
commun-des-0    
Brugel: https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2020/nl/NOODLEVERANCIERSREGELING.pdf  

https://www.cwape.be/node/166
https://www.vreg.be/sites/default/files/document/cons-2020-02_-_verslag.pdf
https://www.cwape.be/documents-recents/reglementation-en-matiere-de-fourniture-de-substitution-projet-davis-commun-des-0
https://www.cwape.be/documents-recents/reglementation-en-matiere-de-fourniture-de-substitution-projet-davis-commun-des-0
https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2020/nl/NOODLEVERANCIERSREGELING.pdf
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De winst van een vennootschap wordt samengesteld uit verschillende componenten met name: 

- de bedrijfswinst, die de opbrengsten en kosten met betrekking tot de exploitatie van een 
vennootschap omvat9;    

- het financieel resultaat: dit is het saldo van de financiële kosten (ingevolge financiering 
van de activiteiten) en financiële opbrengsten; en  

- de belastingen. 

In deze studie worden berekeningen gemaakt van ‘marges’ die veelal gelijk kunnen worden gesteld 
met resultaten van de ‘exploitatie’ (of bedrijfswinst), waarvan dus nog financiële lasten en belastingen 
dienen te worden afgetrokken, alsook de vergoeding van het kapitaal voor de aandeelhouders.   

Een meer dan normale winst wordt ook een ‘economische’ rente, of in casu een ‘overwinst’ genoemd. 

In studie (F)892 over ‘de nucleaire centrales in België: stranded benefits als gevolg van de versnelde 
afschrijvingen tijdens de captieve periode en windfall profits ten gevolge van de eventuele verlenging 
van hun levensduur’ heeft de CREG de begrippen stranded benefits en windfall profits toegelicht. 
Windfall profits kan het best omschreven worden als een winst die een onderneming realiseert ten 
gevolge van een externe gebeurtenis (vb.: toeval, wijziging regelgevend kader, …), dus zonder dat ze 
daar zelf actie toe heeft ondernomen. De liberalisering van de markt en de verlenging van de 
levensduur van de nucleaire centrales kunnen beschouwd worden als een ‘externe beslissing’ en 
kunnen bijgevolg resulteren in windfall profits voor de producenten van elektriciteit door middel van 
nucleaire centrales. Bovendien mogen, op basis van de wet van 31 januari 2003, geen nieuwe nucleaire 
centrales gebouwd worden. Om de winsten van de nucleaire centrales af te romen is in het verleden 
de repartitiebijdrage vastgelegd, die hierna besproken wordt. 

2.1.2. Hedging strategie 

Wat betreft de hedging strategie verwijst de CREG naar hoofdstuk V.4 van haar studie (F)1407 van 
15 maart 2012 over ‘een update van de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de 
nucleaire centrales in België, de economische waardering van nucleaire elektriciteitsproductie en een 
raming van de winsten uit deze activiteiten’. Hierin wordt uiteengezet dat de elektriciteitsproducenten 
voor hun productie een strategie hebben om hun risico te beheersen en ze hun verwachte productie 
(volume en marge) geleidelijk over de tijd zullen indekken (in het Engels: to hedge). Naarmate men 
dichter komt bij het jaar van productie zal een groter aandeel van de productie ingedekt (verkocht) 
zijn aan een vastgelegde prijs. Dit betekent dat de verkoopprijs van de huidige productie van centrales 
in het verleden reeds is vastgelegd en dat men er niet mag vanuit gaan dat de productie van de 
centrales momenteel verkocht wordt aan de (korte termijn) groothandelsprijzen. De baseload 
productie wordt verkocht op langere termijn via producten op jaarbasis, op kwartaalbasis en op 
maandbasis.  

Hierna worden een aantal productietechnologieën en hun inkomstenmodellen besproken om na te 
gaan in welke mate ze gunstige effecten ondervinden van de sterke stijging en de hoogte van de 
groothandelsmarktprijzen. Ook gaat de CREG de impact op de leveranciers na. 

 

9 ook wel EBIT genoemd : Earnings Before Interest and Taxes 
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2.2. OFFSHORE WINDPRODUCENTEN 

De offshore parken C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind krijgen een vaste ondersteuning 
(€ 107 - 90) per geproduceerde MWh. Daarnaast ontvangen zij inkomsten uit de verkoop van 
elektriciteit. De andere offshore parken (Rentel, Seastar, Mermaid en NW2) krijgen een variabele 
ondersteuning die afhankelijk is van de elektriciteitsreferentieprijs (Ep).  

2.2.1. Parken met een variabele ondersteuning – LCOE systeem 

De hogere noteringen van de elektriciteitsprijs in 2021 hebben geleid tot een hogere 
marktreferentieprijs die in 2022 zal gebruikt worden om de variabele ondersteuning te berekenen. 
Volgende tabellen geven per park de berekening van de minimumprijs weer voor december 2021 en 
januari 2022 (indicatief). 

 

 

Bij een elektriciteitsreferentieprijs van € 124/MWh of hoger wordt de prijs van een GSC € 0 of negatief 
voor NW210. Voor Mermaid ligt het kantelpunt op € 138/MWh en voor Seastar op € 132/MWh. Dit wil 
zeggen dat bij een elektriciteitsreferentieprijs hoger dan € 124/138/132/MWh deze parken een hogere 
RoE zullen krijgen dan deze die is meegenomen bij de bepaling van de LCOE. 

De parken met een variabele ondersteuning hebben dus geen voordeel bij de recent gestegen 
groothandelsprijzen voor elektriciteit aangezien het totaal van hun inkomsten per MWh 
(ondersteuning + verkoopprijs geproduceerde energie) gelijk zal zijn aan de LCOE die vastgelegd is in 
het koninklijk besluit van 16 juli 2002. Voor de maatschappij zal de hogere elektriciteitsreferentieprijs 
dus leiden tot een lagere kost voor de ondersteuning van de offshore windenergie.  

2.2.2. Parken met een vaste ondersteuning 

De CREG is van mening dat de parken met een vaste ondersteuning ook geen uitzonderlijke winsten 
hebben door de recent gestegen groothandelsprijzen voor elektriciteit. Voor de financiering van hun 
offfshore parken sluiten offshore producenten op financial close een langetermijncontract af voor de 
verkoop van de geproduceerde energie. Op vraag van de banken dient de duurtijd van de Power 

 

10 Indien de correctiefactor en het netverliespercentage gelijk blijven 
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Purchase Agreement (hierna: PPA) minstens even lang te zijn als de termijn van de lening. Dit betekent 
dat de PPA’s die hierna aangehaald worden onderhandeld zijn in 2016 of daarvoor. Na financial close 
zijn de meeste PPA’s nog aangepast voor de sterk gestegen onbalanskosten en houden de formules in 
de PPA houden dan ook rekening met een belangrijke afslag voor balancingkosten.  

De CREG heeft de PPA’s geanalyseerd en gedetailleerde informatie opgevraagd bij de offshore 
producenten. Ten eerste stelt zij vast dat de parken met een vaste ondersteuning een prijsrisico 
hebben ten opzichte van de parken met een variabele ondersteuning: hun ondersteuning is vast, 
onafhankelijk van de hoogte van de marktprijzen. De afgelopen jaren hebben sommigen parken een 
lage verkoopprijs gekregen (< € 40/MWh) toen de marktprijzen laag waren. Na analyse is de CREG van 
mening dat de netto verkoopprijs van de geproduceerde energie in de periode 2021-2023 
(€ 45 - 70/MWh) overeenstemt met normale marktomstandigheden. Er worden dus geen 
uitzonderlijke winsten geboekt door C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind tot 2023, ook gezien 
het feit dat deze parken een prijsrisico hebben. 

2.3. KOPERS VAN EEN PPA VAN EEN OFFSHORE WINDMOLENPARK 

De koper van een offshore PPA koopt de productie van het windmolenpark volgens een prijsformule 
op basis van EPEX SPOT of Endex overeenkomstig onderstaande formules 

- X * Epex Spot – Y 

- X’ * Endex – Y’ 

waarbij X, X’, Y en Y’ rekening houden met :  

- de marge voor de koper; 

- de balanceringskosten; 

- de kosten van kannibalisatie (de prijzen zijn lager wanneer windturbines veel 
produceren). 

Wanneer de producent beslist zijn Endex-prijs te klikken, dekt de koper de positie op de 
termijnmarkten. Dit betekent dat zelfs indien de windproducent zijn productie heeft verkocht tegen 
een relatief lage prijs in vergelijking met de huidige hoge prijzen, dit geen winst oplevert voor de koper 
van de PPA. 

Bovendien zijn de balanceringskosten en de kosten van kannibalisatie van een offshore windmolenpark 
in het huidige jaar 2021 veel hoger. Terwijl de balanceringskosten en de kosten van kannibalisatie 
12 - 13 % van de gemiddelde prijs op Belgian Day Market vertegenwoordigden in 2019 en 2020, 
bedragen ze in 2021 meer dan 16 % van de gemiddelde prijs op Belgian Day Market. De CREG vestigt 
echter de aandacht op het feit dat de kopers van de offshore PPA als geïntegreerde spelers in de 
energiesector (die de activiteiten van productie, handel en levering van elektriciteit uitvoeren) ook 
voordeel halen uit de stijging van de balanceringskosten. 

Op basis van het bovenstaande kunnen we besluiten dat de aankoopactiviteit van de offshore PPA 
in 2021 naar verwachting geen uitzonderlijke winsten zal hebben opgeleverd. 
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2.4. KERNCENTRALES 

2.4.1. Algemeen 

Vooreerst worden een aantal kenmerken gegeven van de huidige Belgische kerncentrales : 

- ze zijn ontworpen om baseload productie te leveren, en zijn slechts in beperkte mate te 
moduleren;  

- er is een datum van stopzetting van de centrales vastgelegd in de wet van 31 januari 2003; 

- er wordt een onderscheid gemaakt tussen de kerncentrales waarvan de levensduur 
verlengd werd en waarvoor verlengingsinvesteringen werden uitgevoerd (de centrales 
van de eerste generatie (= G1 ) Doel 1 en Doel 2 en de centrale Tihange 1) en de centrales 
van de tweede generatie ((= G2) Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3); 

- naargelang het type centrale is er om de 12 of 18 maanden een ‘revisie’ (omwille van 
herlading brandstof en noodzakelijke controles) waarbij de centrale voor ongeveer 
1 maand wordt stilgelegd wat de beschikbaarheid van de centrale dus beïnvloedt. 

Zoals vermeld in hoofdstuk 2.1.2 Hedging strategie wordt deze baseload productie van de 
kerncentrales over verschillende jaren heen ingedekt. 

Op basis van de laatst beschikbare informatie van ENGIE (GROUP) over de periode tot 
30 september 2021)11 blijkt dat volgende volumes en prijzen ingedekt zijn: 

Figuur 2: overzicht van de ingedekte posities en prijzen per 30 september 2021 (België en Frankrijk) - Hydro en Nucleair 

 

Deze informatie bevestigt dat de productie van de nucleaire centrales van de komende jaren reeds 
gedeeltelijk gehedged werd. 

In de volgende hoofdstukken 2.4.2 en 2.4.3 heeft de CREG een raming gemaakt van mogelijke winsten 
voor het jaar 2021 en de periode 2022-2024. Deze berekeningen werden gemaakt op de wettelijke 
bepalingen (G2) of afspraken vastgelegd in een Conventie tussen de Staat en de eigenaars van de 
kerncentrales (T1). De CREG beschikt op heden over informatie van volumes en prijzen tot eind 
december 2021, maar heeft nog geen inzicht in de kosten van het jaar 2021, die eind maart 2022 aan 

 

11 https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-
11/ENGIE%209M%202021%20Presentation%20VDEF.pdf  

https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-11/ENGIE%209M%202021%20Presentation%20VDEF.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-11/ENGIE%209M%202021%20Presentation%20VDEF.pdf
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haar zullen worden bezorgd. De ramingen zijn dus gebaseerd op informatie over de kosten tot 2020. 
De CREG benadrukt dat het over ramingen gaat die achteraf getoetst moeten worden aan de reële 
productie en prijzen en een update van de werkelijke kosten.  

2.4.2. Winsten van de centrales die onderworpen zijn aan de repartitiebijdrage 

De raming van de winsten van de centrales die onderworpen zijn aan de repartiebijdrage (G2) worden 
berekend aan de hand van de (wettelijke) bepalingen van de wet van 11 april 2003. Hierbij worden 
inkomsten worden berekend op basis volgende hedging strategie die in de bijlage bij wet werd 
vastgelegd: 

 

Dit betekent dat ervan wordt uitgegaan dat 85 % van de productie van de centrale op voorhand word 
verkocht waarvan 0,19 (1/6) in het jaar Y-3 en 0,33 (1/3) in de jaren Y-2 en Y-1. Het saldo van de reële 
productie wordt op de Belgian Day Ahead markt verkocht. Dit betekent dat indien de productie hoger 
is dan 85 % van het maximaal volume dat de hoeveelheden op de Belgian Day Ahead markt worden 
verkocht. Indien een centrale een productie heeft van minder dan 85 % van het maximaal volume 
worden de benodigde hoeveelheden op de Belgian Day Ahead markt aangekocht. 

De berekening wordt gemaakt per centrale (en dus niet op het gemiddelde rendement van het jaar) 
en in een jaar van stopzetting wordt verondersteld dat de productie voor het volledige jaar verkocht 
wordt aan de gemiddelde Belgian Day Ahead prijs tot aan de datum van stopzetting van de centrale. 

Voor de volumes wordt gebruik gemaakt van de transparency reports van Engie die gepubliceerd 
werden tot 14 januari 2022. Er werd nog rekening gehouden met een vermindering van 5 % op de 
productie berekend op basis van de transparency reports voor onverwachte stilstanden. Samengevat 
worden volgende volumes gebruikt bij de berekeningen: 

Tabel 1: overzicht van de verwachte volumes 

 

De cijfers die in het geel zijn aangeduid zijn ramingen en kunnen na afloop van de periode afwijken. 

Tabel 2: overzicht van de prijzen gebruikt bij de inschatting van de winsten 
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De cijfers die in het geel zijn aangeduid zijn ramingen, gebaseerd op forward prijzen, en kunnen na 
afloop van de periode afwijken. 

2.4.2.1. Inschatting van de winstmarge 2021 (en de repartitiebijdrage 2022)  

De berekening van de winstmarge 2021 gebeurt op basis van volgende parameters :  

- verkopen op basis van de hedging strategie en verkoopprijzen die bekend zijn; 

- de brandstof – en injectiekosten (variabele kosten in functie van de productie) op basis 
van de vastgelegde parameter (€ 10,8856/MWh);  

- de vaste kosten op basis van de vastgelegde kost na indexatie.  

De winstmarge en de berekening van de bijdrage (voor verrekening voorgaande jaren en degressiviteit) 
bedraagt dan bij een productie van 32.499,82 GWh: 

Tabel 3: berekening winstmarge 2021 

 

Aangezien in 2019 het minimumbedrag (M€ 72 na degressiviteit) werd betaald mag het verschil tussen 
het minimumbedrag en de repartitiebijdrage verrekend worden in de periode (exploitatiejaren) 2019-
2020-2021. Dit betekent dat de repartitiebijdrage van 2021 verminderd wordt met M€ 42,3 en de 
repartitiebijdrage na degressiviteit tussen de M€ 110 -115 zal bedragen. 

2.4.2.2. Inschatting van de winstmarge 2022 (en de repartitiebijdrage 2023) 

Tijdens het jaar 2022 wordt de centrale van Doel 3 stopgezet per 30 september 2022. Voor de 
berekening van de inkomsten van deze centrale wordt geen hedging strategie gebruikt maar worden 
de inkomsten van de volledige productie tot 30 september 2022 gevaloriseerd aan de Belgian Day 
Ahead prijs. Elke fluctuatie van deze parameter heeft een relatief grote impact op het resultaat. Voor 
de inschatting van de repartitiebijdrage worden door de CREG twee prijzen opgenomen waarover de 
CREG echter geen enkele zekerheid kan geven. De Belgian Day Ahead prijzen kunnen dus lager dan 
€ 150/MWh of hoger dan € 192/MWh zijn.  

Voor de berekening van de winstmarge 2022 zullen op basis van de wettelijke bepalingen de variabele 
en vaste kosten opnieuw bepaald te worden in functie van de historische reële cijfers van 2020-2021). 
In het jaar 2022 wordt de centrale van Doel 3 stopgezet en wordt een ‘verminderingsfactor’ gebruikt 
voor de vaste kosten.  

Het bedrag van de vaste kosten is gebaseerd op de (niet gecontroleerde) kosten van 2020 die 
gecorrigeerd worden voor onder meer de afschrijvingen en die aangepast werden omwille van de 
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inflatie. Voor de variabele kosten wordt een kost van € 12/MWh weerhouden, dit is een lichte stijging 
(laatste kern). In onderstaande tabel wordt de winstmarge voor 2022 geraamd op basis van Belgian 
Day Ahead prijzen zoals vermeld in tabel 2 en de geraamde productie van tabel 1. 

Tabel 4: berekening van de winstmarge 2022 

 

Voor de berekening van de repartitiebijdrage na degressiviteit wordt voor de eenvoud een percentage 
van 85 % gebruikt. 

De CREG verwijst naar de wettelijke bepalingen inzake de verrekening van de repartitiebijdragen met 
de minimumbedragen en spreekt zich dus niet uit over de verwerking van deze ontvangsten in 
rekeningen van de federale Staat. 

2.4.2.3. Inschatting van de winstmarge 2023-2024 (repartitiebijdrage 2024-2025) 

Volgens de wettelijke kalender zal de centrale van Tihange 2 stopgezet worden op 31 januari 2023 
zodat voornamelijk de winstmarge van centrales Doel 4 en Tihange 3 onderworpen zullen zijn aan de 
repartitiebijdrage.  

Voor de berekening van de inkomsten wordt voor de centrales Doel 4 en Tihange 3 gebruik gemaakt 
van de prijzen vermeld in tabel 2. Voor de productie in de maand januari 2023 van de centrale 
Tihange 2 is de Belgian day Ahead prijs geraamd € 185/MWh (dit een afronding naar boven van de 
noteringen van de M+12 prijs tot 21 januari 2022, die € 181,89/MWh bedraagt.)  

Voor de variabele en vaste kosten wordt dezelfde basis gebruikt als voor het jaar 2022. De vaste kosten 
dalen in functie van de verminderingsfactor van 3 naar 2 centrales.  

Samengevat wordt de winstmarge 2023-2024 als volgt berekend : 

Tabel 5: berekening van de winstmarges 2023 en 2024 
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De CREG verwijst naar de wettelijke bepalingen inzake de verrekening van de repartitiebijdragen met 
de minimumbedragen waardoor het mogelijk is dat bijvoorbeeld voor het exploitatiejaar 2023 het 
minimumbedrag zal worden betaald dat, samen met het betaalde bedrag voor 2022, vervolgens 
volledig zal verrekend worden met de repartitiebijdrage voor het jaar 2024.  

2.4.2.4. Inschatting van de winstmarge 2025 (en de repartitiebijdrage 2026) 

Aangezien de CREG geen zicht heeft op de evolutie van de Belgian Day Ahead prijzen, noch op de 
evolutie van de vaste en de variabele kosten van 2 centrales die gedurende 2025 worden stopgezet, 
wordt de winstmarge voor het jaar 2025 niet berekend.  

2.4.2.5. Samenvatting van de repartitiebijdragen 

De CREG wijst erop dat in het huidige ‘Cap- Floor’ systeem in de eerste driejaarlijkse periode (2016-
2018) repartitiebijdragen werden betaald op basis van het vastgestelde minimumbedrag. Uit 
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de berekende winstmarges * 38 % (en de reëel 
betaalde bedragen na degressiviteit). 

Tabel 6: overzicht van de betaalde en verwachte repartitiebijdragen 

 

Uit deze tabel blijkt dat in de periode 2016-2018 de betaalde bijdragen M€ 451 bedroegen terwijl de 
som van de winstmarges over 3 jaar M€ 351,56 waren.  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de betaalde/te betalen bijdragen na 
degressiviteit ten opzichte van de gecumuleerde winstmarges over de periode. 
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Tabel 7: overzicht van de gecumuleerde winstmarge en repartitiebijdrage 

  

 

Uit deze tabel blijkt dat voor de periode 2016-2021 in totaal M€  720,52 zal betaald zijn ten opzichte 
van een gecumuleerde winstmarge van M€ 1.186,18. De repartitiebijdrage bedraagt 60,74 % van deze 
gecumuleerde winstmarge. In de volgende kolommen wordt eveneens de berekening gemaakt met 
voormelde inschatting van de bedragen voor de volgende jaren. DE CREG benadrukt dat deze bedragen 
in functie van de beschikbaarheid van de centrales, de evolutie van de prijzen en de evolutie van de 
variabele en vaste kosten in sterke mate kunnen afwijken.  

2.4.3. Winsten van de centrales die verlengd werden en waarvoor overeenkomsten 
bestaan   

2.4.3.1. Tihange 1 

Bij de verlenging van de centrale van Tihange 1 werd wettelijk bepaald dat de Belgische Staat een 
vergoeding krijgt die overeenstemt met 70 % van een berekende Marge. De Belgische staat heeft een 
Conventie ondertekend waarin de elementen van de berekening van de Marge, waarvan een aantal 
principes in de wet vastgelegd zijn, werden gespecificeerd. De Marge bestaat uit het verschil tussen de 
inkomsten en kosten en een vergoeding voor de kernexploitanten. De Belgische Staat ontvangt 70 % 
van de Marge (na remuneratievergoeding) en na verrekening van negatieve marges van voorgaande 
jaren. 

De verlenging van de centrale van Tihange 1, heeft aanleiding gegeven tot verlengingsinvesteringen 
ten belope van ongeveer € 0,7 miljard, die over de resterende levensduur van de centrale (tot 
30 september 2025) en dus over maximaal 10 jaar worden afgeschreven. 

Voor de berekening van de winstmarge worden de inkomsten voor Tihange 1 berekend op basis van 
een andere hedging strategie dan degene die voor de G2 centrales wordt gebruikt. Deze hedging 
strategie, wordt 1/3 van de theoretische maximale productie verkocht aan prijzen Y-2 en 1/3 van de 
theoretische maximale productie verkocht aan prijzen Y-1. Vervolgens wordt 1/3 van de genomineerde 
productie aan Belgian Day Ahead prijzen en wordt het resterend verschil via een vrij complexe 
berekening (die rekening houdt met genomineerde productie en met een saldo van de reële productie 
berekend aan onbalansprijzen) aangepast. Voor de eenvoud van de berekening werd een berekening 
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gemaakt waarbij 1/3 aan prijzen Y-2, 1/3 aan prijzen Y-1 en het resterend saldo wordt aan Belgian Day 
Ahead prijzen wordt berekend. 

Tabel 8: prijzen voor berekening van de inkomsten (T1) 

 

Voor de berekening van T1 wordt geen rekening gehouden met de gemiddelde prijzen over het jaar 
maar met een gemiddelde op basis van de eerste werkdag van elke maand. Voor de jaren 2022 werd 
gebruikt gemaakt van de jaarprijzen zoals bekend op 24 januari 2022. Voor het jaar 2025 zijn er op 
heden geen cijfers beschikbaar.  

De berekening van de marges gebeurt op basis van volgende parameters :  

a) verkopen op basis van de hedging strategie en verkoopprijzen die gedeeltelijk bekend zijn; 

b) de brandstof (variabele kosten in functie van de productie) op basis van  een 
brandstofkost van [VERTROUWELIJK] ; 

c) de vaste kosten op basis van de gemiddelde kosten van voorgaande jaren (op basis van 
de kosten 2015-2020); 

d) de remuneratievergoeding is gelijk aan het bedrag het laatste jaar (het gaat om een 
annuïteit) die berekend werd in functie van het bedrag van de verlengingsinvesteringen; 

e) vervolgens wordt het gecumuleerd bedrag van de negatieve marges van voorgaande jaren 
verrekend.  

De CREG zal, in het kader van haar verificatieopdracht op uiterlijk 31 maart 2022 de cijfergegevens 
over het jaar 2021 ontvangen.  

Hierna volgt een overzicht van de berekening van geraamde de winstmarges over de jaren 2021-2024. 

Tabel 9: berekening Marge T1 voor de jaren 2021-2024 

[VERTROUWELIJK] 

Uit deze tabel blijkt dat de winstmarge van 2021 hoogstwaarschijnlijk positief zal zijn en reeds 
gedeeltelijk geniet van de hogere Belgian Day Ahead prijzen. Omwille van de hoge negatieve marges 
uit het verleden, die jaarlijks met 9,3 % vermeerderd worden, zal de Marge echter ondanks hogere 
prijzen niet positief zijn.  

Voor de volgende jaren zijn er, met de geraamde prijzen zoals opgenomen in tabel 8 en rekening enkel 
houdend met onbeschikbaarheden van de transparency reporting (zonder vermindering voor 
onverwachte stilstanden), positieve winstmarges, die gebruikt kunnen worden voor een afbouw van 
de gecumuleerde negatieve marges van voorgaande jaren. Eind 2024 zou er nog steeds een vrij grote 
negatieve Marge zijn.  

Hierna wordt een overzicht gegeven van de historische gegevens van de Marge voor T1 tot 2020 die 
aanleiding hebben gegeven tot het hoge bedrag van negatieve marges. 

[VERTROUWELIJK] 

Hieruit blijkt dat de negatieve marges onder meer ontstaan zijn omwille van stilstanden ingevolge 
onder meer de verlengingsinvesteringen die uitgevoerd dienden te worden.  
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2.4.3.2. Doel 1 en Doel 2 

Voor de centrales van Doel 1 en Doel 2 werd een forfaitaire vergoeding vastgelegd van M€ 20 per jaar. 
Er is geen controleopdracht aan de CREG toevertrouwd zodat er geen gegevens beschikbaar zijn over 
het niveau van de verlengingsinvesteringen noch over de kosten van deze centrale.  

De CREG kan de winstmarges van deze centrales enkel ramen indien zij beschikt over bijkomende 
informatie over de verlengingsinvesteringen en de kostenstructuur van deze centrales. Gelet op het 
korte termijn gegeven in de vraag van de Minister, en aangezien er geen opdracht aan de CREG werd 
gegeven, is het niet mogelijk om op korte termijn over de noodzakelijke informatie te beschikken. 
Aangezien de kostenstructuur mogelijk gewijzigd is na de verlengingsinvesteringen wenst de CREG zich 
ook niet te baseren op historische gegevens waarover zij beschikt. 

De CREG geeft hierna enkel de beschikbaarheidsgraad van de centrales voor de periode 2015-2025 (op 
basis van de transparency reporting) om reeds aan te duiden dat in de voorgaande jaren belangrijke 
onbeschikbaarheden omwille van de verlengingsinvesteringen zijn voorgekomen. 

 

 

2.5. GASCENTRALES 

2.5.1. Inleiding 

De evolutie van de operationele winstgevendheid van bestaande STEG-centrales wordt sinds 2017 
opgevolgd door de CREG. De CREG studie (F)162812, gepubliceerd in 2017, beschrijft de methodologie 
om de operationele winstgevendheid te verrekenen. De studie geeft tevens de resultaten die aantonen 
dat bestaande, Belgische STEG-centrales voldoende operationeel winstgevend kunnen zijn om hun 
vaste en variabele kosten te dekken, alsook de kosten voor een groot onderhoud, en dat binnen de 
huidige markt. 

Dezelfde methode werd sinds 2017 jaarlijks gebruikt om de operationele winsten te berekenen van de 
bestaande STEG-centrales en wordt ook nu gebruikt om de operationele winstgevendheid in 2020 
en 2021 te berekenen.  

2.5.2. Bondige beschrijving van de methode 

De methode bestaat uit het simuleren van de inkomsten ten gevolge van een standaard 
indekkingsstrategie en een asset-backed trading strategie op basis van dagmarktprijzen.  

De standaard indekkingsstrategie bestaat uit de indekking van de STEG-centrale via Calendar-
producten die publiekelijk verhandeld worden op termijnmarkten. Aangezien er drie Calendar-
producten voor de verkoop van elektriciteit bestaan, een year-ahead, een two-year-ahead, en een 

 

12 CREG studie (F)1628 over de operationele winstgevendheid van de bestaande STEG-centrales in België (2017): 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1628NL.pdf  

gemiddeld % beschikbaarheid 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 DOEL1 10% 77% 88% 30% 56% 55% 92% 90% 91% 91% 13%

 DOEL2 76% 78% 88% 38% 62% 55% 89% 89% 91% 91% 92%

Totaal 43% 77% 88% 34% 59% 55% 91% 90% 91% 91% 52%

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1628NL.pdf
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three-year-ahead product, wordt 30 % van de maximale capaciteit van de centrale per product 
ingedekt. Een indekking wordt verondersteld aan de gemiddelde positieve Clean Spark Spread (CSS)13. 
Er kan met andere woorden maximaal 90 % van de capaciteit ingedekt worden14. 

De asset-backed trading strategie wordt uitgevoerd op de dagmarkt en bestaat uit de aankoop van de 
ingedekte capaciteit van de STEG-centrale bij negatieve CSS. In geval van positieve CSS wordt nog niet 
ingedekte capaciteit verkocht. De aankoop of verkoop wordt tijdens de berekening uitgevoerd per 
offpeak/peak periode. In realiteit laten de beschikbare producten15 toe om de verkoop of aankoop 
beter af te stemmen op uren met positieve of negatieve CSS, waardoor de methode van de CREG de 
winstgevendheid enigszins onderschat.   

Een afwijking van bovengenoemde methode wordt verondersteld winstgevender te zijn. De 
succesvolle deelname van de STEG-centrale aan andere markten, bijvoorbeeld trimestriële of 
maandelijkse termijnmarkten, de day-ahead balanceringscapaciteitsmarkten, of de intraday- of 
balanceringsenergiemarkten, impliceert dat gederfde opportuniteitskosten door deel te nemen aan 
deze markten vergoed werden. Enige achterblijvende valorisatie van de STEG-centrale is te wijten aan 
beslissingen of acties van de marktdeelnemer die de STEG-centrale valoriseert, zonder weerslag op het 
rentabiliteitsoordeel van de STEG-centrale ten gevolge van de bovenstaande methode. 

De jaarlijkse operationele winstgevendheid wordt bekomen door van de jaarlijkse inkomsten berekend 
door de methode hierboven, jaarlijkse vaste en variabele kosten af te trekken.  

2.5.3. Resultaten 

2.5.3.1. Theoretische STEG-centrales 

De operationele winstgevendheid (in euro) van drie theoretische STEG-centrales (400 MW capaciteit) 
worden gesimuleerd:  

- een minder performante centrale met efficiëntie van 47 % en CO2-factor16 van 0,42; 

- een gemiddeld performante centrale met efficiëntie van 50 % en CO2-factor van 0,40; 

- een meer performante centrale met efficiëntie van 53 % en CO2-factor van 0,38. 

De eerste figuur hierna toont de jaarlijkse detailresultaten voor de gemiddeld performante centrale. 
De volgende figuur toont de evolutie van de operationele winstgevendheid voor de drie hierboven 
genoemde centrales, alsook de berekende equivalente draaiuren. Enkele opvallende vaststellingen: 

- de operationele winstgevendheid in 2021 geeft de hoogste waarde weer over alle jaren 
waarover de berekening is gebeurd (periode van 2007-2021); 

- de asset-backed trading strategie is de primaire drijfveer ; 

- de asset-backed trading strategie capteert vooral de valorisatie van de centrale bij 
negatieve CSS. Dit is te zien via de lage draaiuren en de lage variabele kosten; 

 

13 De CSS is het verschil tussen de inkomst door de verkoop van 1 MWh van elektriciteit en de kosten van de aankoop van de 

equivalente volumes aan gas en CO2-certificaten om die 1 MWh aan verkochte elektriciteit te produceren met de STEG-
centrale 
14 Dit is een courante indekstrategie en dezelfde principes worden toegepast om de winsten van de Belgische kerncentrales 
te berekenen (uiteraard zonder de asset-backed trading strategie) 
15 Er wordt onder andere verwezen naar exclusive groups, linked families 
16 De CO2-factor is een aanduiding voor het uitgestoten volume in ton CO2 bij opwekking van 1 MWh elektriciteit. Een CO2-
factor van 0,40 komt overeen met de uitstoot van 400 kg CO2 bij opwekking van 1 MWh elektriciteit. 
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- de minst performante centrale behaalt met M€ 46,5 een hogere winst dan de gemiddelde 
en meest performante STEG-centrale; 

- met een operationele winst liggend tussen de M€ 39,3 en M€ 46,5 is de winst per 
geïnstalleerde MW gelijk aan of hoger dan € 100.000/MW17. 

Figuur 3: Detailresultaat van de berekening van de operationele winstgevendheid van een gemiddeld performante STEG-
centrale, 2007-2021, en de reeds ingedekte inkomst voor levering in het jaar 2022 

 

 

Figuur 4: Overzicht van de resultaten van de berekening van de operationele winstgevendheid van een minder, gemiddeld, 
en meer performante STEG-centrale, 2007-2021 

 

 

17 Ter vergelijking: de intermediate price cap (IPC) voor de CRM-veiling van voorbije november werd op € 20.000/MW 

vastgelegd voor productiecapaciteit die geen (grote) investeringen vereisen. De price cap voor eenheden die wel grote 
investeringen vereisen werd vastgelegd op € 50.000/MW en € 75.000/MW 
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De stijging van inkomsten bij uitvoering van de asset-backed trading strategie bevinden zich vooral in 
de tweede jaarhelft van 2021 (zie volgende figuur). Meer specifiek leiden negatieve CSS gedurende 
langere periodes doorheen augustus, begin oktober en eind december tot een stijging van de 
inkomsten (zie de drie daaropvolgende figuren). Met het indekken van de volledige 90 % van de 
maximale capaciteit van de centrale op termijnmarkten voor levering in 2021, resulteert het terug 
aankopen van deze capaciteit op de dagmarkt aan negatieve CSS in een inkomstenstijging en 
winststijging: door de energie terug aan te kopen worden immers ook minder variabele kosten 
gemaakt. 

Figuur 5: De door de asset-backed trading strategie gegenereerde inkomsten voor een 90% ingedekte, gemiddeld 
performante STEG-centrale in 2021, opgesplitst per maand 

 

 

Figuur 6: De evolutie van de Clean Spark Spread gedurende de maand augustus 2021, per uur 
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Figuur 7: De evolutie van de Clean Spark Spread gedurende de maand oktober 2021, per uur 

 

 

Figuur 8: De evolutie van de Clean Spark Spread gedurende de maand december 2021, per uur 

 

 

Ook in 2022 werd reeds 90 % van de maximale capaciteit ingedekt, met een berekende inkomst van 
M€ 11,5. Indien de CSS opnieuw gedurende lange periodes sterk negatief is, zal de asset-backed 
trading strategie opnieuw hoge inkomsten genereren. De sterk negatieve CSS in januari 2022 
(kerstvakantie en vanaf 19 januari) bevestigen alvast deze trend en we kunnen bijgevolg gelijkaardige 
hoge winsten verwachten voor de bestaande gascentrales in 2022. 
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Figuur 9: De evolutie van de Clean Spark Spread gedurende de maand januari 2022, per uur 

 

2.5.3.2. Berekening met parameters van bestaande centrales 

Dezelfde methode wordt toegepast op de negen bestaande centrales Zandvliet, Seraing, Ringvaart, T-
Power, Marcinelle, St-Ghislain, Amercoeur, Herdersbrug, en Drogenbos. De resultaten worden in de 
volgende tabel weergegeven. Let wel, deze resultaten zijn enkel op basis van de parameters van deze 
centrales wat betreft hun efficiëntie. Indien een meer gedetailleerde analyse gewenst zou zijn, kan de 
CREG ook de werkelijke productie bekijken van de bestaande gascentrales. 

Figuur 10: Het resultaat van de berekening van de operationele winstgevendheid van geparametriseerde, bestaande STEG-
centrales 

 

Dat de asset-backed trading strategie ook in realiteit wordt nagestreefd, kan afgeleid worden op basis 
van de equivalente draaiuren18 per STEG-centrale. Vanaf 2021 dalen de equivalente draaiuren van 
STEG-centrales. Er moet opgemerkt worden dat centrales deel kunnen nemen aan de levering van 
balanceringsdiensten, waarvoor het ook een remuneratie ontvangt. Een rationele partij zal een 
alternatieve valorisatiestrategie nastreven indien deze leidt tot een hogere remuneratie dan de 
verwachte remuneratie via de asset-backed trading strategie. De levering van balanceringsdiensten 
maakt het voor de STEG-centrales mogelijk om een aanvullende netto marge te genereren ten opzichte 
van de operationele rentabiliteit opgenomen in figuur 11. Als wijze van voorbeeld is de kost voor de 

 

18 De equivalente draaiuren worden berekend door de gegenereerde energie per centrale tijdens een maand te delen door 
de nominale capaciteit van dezelfde centrale 



 

Niet-vertrouwelijke versie  27/40 

aankoop van de aFRR-balanceringscapaciteitsdienst, een dienstlevering die nog sterk afhankelijk is van 
STEG-centrales, sterk gestegen ten gevolge van de sterke daling van de CSS, waardoor de totale kost 
voor de aankoop van balanceringscapaciteit in 2021 M€ 182 bedraagt, ten opzichte van M€ 78 in 2020. 

Figuur 11: De equivalente draaiuren per bestaande STEG-centrale voor elke maand van het kalenderjaar 2021 [op basis van 
meetgegevens van Elia]. Merk op dat er nog geen gevalideerde gegevens voor de maanden november en december 
beschikbaar zijn 

 

2.5.4. Conclusie 

Door de sterke stijging van de gasprijzen op kortetermijnmarkten is de operationele winstgevendheid 
van STEG-centrales sterk gestegen. Deze stijging vindt zijn oorsprong in het toepassen van een asset-
backed trading strategie. Een STEG-centrale wordt binnen deze strategie als een arbitragemedium 
gebruikt tussen de elektriciteitsprijzen en gasprijzen (en CO2-prijzen): reeds op langetermijnmarkten 
ingedekte capaciteiten kunnen ofwel fysiek vervuld worden via inzet van de centrale of commercieel 
opnieuw aangekocht op kortetermijnmarkten. De sterke stijging van de kosten om elektriciteit te 
genereren resulteert immers in een negatieve Clean Spark Spread waardoor de aankoop van 
elektriciteit en de verkoop van gas winstgevend wordt. Dat resulteert in een gemiddelde operationele 
winst van M€ 39-47 voor 2021, of meer dan € 100.000 per geïnstalleerde MW, waaraan een 
bijkomende netto marge voor de levering van balanceringsdiensten kan worden toegevoegd. Dat is de 
hoogste winst voor de beschouwde periode 2007-2021.  De CREG verwacht dat ook in 2022 de 
bestaande gascentrales dergelijke winsten zullen boeken. 

2.6. LEVERANCIERS  

Bij de publicatie van de tarieffiches voor de maand september 2021 stelde de CREG vast dat de 
prijsstijging bij sommige leveranciers groter was dan de prijsstijging op de groothandelsmarkten. In de 
studie (F)2289 van de CREG over de prijsstijgingen werd aangegeven dat er diende te worden nagegaan 
of deze verhogingen geen buitensporige marges voor de leverancier opleveren.  

De huidige praktijk zet leveranciers ertoe aan hun vaste prijzen voor één maand te garanderen. In de 
huidige context van zeer grote prijsvolatiliteit op de termijnmarkten kunnen de leveranciers 
geconfronteerd worden et aanzienlijke financiële verliezen als ze ten minste op de dag van publicatie 
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van de tarieven niet anticiperen op de afdekking van de verkopen tegen vaste prijzen. Zo is 
bijvoorbeeld tussen 1 september 2021 en begin oktober 2021 de termijnprijs op TTF gestegen met 
€ 50/MWh. Leveranciers moeten daarom de verwachte verkopen nauwkeurig ramen, met het risico 
dat ze ongedekte verkoopvolumes tegen een hogere prijs moeten kopen of gedekte onverkochte 
volumes voor een lagere prijs moeten verkopen.  

Naast dit risico van dekking van vaste prijzen komt ook nog het hierboven beschreven risico van 
verbreking van contracten met een vaste prijs vóór hun vervaldag. Residentiële klanten hebben de 
mogelijkheid hun energiecontracten op te zeggen mits een opzegtermijn van één maand. Als de 
marktprijzen dalen, hebben consumenten die momenteel kiezen voor een nieuw contract met een 
vaste prijs er alle belang bij het te verbreken. In dat geval kan het gebeuren dat leveranciers de energie 
die zij hebben gekocht om hun verkopen tegen vaste prijs te dekken, op de markten moeten verkopen 
tegen een lagere prijs dan hun aankoopprijs. Dergelijke verkopen van energie tegen lagere prijzen 
zouden kunnen leiden tot grote verliezen voor de leveranciers. 

Rekening gehouden met de huidige volatiliteit van de markten, de wens van de leveranciers om hun 
aanbod met vaste prijzen gedurende één maand te garanderen en de mogelijkheid voor residentiële 
afnemers om hun contract zonder verbrekingsvergoeding op te zeggen met een opzegtermijn van 
slechts één maand, is de CREG, op basis van de informatie waarover zij vandaag beschikt, van mening 
dat verhogingen van het aanbod met vaste prijzen die de leveranciers toepassen in dit stadium geen 
buitensporige marges zouden vormen, maar a priori een dekking zouden zijn voor de toegenomen 
risico's. 

Tot op vandaag, en dit sinds 2013 houden alle producten die de leveranciers op de Belgische 
kleinhandelsmarkt van energie aanbieden, rekening met prijzen en prijsevoluties op de 
groothandelsmarkten. 

Omdat de prijzen op de kleinhandelsmarkt zo sterk gelinkt zijn aan de prijzen op de 
groothandelsmarkten zijn  er op dit moment geen overwinsten die worden gerealiseerd door 
leveranciers actief binnen de retailmarkt. 

We tonen hierna de prijsevolutie van zes typeproducten: twee producten met een vaste prijs, twee 
spot producten en twee forward producten. De variabele producten zijn gebaseerd op bestaande 
indexeringsparameters. De focus ligt op het type en de evolutie van de indexeringsparameters en dus 
niet op de andere elementen van de prijsformule die om die reden bij alle producten werden 
gelijkgesteld. Voor de vaste prijzen gebruiken we twee bestaande representatieve producten van 
verschillende leveranciers. 
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Figuur 12: Aardgas: jaarbedragen energiecomponent spot (ZTPQ-S41 en ZIGDAQ), forward (TTF103 en TTF101) en vaste 
producten 

 

Bron: analyse CREG 

Figuur 13: Elektriciteit: jaarbedragen energiecomponent spot (Epex SpotbaseloadM en Epex SpotbaseloadQ), forward 
(Endex103 en Endex101) en vaste producten 

 

Bron: analyse CREG 
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De CREG beschikt onder andere voor de uitvoering van haar monitoringtaken binnen de retail markt, 
over een gegevensbank met daarin voor alle actieve leveranciers alle contracten en dit zowel met een 
vaste als met een variabele energieprijs. Voor contracten met een variabele energieprijs is er een  
volledige registratie van de methodologie voor de berekening van de variabele energieprijzen, 
waaronder ook de parameters en de indexeringsformules die daarbij gebruikt worden. 

Deze gegevensbank ligt ook aan de basis van de CREG Scan19 die via de website van de CREG aan 
consumenten wordt aangeboden en waarmee elke consument zijn huidig contract kan positioneren 
ten opzichte van het huidige marktaanbod. 

Rekening houdend met de maandelijkse, zeer uitgebreide, monitoring van de prijzen aangeboden op 
de retail markt en op basis van bovenstaande figuren 13 en 14 is er op dit moment geen sprake van 
overwinsten die worden gerealiseerd door leveranciers actief binnen de retail markt. Immers de 
prijzen op de retail markt volgen de evolutie van de prijzen op de groothandelsmarkt en dit zowel bij 
stijgende als bij dalende prijzen. 

2.7. AARDGASPRODUCTIE 

Er is geen aardgasproductie in België. De aardgasproducerende landen waaruit het gas geleverd wordt, 
zijn voornamelijk Noorwegen, Nederland, Qatar, USA en Rusland. De kosten voor exploratie en 
productie van aardgas zijn niet gelinkt aan de aardgasprijzen op de internationale markten. De grote 
meerderheid van de bevoorradingscontracten naar West-Europese landen houden daarentegen wel 
verband met de aardgasprijzen en zijn losgekoppeld van de petroleumprijzen. De productiebedrijven 
die in het buitenland gesitueerd zijn, zijn dus de voornaamste begunstigden van de huidige sterke 
stijging van de aardgasprijzen. 

Zo heeft de Russische energiereus Gazprom in het derde trimester van 2021 recordwinsten 
geregistreerd. De nettowinst van Gazprom bedroeg voor het derde trimester, van juli tot september, 
581,8 roebels (equivalent van ongeveer 6,8 miljard euro). In de loop van dezelfde periode vorige jaar 
heeft Gazprom een verlies van 251,3 miljard geregistreerd. Gazprom verwachtte een nog minder 
impressionant resultaat in het vierde trimester van 2021. 

Tevens heeft Equinor, die maatregelen heeft genomen om de gasuitvoer te doen stijgen om aan de 
sterke vraag te beantwoorden voor het derde trimester een aangepaste winst aangekondigd van 
9,77 miljard dollar tegenover 0,78 miljard dollar voor dezelfde periode in 2020. De aangepaste winst 
na belastingen bedroeg 2,78 miljard USD in het derde trimester van 2021, tegenover 0,27 miljard USD 
voor dezelfde periode in 2020. 

2.8. TRADERS IN GAS EN ELEKTRICITEIT 

Wanneer een elektriciteitsproducent zijn inkomsten wil afdekken, verkoopt hij zijn productie op de 
termijnmarkten. Wanneer een leverancier zijn verkopen tegen vaste prijzen wil afdekken, koopt hij 
volumes tegen vaste prijzen op de termijnmarkten.  

In deze context kunnen traders arbitreren en volumes op termijn kopen of verkopen om ze later 
opnieuw te verkopen. Traders zonder enige fysieke positie kunnen dus ook de winsten als gevolg van 
de prijsstijgingen voor gas en elektriciteit binnenhalen, maar kunnen eveneens verliezen. 

 

19 https://www.creg.be/nl/cregscan#/       
https://www.creg.be/fr/cregscan#/  

https://www.creg.be/nl/cregscan#/
https://www.creg.be/fr/cregscan#/
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2.9. CO2 

In 2018-2019 heeft de Europese Unie de koolstofmarkt voorzien van een "stabiliteitsreserve". 
Concreet komt dit erop neer dat de emissierechten die bij een veiling niet worden opgevraagd, opzij 
worden gelegd en na verloop van tijd kunnen worden geannuleerd. Dit mechanisme heeft geleid tot 
een stijging van de prijs per ton CO2, die € 25-30 bedroeg in 2019-2020. Op dit prijsniveau zijn sommige 
gasgestookte centrales competitiever geworden dan sommige kolengestookte centrales. Met de 
toename van wind- en zon-PV-capaciteit is dit een van de factoren die een verklaring bieden voor de 
achteruitgang van steenkool in Europa in 2019 en 2020. 

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Unie beslist haar klimaatdoelstellingen aan te scherpen om 
koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050 en haar CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 % te verminderen 
tegenover 1990 (deze doelstelling komt in de plaats van de eerdere – minder ambitieuze – doelstelling 
van een vermindering met 40 % van de uitstoot tegen voornoemde datum). Om deze nieuwe 
doelstellingen te verwezenlijken zal de Europese Unie het aantal CO2-emissierechten dat jaarlijks op 
de markt wordt gebracht verder moeten verlagen. Daar emissierechten niet vergankelijk zijn, heeft 
een fenomeen van anticiperen/speculatie sinds eind augustus 2021 geleid tot een aanzienlijke stijging 
van de prijs per ton CO2 tot € 60. Concreet hebben sommige spelers geanticipeerd op een stijging van 
de prijs per ton CO2 als gevolg van de voorzienbare vermindering van het aantal emissierechten dat op 
de markt wordt gebracht. Deze toename van de vraag als gevolg van anticiperen leidt tot opwaartse 
druk op de prijs per ton CO2. 

In het kader van REMIT wilden de meeste Europese energieregulatoren, geconfronteerd met de 
prijsstijgingen op de energiemarkt, nagaan of bepaalde spelers eventueel van deze stijging zouden 
profiteren om de prijzen te manipuleren. De Europese Commissie heeft ook aan ACER gevraagd om 
toezicht te houden op de prijzen. Voorlopig is er nog geen manipulatie vastgesteld voor enkel de 
elektriciteits- en gasmarkt. Sommige actoren zouden van deze verhoging kunnen profiteren. Na 
analyse blijkt dat het in eerste instantie financiële regelgevers zijn die kunnen ingrijpen in geval van 
misbruik. De kwestie zal worden opgevolgd in de werkgroepen van ACER die in relatie staan met de 
werkgroepen van ESMA. ESMA heeft op 15 november 2021 haar voorlopig verslag over de CO2-markt 
gepubliceerd. Het finale verslag zou begin 2022 moeten beschikbaar zijn. 

2.10. EVENWICHTSVERANTWOORDELIJKE (BRP/SHIPPER) 

Sommige leveranciers en sommige producenten vertrouwen het beheer van hun evenwicht op het 
Elia-net toe aan een BRP. De BRP levert deze dienst meestal voor een vaste fee die zijn marge en de 
kosten van onevenwicht op het Elia-net omvat. Zoals vermeld in punt 1.1.2, zijn de prijzen voor 
onevenwicht op het Elia-net bijzonder volatiel in 2021. BRP's zien de balanceringskosten stijgen. 

Ook sommige leveranciers vertrouwen het beheer van hun evenwicht op het Fluxys-net toe aan een 
shipper. Meestal levert de shipper deze dienst voor een vaste fee die zijn marge en de kosten van 
onevenwicht op het Fluxys-net omvat. De shippers zouden niet profiteren van de huidige context. 
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2.11. LEVERANCIERS VAN FLEXIBILITEITSDIENSTEN (FSP) 

Flexibiliteitseenheden, zowel gecentraliseerd (flexibele gascentrales OCGT) of gedecentraliseerd 
(industriële afnemers, CHP …), valoriseren hun flexibiliteit op de markt voor ondersteunende diensten 
(mFRR (R3)20) en op de balanceringsmarkt. 

De CREG stelt vast dat de reserveringsprijzen zoals gevraagd door de spelers die actief zijn op de mFRR 
(R3) in 2021 op peil zijn gebleven, ondanks de daling van de clean spark spread, en zelfs geleidelijk zijn 
gestegen in Q4 2021 (figuur 14). Naast de inkomsten uit de reservatie van hun capaciteit, konden de 
flexibele eenheden ook aanzienlijke inkomsten opstrijken wanneer ze door Elia werden geactiveerd of 
wanneer ze actief waren op de balanceringsmarkt. De prijzen voor onevenwicht op het Elia-net waren 
in 2021 immers bijzonder hoog (figuur 15). Gelet op de uiterst volatiele prijzen voor onevenwicht en 
de extreem hoge prijzen zien de eenheden die flexibiliteit kunnen bieden hun inkosten in de huidige 
context stijgen. 

De CREG wenst echter de aandacht te vestigen op het feit dat, indien de prijzen voor onevenwicht 
gestegen zijn (figuur 15), dit te maken heeft met grote onevenwichten op het Elia-net die duurdere 
flexibiliteiten hebben vereist om ze te compenseren. Hogere waargenomen prijzen vormen een 
stimulans voor nieuwe investeringen in flexibiliteitseenheden. De huidige hogere prijzen worden 
gedragen door de BRP. 

Figuur 14: Evolutie van de van de mFRR-prijzen volgens de clean spark spread 

 

Bron: analyse CREG 

  

 

20 Bij een substantieel onevenwicht tussen de productie en het verbruik kan Elia de beschikbare flexibiliteit activeren bij wijze 

van maatregel van tertiaire regeling: het product mFRR ("manual Frequency Restoration Reserves" of manuele reserves voor 
frequentieherstel). 
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Figuur 15: Evolutie van de prijzen op de onevenwichtsmarkt van Elia 

 

Bron: analyse CREG 

2.12. TRANSMISSIENETBEHEERDER VOOR ELEKTRICITEIT 

Gelet op de stijging van de congestierentes op de interconnecties werd de CREG ondervraagd over de 
impact die de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten momenteel op de 
vergoeding van Elia heeft. Om op deze vraag te antwoorden moet het onderscheid gemaakt worden 
tussen enerzijds de congestierentes ontvangen uit interconnecties andere dan Nemo Link, en 
anderzijds de congestierentes ontvangen uit Nemo Link. De reden hiervoor is terug te vinden in het 
feit dat een specifieke tarifaire methodologie (cap & floor) bestaat voor Nemo Link. 

2.12.1. Interconnecties andere dan Nemo Link 

De congestierentes uit andere interconnecties (met uitzondering van Nemo Link)zijn inkomsten van 
Elia die integraal aan de Belgische netgebruiker toekomen en die geen invloed hebben op de 
vergoeding van Elia.  

Uit de eerste, niet-geauditeerde cijfers die door Elia aan de CREG werden gecommuniceerd blijkt dat 
de congestierentes ontvangen  uit de interconnecties andere dan Nemo Link, in 2021 ongeveer M€ 32 
meer bedragen dan het bedrag dat voor 2021 werd gebudgetteerd in het aangepast 
tariefvoorstel 2020-2023. De CREG denkt echter dat moet benadrukt worden dat, omwille van de 
evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de groothandelsmarkten, de reservatiekosten van 
de ondersteunende diensten in 2021 ongeveer M€ 166 hoger liggen dan het bedrag dat voor het 
jaar 2021 in het aangepast tariefvoorstel 2020-2023 werd gebudgetteerd. Zo blijkt uit een eerste snelle 
analyse van de niet-geauditeerde cijfers die door Elia werden gecommuniceerd dat de evolutie van de 
elektriciteits- en aardgasprijzen op de groothandelsmarkten globaal gezien een eerder aanzienlijke 
negatieve invloed zal hebben op de saldi van het jaar 2021 (en mogelijk 2022 als de situatie aanhoudt), 
die in het kader van het vastleggen van de transmissienettarieven van toepassing voor 2024-2027 
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zullen moeten worden gerecupereerd. Deze evoluties zullen onvermijdelijk bijdragen aan een 
substantiële verhoging van de transmissienettarieven op 1 januari 2024. 

2.12.2. Nemo Link 

Nemo Link is een interconnectie op gelijkstroom van ongeveer 1.000 MW ontwikkeld door een joint-
venture waarvan de aandeelhouders Elia en National Grid Interconnector Holdings Limited zijn en die 
in januari 2019 tussen het Verenigd Koninkrijk en België in werking trad. Om de realisatie van deze 
interconnectie in een complexe, regulatoire omgeving te bevorderen hebben de CREG en de Engelse 
regulator (OFGEM) een uniek regulatoir stelsel ontworpen (genaamd “cap & floor”) dat van toepassing 
is op de gehele interconnectie. Dit regulatoir cap & floor stelsel situeert zich tussen de benadering die 
voorheen door Groot-Brittannië werd toegepast en de benadering die momenteel nog door de CREG 
wordt gevolgd voor de andere Belgische interconnecties. Net zoals bij de benadering die voorheen 
door Groot-Brittannië werd toegepast, blijft de vergoeding van de investeerders afhankelijk van de 
congestierentes die op de interconnectie worden ontvangen. In tegenstelling tot de benadering die 
voorheen in Groot-Brittannië werd toegepast en naar analogie met de traditionele benadering die in 
België wordt gevolgd, wordt echter een minimale vergoeding van de investeerder ingevoerd (via de 
floor) en dit omdat eveneens een maximale vergoeding van de investeerder (via de cap) werd 
ingevoerd in het geval dat de congestierentes ontvangen uit de interconnectie hoger zijn dan 
aanvankelijk voorzien. Zo garandeert dit regulatoir kader gedurende 25 jaar een minimum toegelaten 
vergoeding (via de floor) aan Nemo Link en legt eveneens een maximum toegelaten inkomen op (via 
de cap) die allebei werden bepaald voor de indiensttreding van de interconnectie. 

Vanaf de indiensttreding van deze interconnectie zijn de inkomsten die door de interconnectie werden 
gegenereerd (voornamelijk congestierentes, maar ook inkomsten die verband houden met geleverde 
ondersteunende diensten (black-start, spanningsregeling,…), capaciteitsbetalingen,…) elke 5 jaar 
vergeleken met het niveau van de cap en de floor. Er zijn drie mogelijke scenario’s: 

1) indien de inkomsten uit de interconnectie hoger zijn dan het niveau van de cap, wordt 
een helft van de inkomsten die de cap overschrijden overgezet naar Elia om de 
transmissienettarieven in België te verminderen en wordt de andere helft aan National 
Grid gestort om de transmissienettarieven in Groot-Brittannië te verminderen. Op die 
manier kan Nemo Link de inkomsten behouden die overeenstemmen met de cap; 

2) als de inkomsten uit de interconnectie zich tussen het niveau van de floor en de cap 
bevinden, kan Nemo Link alle ontvangen inkomsten behouden. In dat geval hoeft Nemo 
Link niets aan National Grid of Elia te storten. Nemo Link heeft in dat geval geen enkele 
invloed op de transmissienettarieven in België; 

3) als de inkomsten uit de interconnectie lager liggen dan het niveau van de floor, moet de 
transmissienetbeheerder de helft van het verschil tussen de floor en de ontvangen 
inkomsten aan Nemo Link storten, wat de transmissienettarieven in België zal doen 
stijgen. Op analoge wijze moet een helft van het verschil tussen de floor en de ontvangen 
inkomsten door National Grid aan Nemo Link worden gestort, wat de 
transmissienettarieven in Groot-Brittannië zal doen stijgen. In dat geval kan Nemo Link 
inkomsten behouden die overeenstemmen met de floor. 

Uit de eerste niet-geauditeerde cijfers die door Nemo Link aan de CREG werden gecommuniceerd blijkt 
dat de congestierentes ontvangen uit Nemo Link ten opzichte van 2019 en 2020 aanzienlijk zijn 
gestegen in 2021. Indien Nemo Link geen (ongewone) periodes van onbeschikbaarheid heeft in 2022 
en 2023 en indien de situatie die momenteel op de markt wordt verwacht effectief in 2022 en 2023 
zal voordoen, is het mogelijk dat de inkomsten die door deze interconnectie worden gegenereerd in 
de loop van de eerste 5 exploitatiejaren hoger liggen dan de cap. Dit heeft vooreerst tot gevolg dat er 
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begin 2024 mogelijks meerdere tientallen miljoenen euro’s door Nemo Link aan Elia zullen worden 
betaald. Die financiële middelen zullen dan gebruikt worden om de verwachte stijging van de 
transmissienettarieven te milderen vanaf 2024 tot 2027. Ten tweede impliceert dit dat Nemo Link in 
de loop van de eerste periode van 5 exploitatiejaren de maximumvergoeding zou kunnen behalen die 
volgens het regulatoir kader dat samen door de CREG en OFGEM werd ontwikkeld. Zo zou Elia op grote 
dividenden van haar filiaal Nemo Link moeten kunnen rekenen, wat een gunstige invloed zal hebben 
op haar vergoeding. 

3. KOSTEN VOOR DE SUBSIDIERING VAN DE 
OFFSHORE WINDMOLENPARKEN VOOR DE JAREN 
2021 TOT 2026 

3.1. 2022 

De tabel hierna geeft een overzicht van de opeenvolgende ramingen die de CREG heeft gemaakt voor 
de kosten van de aankoop van groenestroomcertificaten voor het jaar 2022. 

 

 

De verschillen tussen de ramingen zijn hoofdzakelijk terug te brengen tot volgende assumpties: de 
elektriciteitsreferentieprijs en de behandeling van de saldi van de afgelopen jaren. 

In studie (F)2142/221 is de elektriciteitsreferentieprijs het gemiddelde van de 
elektriciteitsreferentieprijzen van de jaren 2018 (€ 37,25/MWh), 2019 (€ 51,00/MWh), 2020 

 

21 Studie (F)2142/2 betreffende “de impact van de kosten van de federale ODV’s op de elektriciteitsfactuur en voor een 

voorstel van steun voor het concurrentievermogen van ondernemingen die niet weegt op de factuur van de huishoudens en 
de kmo’s voor het CRM en de toeslag offshore” van 28 januari 2021 

28/01/2021 nov/21 31/01/2022

Studie 2142/2 (B)2324 Update

2022 2022 2022

Gewestelijke groenestroomcertificaten 180.173 325.656 325.656

Betaling van maandelijkse voorschotten in verband met de offshore productie 546.432.688 495.204.627 464.904.211

C-Power [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Belwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Nobelwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Northwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Rentel [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Norther [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Betaling van maandelijkse voorschotten 155.174.196 121.292.942 88.409.737

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Betaling van aanvullende voorschotten 9.297.107 17.242.362 22.779.567

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Financiële lasten 0 0 0

Administratieve lasten 800.541 800.977 800.977

Regularisaties vorige boekjaren (Zt-2) 100.354.131

Totale kostprijs EUR 812.238.836 634.866.564 577.220.147
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(€ 51,01/MWh) en 2021 (€ 40,06/MWh). Dit gemiddelde bedraagt € 44,83/MWh. Volgens de toen 
geldende regelgeving is ook het bedrag van de regularisatie van het jaar 2020, een jaar dat in het 
bijzonder beïnvloed was door de covid-19 pandemie en de hiermee aanzienlijke verlaging van de 
afnames. Dit bedrag resulteert in  een schuldvordering van M€ 100,4 ten opzichte van de toen 
geldende toeslag offshore. 

In beslissing (B)232422 is de elektriciteitsreferentieprijs het gemiddelde van de noteringen voor de 
periode 1 januari 2021 - 31 oktober 2021 voor de EPEX Cal+1. Dit gemiddelde is € 70,33669/MWh. De 
raming is gebaseerd op het dossier ingediend door Elia in november 2021 en is besproken tijdens de 
meetings tussen Elia, CREG, Fod Financiën en Kabinet Energie naar aanleiding van het opstellen van 
het Protocol23 tussen de Belgische Staat, Elia en de CREG.  

In de update van 31 januari 2022 is de werkelijke elektriciteitsreferentieprijs van 2022 gebruikt, 
namelijk € 86,6261/MWh. Daarnaast werden de werkelijke aanvullende voorschotten gebruikt in 
plaats van ramingen. 

Uit de voorbereidende gesprekken van de Programmawet van 27 december 2021 is gebleken dat, bij 
de invoering van het systeem van de accijnzen, de regularisatie van de jaren 2020 en 2021 samen zou 
gebeuren in Q2 2022. Voor 2020 was er een tekort van M€ 100,4. Door het slechte windjaar 2021 en 
de hierdoor veel lagere kost van de aankoop van groenestroomcertificaten, zal dit tekort echter 
grotendeels gecompenseerd worden.  

De CREG wenst tenslotte te benadrukken dat bovenstaande cijfers ramingen zijn en de werkelijke kost 
voor 2022 steeds verschillend zal zijn, ook van de laatste raming, M€ 577, door werkelijke 
productievolumes en netverliespercentages en de wijziging van de correctiefactoren per park na 
september 2021. 

Er is aanvankelijk M€ 812 ingeschreven in de Begroting voor de kosten van offshore energie in 2022. 
De voorschotten die de Staat in 2022 echter aan Elia zal betalen bedragen M€ 635.  

Er is dus een “besparing” van M€ 177 die nu voor andere maatregelen kan worden aangewend. 

Anderzijds zou het bedrag van de accijnzen vastgelegd zijn zodat de kost voor de 
elektriciteitsverbruiker gelijk is aan de kosten voor 2021. De toeslag offshore 2021 was gebaseerd op 
een raming van een kost van M€ 725. De betaling voorschotten bedraagt nu M€ 635 voor 2022. Er is 
dus een mogelijkheid om de accijnzen te laten zakken voor een bedrag van M€ 90. 

3.2. 2023-2026 

In studie (F)2142/2 heeft de CREG volgende inschatting gemaakt voor de kostprijs van de 
ondersteuning van offshore windenergie. Deze cijfers zijn gebaseerd op volgende assumpties: 

- de elektriciteitsreferentieprijs, € 44,83/MWh, 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); 

 

22 Beslissing (B)2324 van 13 januari 2022 over de raming van de kostprijs van de openbare dienstverplichtingen voor de 

financiering van de aankoop van federale groenestroomcertificaten, de aansluiting van offshore windparken, de strategische 
reserve en CRM voor het jaar 2022 
23 Het Protocol met de bepaling van de modaliteiten van het maandelijks ter beschikking stellen van middelen om het voor 

Elia mogelijk te maken om aan de openbare dienstverplichtingen te voldoen die worden bedoeld in artikel 7, §§ 1, 1ste lid, en 
2, 2de, 4de en 5de lid, 7octies, 1ste lid en 7undecies, § 15, 1ste lid van de elektriciteitswet 
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- de correctiefactor is de gemiddelde historische waarde per offshore park24. 

 

 

 

Voor deze studie heeft de CREG de raming geüpdatet op basis van volgende elementen: 

- de elektriciteitsreferentieprijs is bepaald op basis van het gemiddelde van de noteringen 
in 2022 voor het product EPEX Cal+1/Cal+2/Cal+3 en bedraagt € 112,64/MWh voor 2022, 
€ 79,53/MWh voor 2023 en € 74.75/MWh voor 2024 en 2025; 

- de laatst gekende correctiefactor25 per park 

 

 

  

 

24 14,38 % voor Rentel, 14,81 % voor Norther, 13,95 % voor NW2, 15,01 % voor Mermaid en 13,53 % voor Seastar 
25 21,34 % voor Rentel, 19,56 % voor Norther, 24,70 % voor NW2, 32,59 % voor Mermaid en 31,11 % voor Seastar 

2023 2024 2025 2026

Gewestelijke groenestroomcertificaten 0 0 0 0

Betaling van maandelijkse voorschotten in verband met de offshore productie 546.432.688 546.432.688 546.432.688 551.256.152

C-Power [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Belwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Nobelwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Northwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Rentel [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Norther [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

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

Betaling van maandelijkse voorschotten 155.174.196 155.174.196 146.536.655 140.035.250

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Betaling van aanvullende voorschotten 10.873.056 10.873.056 10.873.056 4.723.079

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Financiële lasten 0 0 0 0

Administratieve lasten 800.000 800.000 800.000 800.000

Totale kostprijs EUR 713.279.940 713.279.940 704.642.399 696.814.481

Studie 2142/2 (28/01/2021)

2023 2024 2025 2026

Gewestelijke groenestroomcertificaten 0 0 0 0

Betaling van maandelijkse voorschotten in verband met de offshore productie 416.425.960 478.044.779 486.936.528 463.839.328

C-Power [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Belwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Nobelwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Northwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Rentel [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Norther [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

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

Betaling van maandelijkse voorschotten 40.595.394 106.056.661 109.241.907 104.234.311

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Betaling van aanvullende voorschotten 17.225.239 22.397.200 15.813.215 6.263.089

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Financiële lasten 0 0 0 0

Administratieve lasten 800.000 800.000 800.000 800.000

Totale kostprijs EUR 475.046.594 607.298.640 612.791.650 575.136.728

Update 31/01/2022
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De stijgende evolutie van de elektriciteitsreferentieprijs, maar ook van de correctiefactor leiden samen 
tot volgende daling van kostprijs van de ondersteuning van offshore windenergie. 

 

4. CONCLUSIE 

Op basis van voorgaande analyses trekt de CREG de volgende conclusies :  

- leveranciers : de prijzen op de retail markt zijn rechtstreeks verbonden met de prijzen op 
de groothandelsmarkten; ten gevolge van haar maandelijkse controles besluit de CREG 
dat de leveranciers die actief zijn op de retail markt momenteel geen uitzonderlijke 
winsten kunnen realiseren; 

- met betrekking tot offshore: op basis van de verschillende reglementeringen en op basis 
van de op dit moment beschikbare gegevens kan ervan uit gegaan worden dat er op dit 
ogenblik geen overwinsten zijn ; 

- kopers van  een PPA van een offshore windmolenpark genereren geen uitzonderlijke 
winsten en ervaren een verhoging van het risico dat verband houdt met het 
evenwichtsbeheer van hun portefeuille ; 

- met betrekking tot nucleair: niettegenstaande de grote winsten die op dit ogenblik en in 
de nabije toekomst worden verwacht, kan worden vastgesteld dat ze in de periode 2016-
2024 een iets hoger percentage bijdragen dan voorzien in de diverse reglementeringen 
ter zake. Indien de federale overheden deze verwachte winsten toch als buitensporig 
beschouwen, kunnen ze beslissen tot een aanvullende uitzonderlijke bijdrage, zoals dat 
bijvoorbeeld het geval is in Frankrijk ;  

- met betrekking tot gascentrales: op basis van de methodologie die sinds jaren door de 
CREG wordt gehanteerd, kunnen hier overwinsten worden verwacht: momenteel zijn 
deze winsten de hoogste van de afgelopen vijftien jaar, en wordt verwacht dat deze trend 
zich in 2022 doorzet; 

- aardgasproductie : hier vinden we de voornaamste begunstigden van de sterke, actuele 
stijging van de aardgasprijzen. Zij noteren recordwinsten door hun productie te verkopen 
op basis van uitzonderlijk hoge marktprijzen. Dit zijn allemaal buitenlandse 
ondernemingen ;  

- traders in gas en elektriciteit : deze actoren kunnen speculatieve posities ingenomen 
hebben en kunnen dus ook genieten van de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen, 
maar ze kunnen er ook nadeel van ondervinden; 

- CO2 : momenteel werd geen enkele marktmanipulatie geïdentificeerd. Bepaalde actoren 
zouden voordeel kunnen halen uit de stijging van de CO2-prijzen;  

- evenwichtsverantwoordelijke (BRP/shipper) : zij lijden onder de kosten van de volatiliteit 
van het onevenwicht en zouden geen voordeel halen uit de huidige situatie ;   
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- leveranciers van flexibiliteitsdiensten (FSP) : dankzij de volatiliteit van de prijzen van het 
onevenwicht hebben flexibele eenheden aanzienlijke inkomsten kunnen genereren op de 
balanceringsmarkt. Deze markt blijft in volume echter relatief beperkt; 

- transmissienetbeheerder voor elektriciteit : er zal met de congestierentes, die momenteel 
hoger liggen, rekening worden gehouden bij de bepaling van de transmissienettarieven 
voor de komende jaren. 

 

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 1 

Brief die door de vier energieregulatoren in mei 2020 aan de vier bevoegde 

ministers voor energie werd gestuurd en waarin een aantal maatregelen inzake 

flexibele betalingstermijnen en spreiding van het betalingsrisico voor de 

verschillende componenten van de energiefacturen worden voorgesteld 

 


