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EXECUTIVE SUMMARY 

Deze studie analyseert de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de groothandelsmarkten 
tot 22 augustus 2022. Uit de studie blijkt dat de prijzen uitzonderlijk hoge niveaus bereiken, zowel op 
de groothandelsmarkt voor aardgas als op die voor elektriciteit. Op de aardgasmarkt is het niveau van 
de prijzen ongeveer 15 maal hoger dan het niveau van voor de coronacrisis. Wat de elektriciteitsmarkt 
betreft, is het bereikte prijspeil ongeveer 13 maal hoger dan het prijspeil van voor de coronacrisis.  

Er zijn tal van oorzaken voor de actuele stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen.  

Op de aardgasmarkt houdt de voornaamste reden verband met de Russische inval in Oekraïne en de 
vermindering en onzekerheid van de gastoevoer via pijpleidingen uit Rusland als reactie op de 
westerse sancties. Ondanks de toenemende invoer van Noors gas is Europa de concurrentie aangegaan 
met Azië om vloeibaar aardgas (LNG) aan te trekken ter compensatie van de verminderde invoer van 
Russisch gas, waardoor de gasprijzen op de Europese markten worden opgedreven.  

Op de elektriciteitsmarkt zijn het voornamelijk de prijsstijgingen van aardgas en steenkool die de 
actuele stijging van de prijzen verklaren en, in mindere mate, de stijging van de prijs per ton CO2. De 
prijs van CO2 zal een structurele factor blijven bij de stijging van de elektriciteitsprijs op middellange 
termijn. De grote onbeschikbaarheid van het Franse nucleaire park draagt ook bij tot de huidige stijging 
van de elektriciteitsprijzen.  

Deze prijsstijgingen op de groothandelsmarkten zijn niet typisch voor België, integendeel, ook onze 
buurlanden krijgen ermee te maken. De prijsstijgingen hebben wel een verschillende weerslag op de 
facturen van de eindverbruikers naargelang van het land. In België stellen we vast dat zowel de 
huishoudelijke als de professionele contracten rechtstreeks gekoppeld zijn aan de prijsontwikkelingen 
op de groothandelsmarkten, terwijl in de buurlanden vormen van regulering, gereguleerde 
aanbiedingen of prijsplafonds voor aanbiedingen aan de eindafnemers de doorberekening van 
groothandelsprijzen aan de verbruikers beperken.  

Dankzij het systeem van de plafonnering in België ondervinden de begunstigden van het sociaal tarief 
wel minder invloed van de prijsstijging. In augustus 2022 betalen de begunstigden dankzij het sociaal 
tarief 80 % minder voor hun aardgas dan de gemiddelde prijs voor niet-beschermde verbruikers. In 
augustus 2022 betalen de begunstigden dankzij het sociaal tarief daarnaast ook 52 % minder voor hun 
elektriciteit dan de gemiddelde prijs voor niet-begunstigde verbruikers. We moeten er wel op wijzen 
dat, indien de energieprijzen gedurende verscheidene jaren op een zeer hoog niveau zouden blijven, 
het niveau van de sociale tarieven geleidelijk zou stijgen en zo het niveau van de commerciële tarieven 
zou benaderen. Daarom zou het zinvol kunnen zijn nu reeds na te denken over een aangepaste 
berekeningsmethode die het mogelijk maakt deze sociale tarieven op lange termijn concurrerend en 
toch houdbaar voor de staatsbegroting te houden. De CREG verheugt zich over de beslissing van de 
federale regering van 18 juni 2022 om de tijdelijke maatregel waarbij het sociaal tarief aan BVT-klanten 
wordt toegekend, te verlengen tot 31 december 20221. De CREG beveelt aan om deze verlenging te 
handhaven totdat de prijzen op de groothandelsmarkten opnieuw gedaald zijn tot een niveau dat 
aanvaardbaar wordt geacht. Rekening houdend met deze uitbreiding van het sociaal tarief, blijkt uit 
de recente analyses van de Nationale Bank van België dat het vooral de gezinnen rond het mediaan 
inkomen zijn die een beperkt koopkrachtverlies ondervinden. Het kan aangewezen zijn die 
huishoudens die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief en die zich net aan de rand van het 

 

1 Op het ogenblik van de goedkeuring van deze studie door het directiecomité van de CREG werd deze maatregel bevestigd 
door het CODECO. 
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toepassingsgebied ervan bevinden, beter te beschermen: dit kan worden bereikt door een nieuwe 
uitbreiding van het sociaal tarief tot deze huishoudens. 

De kostprijs van het sociaal tarief voor de staatsbegroting is intrinsiek verbonden met het jaarlijkse 
verbruik van de beschermde klanten. Om de kosten van het sociaal tarief voor de federale 
overheidsbegroting te beperken, lijkt het van essentieel belang om anticiperend te handelen door het 
energieverbruik van beschermde klanten te verminderen. Deze vermindering kan met name worden 
bereikt door investeringen in de energie-efficiëntie van de betrokken woningen: renovatie, isolatie, 
installatie van zonnepanelen, enz., waarvoor de gewesten bevoegd zijn. 

In de huidige context acht de CREG het aangewezen om het verlaagde btw-tarief van 6 % voor de 
huishoudens te behouden totdat de marktprijzen opnieuw een aanvaardbaar niveau hebben bereikt. 
Bovendien beveelt de CREG aan om het bijzondere accijnsrecht dat sinds 1 januari 2022 van kracht is, 
aan te passen door de invoering van een bijkomende schijf voor de niet-professionele verbruikers, die 
beter overeenstemt met het verbruiksprofiel van de huishoudelijke afnemers en waarvoor een 
verlaagd tarief van de bijzondere accijnzen geldt. Een andere aanvullende maatregel zou de invoering 
zijn van een "omgekeerde cliquet"-systeem, waarbij deze bijzondere accijnzen voor de eerste 
verbruiksschijf zouden worden verlaagd indien de elektriciteits- en gasprijzen boven bepaalde 
drempels stijgen. 

De CREG stelt vast dat het aanbod van contracten tegen vaste prijzen voor huishoudelijke afnemers en 
kmo's bijna verdwenen is. Gezien de marktomstandigheden en de huidige uitzonderlijke prijzen zou 
een stimulerende maatregel voor de leveranciers om een aantrekkelijk aanbod tegen een vaste prijs 
te doen, erin kunnen bestaan de in 2012 uit de wetgeving geschrapte verbrekingsvergoeding voor 
contracten met vaste prijzen voor huishoudelijke en kleine professionele afnemers tijdelijk opnieuw in 
te voeren. De CREG heeft in juni 2022 concrete en becijferde voorstellen voorgelegd aan het kabinet 
van de minister van Energie. Een alternatieve manier om ervoor te zorgen dat de leveranciers een 
aantrekkelijk aanbod tegen een vaste prijs zouden doen, zou zijn om de leveranciers gereguleerde, in 
de tijd beperkte, offertes tegen vaste prijzen van drie tot vijf jaar op te leggen met een maximale marge 
ten opzichte van de prijzen die gedurende een lange periode op de groothandelsmarkten worden 
waargenomen. In dat geval zou het huidige kader, dat afnemers de mogelijkheid biedt hun contracten 
tegen een vaste prijs te beëindigen met een beperkte opzegtermijn van één maand en zonder 
verbrekingsvergoeding, tijdelijk moeten worden gewijzigd om het risico voor de leveranciers te 
beperken en te zorgen voor een evenwicht tussen de belangen van de afnemers en het voortbestaan 
van de leveranciers. Gezien het huidige niveau van de aardgas- en elektriciteitsprijzen op de 
groothandelsmarkten en de noodtoestand als gevolg van de oorlog in Oekraïne, zou het niveau van de 
gereguleerde prijs kunnen worden vastgesteld onder het niveau dat op de groothandelsmarkten wordt 
waargenomen. In dat geval zou de Belgische Staat een financiële compensatie moeten bieden aan de 
leveranciers2.  

In deze studie bekijkt de CREG ook de maatregelen die in andere Europese landen genomen zijn om 
de hoge elektriciteits- en gasprijzen te beperken, en die als inspiratiebron kunnen dienen voor een 
eventuele toepassing in België. 

In de studie worden ook de problemen onderzocht waarmee de leveranciers geconfronteerd worden 
en kunnen worden in de huidige context van scherpe prijsstijgingen op de energiemarkten. Er worden 
eveneens bepaalde pistes geformuleerd ter bevordering van de concurrentie tussen leveranciers ten 
gunste van de eindverbruikers. De CREG beveelt daarom aan dat de contracten tegen een variabele 

 

2 Deze oplossing kan strijdig lijken met de regels van een geliberaliseerde markt. De Europese Commissie is in haar mededeling 

van 8 maart 2022, "REPowerEU: betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa" echter van mening dat artikel 5 van 
de energierichtlijn het kader bevat voor een uitzonderlijke en in de tijd beperkte toepassing van gereguleerde prijzen, die kan 
worden toegestaan in specifieke omstandigheden, zoals wanneer de energieprijzen aanzienlijk hoger liggen, zoals nu het 
geval is 



 

Niet-vertrouwelijke versie 7/117 

prijs enkel maandelijkse indexeringsparameters mogen bevatten, zonder enige vorm van SLP/RLP-
weging. Wat de parameters voor de indexering op termijn betreft, verkiest de CREG geen parameters 
die gebaseerd zijn op één enkele dagnotering. De CREG is van mening dat de leveranciers op elke 
berichtgeving in verband met het contract met de klant een QR-code zouden moeten aanbrengen, die 
de consument onmiddellijk toegang geeft tot de tarieffiche die momenteel van toepassing is op zijn 
contract. De CREG beveelt ook de invoering aan van een standaardproduct voor elektriciteit en gas dat 
tot doel heeft een standaard op de markt te vestigen om het aanbod van de leveranciers zo transparant 
en vergelijkbaar mogelijk te maken voor de consument. De invoering van een standaardproduct kan 
gaan van een niet-bindend modelproduct (beste praktijk) tot een verplicht aanbod voor de 
leveranciers, gemonitord en gecontroleerd door de CREG.  

Gezien de huidige prijsniveaus op de groothandelsmarkten voor zowel aardgas als elektriciteit zal de 
energiefactuur ingrijpende gevolgen hebben voor zowel de huishoudelijke als de professionele 
afnemers. De CREG stelt voor om de bovenvermelde maatregelen ook uit te breiden tot de 
professionele verbruikers. 

Gezien de interconnectie van België en het feit dat de oorzaak van de prijsstijgingen voor de verbruiker 
verband houdt met de gasprijzen op de markten en het prijsvormingsmechanisme voor elektriciteit, is 
het van essentieel belang dat op Europees niveau maatregelen worden genomen. In deze context 
neemt de CREG de bestaande marktmechanismen als uitgangspunt en stelt zij tijdelijke aanpassingen 
voor om de huidige crisis te verhelpen. 

De CREG is dus van mening dat een limiet voor de gasprijzen op de Europese markten noodzakelijk zou 
zijn, maar moeilijk in te voeren zou kunnen blijken. De gasprijzen in Europa moeten immers boven het 
niveau van de Aziatische markten blijven, wil de Europese markt aantrekkelijk genoeg blijven om LNG 
te blijven aantrekken. Een mogelijk alternatief voor de vaststelling van een bovengrens voor de 
gasprijzen op de Europese markten zou zijn het prijsvormingsmechanisme ongewijzigd te laten en een 
op EU-niveau overeengekomen solidariteitsmechanisme in te voeren waarbij bepaalde producenten, 
zoals Noorwegen, maar ook de Verenigde Staten of Qatar, aan de Europese lidstaten, voor de door 
hen ingevoerde hoeveelheden, een deel van de extra winst uit de verkoop van gas zouden terugstorten 
wanneer de prijs op de markten een overeengekomen waarde overschrijdt. Deze 
solidariteitsinkomsten zouden vervolgens op nationaal niveau worden herverdeeld onder de 
verbruikers die het meest door de prijsstijging worden getroffen. 

De huidige stijging van de aardgasprijzen zou een stimulans moeten zijn voor het opstarten van nieuwe 
projecten voor de injectie van biomethaan in het net en/of bio-CNG-stations, aangezien deze projecten 
rendabel worden vanaf een gasprijsniveau van € 100/MWh voor grote installaties (800 Nm³/h) en van 
ongeveer € 115/MWh voor kleinere installaties (200 Nm³/h). Steunmaatregelen blijven echter 
noodzakelijk voor het verder stimuleren van de biogassector op lange termijn, wat bovendien zou 
bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen in België op Europees niveau. 

De huidige stijging van de elektriciteitsprijzen houdt rechtstreeks verband met de stijging van de 
aardgas- en steenkoolprijzen. De prijs van elektriciteit op de groothandelsmarkten in Europa wordt 
momenteel bepaald door de marginale productiekosten van de laatst geproduceerde kWh, ook 
bekend als het "pay as clear"-mechanisme. In de context van stijgende prijzen voor fossiele 
brandstoffen (zoals momenteel het geval is voor aardgas of steenkool), stijgt de elektriciteitsprijs op 
de groothandelsmarkt, ook al ondervinden niet alle producenten een stijging van hun variabele 
productiekosten (met name producenten van kernenergie en hernieuwbare energiebronnen). Als 
gevolg daarvan maken sommige elektriciteitsproducenten aanzienlijke winsten, en dit ten koste van 
de verbruikers. De overwinsten zijn over het algemeen moeilijk te belasten. De hoge prijzen die sinds 
het einde van de zomer van 2021 in Europa op de groothandelsmarkten voor elektriciteit zijn 
waargenomen, hebben geleid tot talrijke discussies op Europees niveau over de noodzaak om het 
prijsvormingsmechanisme op de groothandelsmarkten voor elektriciteit opnieuw te bekijken. In deze 
context toont de CREG aan de minister van Energie de meest geloofwaardige piste die moet worden 
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verkend met het oog op een eventuele aanpassing van het huidige prijsvormingsmechanisme op de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit. De CREG acht het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
interventiemaatregelen die zouden worden ingevoerd, de verstoringen op de groothandelsmarkt voor 
elektriciteit zoveel mogelijk beperken, evenals de negatieve gevolgen op middellange en lange termijn. 
In de huidige opzet van de Europese groothandelsmarkt voor elektriciteit, die gebaseerd is op de 
enkele koppeling van de day ahead markten, zou een dergelijke verandering niet haalbaar zijn op 
louter Belgisch niveau en moet zij dus op Europees niveau worden doorgevoerd. 

Sommige marktdeelnemers pleiten ook voor een tijdelijke vermindering of zelfs afschaffing van de 
verplichtingen van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU ETS) voor de 
elektriciteitssector. De CREG wijst erop dat het EU ETS een Europese verordening is die op Europees 
niveau moet worden gewijzigd. Gezien de aanzienlijke stijging van de CO2-prijs zou de maatregel een 
gunstig effect hebben op de elektriciteitsprijs, waardoor deze met € 33 tot € 90/MWh zou kunnen 
dalen, afhankelijk van de vraag of de elektriciteitsprijs wordt bepaald door een gas- of een 
kolengestookte elektriciteitscentrale. Deze maatregel zou de huidige verschuiving van aardgas naar 
steenkool voor elektriciteitsopwekking nog versterken. Hoewel deze maatregel ongetwijfeld een 
gunstig effect zou hebben op de elektriciteitsprijzen en op de vraag naar gas en dus op de prijs ervan, 
zou hij ook een negatief effect hebben op het klimaat door een toename van de CO2-uitstoot en zou 
hij dus indruisen tegen de doelstelling van het invoeren van het EU ETS.  

Bij gebrek aan een wijziging in het prijsvormingsmechanisme voor elektriciteit beveelt de CREG de 
federale regering aan om de overwinsten te belasten van de producenten die geen stijging van hun 
variabele productiekosten ondervinden.  

De CREG acht het opportuun om, gezien het huidige prijsniveau op de elektriciteitsmarkt en indien dit 
behouden blijft, na te gaan of de nucleaire repartitiebijdrage naar boven toe kan worden herzien, 
aangezien de afnamegraad van 38 % werd vastgesteld op basis van inkomsten en marktprijzen die 
beduidend lager liggen dan de huidige. Ook de jaarlijkse vergoeding van Doel 1 en 2, die momenteel 
op 20 miljoen euro is vastgesteld, kan worden herzien, aangezien er aanzienlijke winsten worden 
verwacht, die aanzienlijk hoger liggen dan toen de maatregel tussen Engie en de Belgische Staat werd 
overeengekomen, en dit als gevolg van de hoge elektriciteitsprijzen. Daartoe zou de CREG toegang 
moeten hebben tot de kosten en opbrengsten van deze centrales. 

Parallel met de actualisering van de inkomsten van de kerncentrales in het licht van de hoge 
marktprijzen, heeft de CREG haar berekening van de winsten van de gasgestookte centrales 
geactualiseerd en stelt zij een mechanisme voor om hun overwinsten in rekening te brengen. De CREG 
heeft ook een raming gemaakt van de baten van pompcentrales.  

In de vorige versie van deze studie heeft de CREG vastgesteld dat er in 2022 geen uitzonderlijke baten 
zijn voor de exploitanten van offshorewindparken met variabele ondersteuning. Zij hebben geen 
voordeel bij de recent gestegen groothandelsprijzen voor elektriciteit aangezien hun totale 
opbrengsten per MWh (ondersteuning + verkoopprijs van de geproduceerde energie) gelijk zal zijn aan 
de LCOE die vastgelegd is in het koninklijk besluit van 16 juli 2002. De CREG merkt wel op dat bij een 
elektriciteitsreferentieprijs van € 124/MWh of hoger de prijs van een groenestroomcertificaat € 0 of 
negatief wordt voor Northwester 2. 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 Return on Equity zullen krijgen dan deze die is meegenomen bij de bepaling 
van de LCOE. Om te voorkomen dat offshorewindmolenparken die in 2023 variabele steun ontvangen, 
uitzonderlijke winsten boeken, dringt een wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 zich op. 
Het huidige LCOE-systeem voor de windmolenparken Rentel, Norther, Northwester 2, Seastar en 
Mermaid moet worden omgezet in een Contract for Difference in twee richtingen. Op basis van de 
huidige regelgeving kan de CREG geen negatieve minimumprijs vaststellen en evenmin een recuperatie 
eisen van de offshoreparken. Indien de regelgeving ongewijzigd blijft, zal de CREG de minimumprijs 
dus vastleggen op € 0/MWh.  
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De CREG is van mening dat de windmolenparken met een vaste ondersteuning ook geen uitzonderlijke 
winsten hebben door de recent gestegen groothandelsprijzen voor elektriciteit. Na analyse is de CREG 
van mening dat de netto verkoopprijs van de geproduceerde energie in de periode 2022-2025 (€ 45-
75/MWh) overeenstemt met normale marktomstandigheden. Er worden bijgevolg geen uitzonderlijke 
winsten geboekt door C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind tot 2025, ook gezien het feit dat 
deze parken een prijsrisico vertonen. 

Elk jaar bepaalt de CREG het saldo dat voortvloeit uit het verschil tussen de vergoeding die wordt 
toegekend aan de beheerders voor het transmissienet, de opslag en de installaties van LNG en het 
gerealiseerde boekhoudkundige resultaat. Deze saldi genereren regulatoire schulden of vorderingen 
bij de operator, die moeten worden vereffend door een correctie van de toekomstige tarieven.  

Voor de beheerder van het aardgasvervoersnet heeft het conflict in Oekraïne geleid tot extra verkopen 
en premies op de veilingen als gevolg van de congestie aan de grenspunten. Daardoor zal het terug te 
betalen saldo naar verwachting tegen eind 2023 enkele honderden miljoenen euro bedragen. Wat de 
LNG-installatie betreft, worden momenteel veilingpremies betaald voor de spot slots, waardoor de 
overlopende rekening eveneens is toegenomen. Voor de opslaginstallatie voor aardgas ten slotte 
bedroeg het eind 2021 terug te betalen saldo meer dan 50 miljoen euro. Het is sindsdien gedaald 
omdat de beschikbare opslagcapaciteit in 2022 onder het gereglementeerde tarief is geveild.  

Wat de transmissietarieven voor elektriciteit betreft, verwachten we helaas vanaf 1 januari 2024 een 
aanzienlijke stijging als gevolg van enerzijds het (vrijwel) ontbreken van tariefoverschotten uit het 
verleden die in de periode 2024-2027 aan de netgebruikers moeten worden teruggegeven en 
anderzijds de uitvoering van grote investeringsprogramma's in de infrastructuur voor de 
elektriciteitstransmissie. De sterke stijging van de congestierentes op Nemolink zou de omvang van 
deze stijging kunnen beperken. 

In deze studie verklaart de CREG de stijgende tendens van de CO2-prijs die sinds juni 2020 op de 
markten wordt waargenomen. Bovendien heeft de veiling van de emissierechten tussen 2013 en 2020 
bijna 1,7 miljard euro aan inkomsten voor België gegenereerd. Het samenwerkingsakkoord van 12 
februari 2018 tussen de federale Staat en de gewesten voorziet in de verdeling tussen de entiteiten 
van de inkomsten uit de veilingen van emissierechten voor de periode 2013-2020. Bij gebrek aan een 
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2030 zou bijna 1 miljard euro bestemd voor het 
klimaatbeleid onbenut blijven. 

Om de impact van de hoge marktprijzen te beperken, hangt de aanbeveling van de CREG aan 
huishoudelijke afnemers en kmo's af van de situatie waarin zij zich bevinden:  

- We raden klanten met een contract met een vaste prijs dat vóór begin 2022 is afgesloten, 
aan om niet van product of leverancier te veranderen. Voor de duur van hun prijsgarantie 
ontsnappen zij aan de scherpe prijsstijgingen die zich tot dusver hebben voorgedaan.  

- In de huidige situatie betalen klanten met een contract met een variabele prijs hoge 
prijzen, maar bij een eventuele prijsdaling op de markt zullen zij automatisch profiteren 
van deze prijsdalingen. Bovendien moet de verbruiker, indien hij zijn contract vroegtijdig 
wil beëindigen, eerst nagaan of hij de eventuele korting/prijsvermindering niet verliest als 
gevolg van de vroegtijdige beëindiging. Anderzijds moet ook worden nagegaan hoe de 
vaste vergoeding wordt berekend, indien dit niet op forfaitaire basis per begonnen 
leveringsjaar is. In dit verband moet ook worden opgemerkt dat er nog steeds aanzienlijke 
prijsverschillen bestaan in het aanbod met variabele prijs van de leveranciers (enkele 
honderden euro's per jaar, zowel voor gas als voor elektriciteit).  

De consument moet zijn huidige contract eerst vergelijken met het marktaanbod via de 
CREG Scan en vervolgens eventueel een wijziging overwegen door een door de CREG 
gecertificeerde prijsvergelijkingssite te raadplegen. Gezien de aanhoudende prijsstijging 
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die zich momenteel op de termijnmarkten voordoet, zouden de aanbiedingen tegen vaste 
prijs die in augustus 2022 worden gedaan, echter aantrekkelijk kunnen blijken indien deze 
marktprijzen in de toekomst zouden aanhouden.  

- Verbruikers van wie het huidige contract afloopt en die dus een nieuw contract moeten 
sluiten, moeten een keuze maken. Afhankelijk van hun risicoprofiel kunnen zij nog steeds 
kiezen voor vaste prijzen, hoewel deze bijna uit het aanbod van de leveranciers zijn 
verdwenen. Verbruikers die automatisch van een prijsverlaging willen profiteren, zouden 
voor een variabel product moeten kiezen. De boodschap van de CREG is dan ook om de 
prijzen te blijven vergelijken en de goedkoopste te kiezen binnen het aanbod van vaste of 
variabele prijzen. Voor huishoudens en kmo's die opteren voor een contract met variabele 
prijs, zou het, voor zover de TTF-notering hoger blijft dan de Zeebrugge/ZTP-notering, 
aangewezen kunnen zijn een contract te sluiten op basis van deze laatste noteringen, op 
voorwaarde dat de door de leverancier toegepaste toeslag het prijsverschil tussen de TTF-
notering en de Zeebrugge/ZTP-notering niet compenseert. Vandaag liggen de TTF-
noteringen ongeveer € 3-5/MWh hoger dan op ZTP voor deze winter 2022. 

INLEIDING 

Sinds medio 2021 zijn de prijzen sterk gestegen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en 
aardgas. De CREG volgt deze evolutie op de voet en doet aanbevelingen aan de minister van Energie 
en aan de federale regering om de impact ervan op de Belgische verbruikers te beperken.  

De CREG werd op 9 september 2021 door de minister van Energie verzocht om een bepaald aantal 
elementen in verband met deze prijsstijgingen te onderzoeken. De CREG heeft haar analyse 
gepubliceerd in haar studie (F)2289 van 24 september 2021. In de studie werd eerst de ontwikkeling 
van de gas- en elektriciteitsprijzen geanalyseerd en werd de oorsprong ervan toegelicht. Vervolgens 
werden in de studie de gevolgen van deze stijging voor de Belgische verbruikers onderzocht. Er werd 
ook onderzocht of bepaalde marktdeelnemers 'uitzonderlijke' marges genieten tijdens deze periode, 
die gekenmerkt wordt door uiterst hoge prijzen op de groothandelsmarkten. In haar studie heeft de 
CREG ten slotte verschillende maatregelen voorgesteld die in het kader van de prijsstijgingen zouden 
kunnen worden toegepast om de impact ervan op de Belgische verbruikers te beperken. 

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. De CREG heeft haar analyse 
gepubliceerd in haar studie (F)2336 van 17 maart 2022. In de studie wordt de aandacht gevestigd op 
de marktdeelnemers die in het bijzonder kunnen worden blootgesteld aan financiële problemen als 
gevolg van de aanhoudende hoge groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit. In de studie worden 
ook de uitzonderlijke baten van de marktdeelnemers die onder de federale bevoegdheid vallen, 
onderzocht.  

Sinds de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 zijn de prijzen op de groothandelsmarkten 
voor elektriciteit en aardgas nog sneller gestegen. Deze stijgingen wegen bovendien steeds sterker 
door in de prijzen die de verbruikers betalen. De huidige studie is bedoeld om onze eerdere analyses 
en aanbevelingen te actualiseren.  

In het eerste hoofdstuk wordt de evolutie van de aardgas- en elektriciteitsprijzen op de 
groothandelsmarkten geanalyseerd. Aangezien deze evolutie voornamelijk haar oorsprong vindt in 
een internationale context, wordt in deze studie bijzondere aandacht geschonken aan de analyse van 
elementen die de laatste maanden op internationaal niveau hebben plaatsgevonden. 
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Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk nagegaan in welke mate deze prijsstijging op de 
groothandelsmarkten gevolgen heeft voor de facturen van de consumenten: de huishoudens, met 
inbegrip van de begunstigden van het sociaal tarief, de (kleine) zelfstandigen en de industriële 
verbruikers, maar ook voor de leveranciers. 

In het derde hoofdstuk wordt meer specifiek de levering onderzocht. Na een kort overzicht van de 
stand van de concurrentie bij de levering van elektriciteit en aardgas in België, worden voorstellen 
gedaan om de concurrentie op de markt te vergroten. 

In het vierde hoofdstuk wordt onderzocht of bepaalde marktdeelnemers 'uitzonderlijke' marges 
genieten tijdens de huidige periode die gekenmerkt wordt door uiterst hoge prijzen op de 
groothandelsmarkten. 

In het vijfde hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die worden overwogen om 
de overwinsten te belasten die sommige marktdeelnemers tijdens de huidige periode van bijzonder 
hoge prijzen op de groothandelsmarkten realiseren. 

Het zesde hoofdstuk gaat over de evolutie van de CO2-markt en de aanwending van het budget dat die 
markt oplevert voor de Belgische Staat.  

In het zevende hoofdstuk wordt beoogd een overzicht te geven van de maatregelen die in België reeds 
zijn genomen om de gevolgen van prijsstijgingen voor de verbruikers en de leveranciers te beperken.  

Het achtste hoofdstuk biedt dan weer een beschrijving van de maatregelen die in het buitenland zijn 
genomen ten gunste van de verbruikers, maar ook om de overwinsten te belasten. Er komt een studie 
aan bod die de CREG heeft besteld bij VaasaETT en die de evolutie van de factuur van de verbruikers 
in België in vergelijking met andere Europese landen analyseert.  

In het negende hoofdstuk worden de werkzaamheden gepresenteerd die op Europees niveau worden 
verricht om de huidige prijsstijgingen aan te pakken. De CREG formuleert er haar aanbevelingen over 
zowel het vaststellen van een bovengrens voor de aardgasprijzen als het prijsvormingsmechanisme 
voor elektriciteit.  

Het tiende hoofdstuk biedt een overzicht van de maatregelen die in België en in het buitenland zijn 
genomen om de bevoorradingszekerheid te waarborgen.  

In het elfde hoofdstuk worden verschillende maatregelen behandeld die in België zouden kunnen 
worden voorgesteld in de huidige context van stijgende prijzen.  

Het twaalfde hoofdstuk ten slotte bevat het advies van de CREG aan zowel de huishoudelijke 
verbruikers en de kmo's als aan de industriële verbruikers.  

Het directiecomité van de CREG keurde deze studie goed tijdens zijn vergadering van 
31 augustus 2022. 
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1. EVOLUTIE VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN 
OP DE GROOTHANDELSMARKTEN OP 
INTERNATIONAAL NIVEAU 

1.1. Evolutie van de gasprijzen op de groothandelsmarkten 

1. Figuur 1 geeft de evolutie weer van de aardgasprijzen op de TTF-markt per leveringsjaar. Er 
werden drie fases bepaald om de evolutie van de prijzen op de aardgasmarkt uit te leggen :  

- fase 1 : van 1 juni 2020 tot 31 mei 2021 ; 

- fase 2 : van 1 juni 2021 tot 23 februari 2022 ; 

- fase 3: vanaf 24 februari 2022. 

Figuur 1: Evolutie van de aardgasprijzen op TTF per leveringsjaar 

 

Bron: analyse CREG 

1.1.1. Fase 1 : 1 juni 2020 - 31 mei 2021 

2. Na een bijzonder laag niveau in mei 2020 door de coronacrisis begonnen de prijzen op de 
gasmarkten opnieuw licht te stijgen vanaf juni 2020. De prijsstijging versnelde vanaf januari 2021 met 
in februari 2021 een terugkeer naar het prijsniveau gelijkaardig aan dat van voor de coronacrisis. 

3. De eerste oorzaak van de stijging van de gasprijzen op de Europese markten tijdens fase 1 houdt 
verband met het post-corona economisch herstel.  

Van midden 2020 tot het tweede kwartaal van 2021 werd in Europa een stijging van de vraag naar gas 
vastgesteld. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door een stijging van de CO2-prijs die een 
toename van de vraag naar aardgas heeft veroorzaakt ten nadele van steenkool dat minder 
concurrerend is geworden voor de productie van elektriciteit. 
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Het economische herstel heeft ook een grote vraag naar gas in Azië tot gevolg gehad en betekende 
een stijging van de gasprijzen op de Aziatische markten. De prijsstijging op de Aziatische markten heeft 
ertoe geleid dat een aanzienlijk deel van de leveringen van vloeibaar gas (LNG) naar Azië werd verlegd. 
De LNG-markt wordt immers gekenmerkt door een grote flexibiliteit op vlak van bestemming. De LNG-
cargo’s gaan naar de markt die de hoogste prijzen biedt. Een rechtstreeks gevolg van het aantrekken 
van LNG-leveringen door Azië was een verminderde LNG-bevoorrading in Europa, hetgeen de 
gasprijzen op de Europese markten heeft doen toenemen.  

4. De tweede oorzaak van de prijsstijging tijdens fase 1 houdt verband met een verminderd 
gasaanbod via pijpleiding. 

De Noorse stromen werden verminderd omwille van de combinatie van geplande en niet-geplande 
onderhoudsbeurten.   

Ondanks de verhoogde vraag naar aardgas in Europa lagen de Russische stromen op hun beurt onder 
hun maximale capaciteit met een Russische uitvoer naar continentaal Europa op een historisch laag 
niveau ten opzichte van de stromen die werden waargenomen tussen 2016 en 2019, zoals aangetoond 
in figuur 2. 

Figuur 2: Evolutie van de uitvoer van Russisch gas naar Europa tot 31 mei 2021 

 

Bron: analyse CREG gebaseerd op gegevens van ENTSOG 

1.1.2. Fase 2 : 1 juni 2021 – 23 februari 2022 

5. Vanaf juni 2021 werd er een sterke toename van de stijging van de aardasprijzen waargenomen 
op de Europese markten. Deze sterke prijsstijging wordt verklaard door een onevenwicht tussen het 
aanbod en de vraag naar aardgas. Midden december 2021 leidde dit tot een eerste piek van de 
aardgasprijs op de markten. 
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6. In tegenstelling tot fase 1 is een toename van de vraag naar aardgas niet de oorzaak van de 
waargenomen stijging van de aardgasprijzen. De vraag naar aardgas nam immers zelfs af in fase 2 ten 
gunste van steenkool dat, gelet op de stijging van de prijzen waargenomen op de aardgasmarkten, 
concurrerender werd voor de productie van elektriciteit.    

7. De voornaamste oorzaak van de stijging van de prijzen in fase 2 is de verminderde stromen van 
Russisch gas naar Europa in het tweede semester van 2021. Zoals aangetoond in figuur 3, lag de uitvoer 
van Russisch gas naar continentaal Europa in 2021 gemiddeld 20 % lager en in het tweede semester 
van 2021 zelfs 25 % lager ten opzichte van het niveau voor de pandemie.  

Figuur 3: Evolutie van de uitvoer van Russisch gas naar Europa (Nord Stream 1, Yamal, Oekraïne) in 2021 in vergelijking met 

de periode 2016-20193 

 

Bron: studie CREG op basis van gegevens van ENTSOG 

De evolutie verschilt echter van de ene route tot de andere. De gasstromen door Oekraïne waren in 
2021 46 % lager dan het gemiddelde tussen 2016 en 2019. De gasstromen via de Yamal-pijpleiding 
door Polen zijn met 26 % gedaald, terwijl de gasstromen via de Nord Stream 1-pijpleiding in 2021 met 
12 % zijn gestegen ten opzichte van de gemiddelde stromen tussen 2016 en 2019. De Russische 
aardgasexport was bovendien onderbroken na een brand in een behandelingsstation nabij de stad 
Novy Urengoy in West-Siberië.  

Terwijl we ons in een structurele context van dalende gasproductie in Europa bevinden, heeft de 
onzekerheid over het gebruik van de gasexportcapaciteit via pijpleidingen naar Europa geleid tot een 
stijging van de gasprijzen op de markten, terwijl Rusland beweerde zijn contractuele verplichtingen in 
verband met de langetermijncontracten met Europa na te komen. Deze situatie moet worden gezien 
tegen de achtergrond van extreme geopolitieke spanningen, met Russische druk op Europa om een 
nieuwe gaspijpleiding (Nord Stream 2) in productie te nemen om Oekraïne te omzeilen. 

Op 21 september 2021 heeft het Internationale Energie Agentschap (IEA) Rusland bovendien 
opgeroepen om meer aardgas te leveren aan Europa. 

 

3 Er werd geen rekening gehouden met TurkStream omdat er geen historische stroom is in de periode 2016-2019 
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8. De Noorse export kan, ondanks een terugkeer naar hoge niveaus vanaf juli 2021, de 
vermindering van de Russische import niet compenseren. Noorwegen heeft de publieke groep Equinor 
en haar partners ook toestemming gegeven om de export van aardgas vanuit twee offshoregebieden 
te vergroten voor het aardgasjaar 2022 (oktober 2021-oktober 2022). 

9. Een tweede element dat de stijging van de aardgasprijzen tijdens fase 2 verklaart, is de relatief 
lage vulratio van de opslag in Europa tijdens de zomer van 2021, zoals blijkt uit figuur 4. Deze 
opslagniveaus, die onder de gebruikelijke niveaus liggen, ondersteunen de gasprijzen. De vraag naar 
aardgas om de opslagcapaciteit te vullen hield de aardgasprijzen tijdens de zomer van 2021 over het 
algemeen onder druk. Bovendien leek de markt te denken dat het lage niveau van gas op voorraad een 
risico kon vormen voor de winter van 2021-2022: het niveau van de Europese opslag zou de hoge vraag 
naar gas niet kunnen compenseren in het geval van een koude winter. De markt rekende dit risico dan 
ook door in de hoge prijzen die zijn vastgesteld voor een levering in de winter van 2021-2022. 

Figuur 4: Evolutie van de vullingsgraad van de opslag in Europa in 2021 in vergelijking met het gemiddelde waargenomen in 
de periode 2016-2019 

 

Bron: analyse CREG op basis van gegevens van GIE 

Figuur 5 toont bovendien dat de waargenomen vulratio zeer verschillend is naargelang van de 
verschillende Europese opslagfaciliteiten. De niet-gereguleerde opslagfaciliteiten waar Gazprom over 
capaciteit beschikte, hadden een extreem lage vulratio. 
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Figuur 5: Evolutie van de vullingsgraad van opslag waar Gazprom actief is4 in Europa in 2021 in vergelijking met het 

gemiddelde waargenomen in de periode 2016-2019 

 

Bron: analyse CREG op basis van gegevens van GIE 

10. Na een eerste piek medio december 2021 vertoonden de prijzen een dalende tendens als gevolg 
van een recordimport van vloeibaar aardgas in Europa. Vanaf december 2021, met de verminderde 
druk van het verbruik in Azië, lagen de in Azië waargenomen prijzen lager dan de aardgasprijs in Europa 
(figuur 6), met als rechtstreeks gevolg de opleving van het aanbod van vloeibaar aardgas voor Europa 
vanaf eind 2021, zoals blijkt uit figuur 7, met een recordniveau aan het begin van 2022. De LNG-markt 
wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit op het vlak van bestemming. De LNG-cargo’s gaan naar 
de markt met de hoogste prijs. 

De evolutie van het aanbod van vloeibaar aardgas, dat tijdens fase 1 een van de belangrijkste oorzaken 
van de prijsstijging is geweest, maakt het bijgevolg mogelijk in fase 2 het effect ervan te verminderen. 

  

 

4 Bergermeer, Rehden, Haidach, Katharina, Jemgum 
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Figuur 6: Vergelijking van de evolutie van de gasprijzen in Azië (JKM) en in Europa (TTF) voor levering in de volgende maand 

 

Bron: studie CREG 

 

Figuur 7: Hervergassing van LNG in Europa tot 24 februari 2022 

 

Bron: studie CREG op basis van gegevens van GLE – GAS LNG EUROPE 
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1.1.3. Fase 3 : vanaf 24 februari 2022 – … 

11. De inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 deed de aardgasprijzen op de Europese 
markten opnieuw stijgen en bereikte een tweede piek op 7 maart 2022 met intraday prijzen tot 
€ 350/MWh. Deze nieuwe prijsstijging houdt verband met de vrees voor een vermindering of zelfs 
stopzetting van de Russische gasexport naar Europa, hetzij als gevolg van Europese sancties tegen 
Rusland, hetzij als gevolg van een reactie van Rusland op door Europa opgelegde economische 
sancties. 

De termijnprijzen daalden vervolgens tussen 7 maart 2022 en 14 juni 2022 tot een niveau van ongeveer 
€ 90/MWh, aangezien de Russische gasstromen op het niveau van vóór de invasie bleven, zoals blijkt 
uit figuur 8. 

Figuur 8: Evolutie van de uitvoer van Russisch gas naar Europa (Nord Stream 1, Yamal, Oekraïne) tot midden juni 2022 

 

Bron: studie CREG op basis van gegevens van ENTSOG 

12. Op 14 juni 2022 heeft het Russische staatsgasbedrijf Gazprom evenwel aangekondigd dat het 
zijn dagelijkse gasleveringscapaciteit aan Duitsland via de Nord Stream-pijpleiding met meer dan 40 % 
zou verminderen, zoals blijkt uit figuur 9. Gazprom heeft deze vermindering gerechtvaardigd door de 
afwezigheid van een Siemens-turbine die in Canada tegengehouden werd na reparatie ervan. Door het 
ontbreken van deze turbine beweerde Gazprom dat slechts drie gascompressie-eenheden kunnen 
worden gebruikt in het compressiestation van 'Portovaya' nabij de stad Vyborg in de 'oblast' Leningrad 
(bestuurlijke eenheid in het noordwestelijke deel van Rusland), waar Nord Stream wordt gevuld. 
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Figuur 9: Evolutie van de uitvoer van Russisch gas naar Europa (Nord Stream 1, Yamal, Oekraïne) tot 23 augustus 2022 

 

Bron: studie CREG op basis van gegevens van ENTSOG 

13. Als gevolg van deze verminderde Russische stroom is een nieuwe aanzienlijke prijsstijging 
ingezet. Deze nieuwe prijsstijging werd nog versterkt door de vrees dat de Russische export via Nord 
Stream 1 niet op 22 juli 2022 zou worden hervat, na het geplande onderhoud van de pijpleiding tussen 
11 juli 2022 en 21 juli 2022. Als gevolg daarvan zijn de aardgasprijzen voor levering in september 2022 
gestegen van € 87/MWh op 13 juni 2022 tot € 184/MWh op 7 juli 2022.  

14. Na een lichte daling van de prijzen op de markten, aangemoedigd door de aangekondigde 
heropstart van de export van Russisch gas via Nord Stream 1 op 40 % van zijn maximumcapaciteit, 
waardoor de gasprijs voor levering in september 2022 op 21 juli 2022 tot € 157/MWh euro daalde, 
deed zich een nieuwe prijsstijging voor na de aankondiging van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom 
op 25 juli 2022. Gazprom kondigde immers aan dat het de Russische gasleveringen aan Europa via de 
Nord Stream-pijpleiding onmiddellijk zou verminderen, zoals blijkt uit figuur 9, met als argument dat 
er onderhoud aan een andere turbine moest gebeuren. De capaciteit van het compressiestation 
Portovaya is zo gezakt naar 33 miljoen m3 op 27 juli, d.w.z. ongeveer 20 % van de capaciteit van de 
pijpleiding, tegenover ongeveer 40 % voor de onderhoudsperiode. 

15. Sinds deze aankondiging en tot 19 augustus 2022 zijn de Russische gasstromen naar Europa 
stabiel gebleven en evolueerden de prijzen voor levering in september 2022 tussen € 180 en 
€ 205/MWh.  

16. Om het argument van Gazprom te weerleggen dat het sinds medio juni 2022 geen gas via Nord 
Stream 1 op meer dan 20 % van zijn capaciteit heeft kunnen uitvoeren, wegens het ontbreken van een 
turbine die voor onderhoud naar Siemens Canada is gestuurd, is Duitsland tussenbeide gekomen om 
toestemming te verkrijgen van Canada voor het terughalen van de turbine in kwestie. Net als de 
Europese Commissie beschuldigt Duitsland Rusland ervan de turbine te gebruiken als voorwendsel om 
de bevoorrading te beperken. Begin augustus 2022 was het nog steeds wachten op het verzoek van 
Gazprom om de turbine, die bij Siemens in Duitsland ligt opgeslagen, te leveren en op het bezorgen 
van de nodige informatie voor import. De Europese Commissie ontkende op 5 augustus 2022 dat 
Europese sancties verantwoordelijk waren voor het feit dat Rusland de turbine voor zijn Nord Stream 
1-gaspijpleiding niet kon importeren. Siemens verklaarde dat het bedrijf het normale verloop van het 
onderhoudsprogramma volgt. In Rusland zijn acht turbines geïnstalleerd (zes grote en twee kleinere 
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eenheden). Nord Stream heeft vijf grote eenheden nodig om op 100 % capaciteit te werken en de 
zesde eenheid dient als reserve. Vijf turbines werken normaal. De door Gazprom verwachte turbine is 
de reserve-eenheid. Voor Siemens vormt de turbine waarop Gazprom wacht, geen verklaring voor de 
bevoorradingsproblemen. Deze turbine hoeft pas in september 2022 te worden vervangen.  

17. Gazprom heeft op 19 augustus 2022 aangekondigd de gastoevoer via Nord Stream 1 van 31 
augustus tot 2 september op te schorten wegens onderhoud. Gazprom geeft aan dat de 
gasbevoorrading zal worden hervat zodra de werkzaamheden zijn voltooid en op voorwaarde dat er 
geen technische problemen worden vastgesteld op het huidige niveau van 20 % van de capaciteit. De 
markt heeft echter opwaarts gereageerd door de vrees dat Nord Stream 1 ook na 2 september 2022 
zou blijven stilliggen. Op 24 augustus 2022 sloot de prijs voor levering in september 2022 af op 
€ 291/MWh. 

18. De prijzen in Azië (JKM) zijn lager gebleven dan de aardgasprijs in Europa (TTF), zoals blijkt uit 
figuur 10. Het niveau van hervergassing van vloeibaar aardgas blijft dus sinds begin 2022 op een hoog 
niveau in vergelijking met de niveaus van 2020 en 2021, zoals blijkt uit figuur 11. De LNG-markt wordt 
gekenmerkt door een grote flexibiliteit op het vlak van bestemming. De LNG-cargo’s gaan naar de 
markt met de hoogste prijs. 

Figuur 10: Vergelijking van de evolutie van de gasprijzen in Azië (JKM) en in Europa (TTF) voor levering de volgende maand 

 

Bron: studie CREG 
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Figuur 11: Hervergassing van LNG in Europa tot 22 augustus 2022 

 

Bron: studie CREG op basis van gegevens van GLE – GAS LNG EUROPE 

19. Terwijl de markt eind 2021 meende dat de stijging van de gasprijzen tijdelijk was, wordt er nu 
van uitgegaan dat de prijzen pas in het tweede kwartaal van 2023 in geringe mate zullen beginnen te 
dalen ten opzichte van het huidige uitzonderlijk hoge niveau, gevolgd door een grotere daling vanaf 
het tweede kwartaal van 2024, zoals blijkt uit figuur 12, en dat de prijzen tot 2027 boven het niveau 
van vóór de coronacrisis zullen blijven, zoals blijkt uit figuur 1. 

Figuur 12: Evolutie van de aardgasprijzen op TTF per leveringskwartaal 

 

Bron: analyse CREG 
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20. Hoewel er nog grote aardgasreserves bestaan, nemen de Europese reserves op middellange 
termijn af en maken ze Europa meer afhankelijk van Russische export van aardgas en LNG-
bevoorrading. Europa zal slechts op voldoende LNG-bevoorrading kunnen rekenen als de vraag in Azië 
dat toelaat. De LNG-prijzen zullen sterk gelinkt zijn aan de groei die in China wordt waargenomen. Wat 
de Russische export betreft, toont de huidige situatie ons dat de aardgasbevoorrading uit Rusland 
afhankelijk blijft van beslissingen die niet op Europees niveau genomen worden. De Russische export 
kan worden verlaagd en kan zo de aardgasprijzen op de Europese markten optrekken tot minstens het 
niveau dat in Azië voor LNG van kracht is.  

Het is belangrijk voor Europa om zijn energieafhankelijkheid van Rusland af te bouwen. In 2021 
importeerde de Europese Unie 90 % van haar gasverbruik. Rusland leverde meer dan 40 % van het 
verbruikte gas. Europa moet zijn energievoorziening diversifiëren, maar heeft niet meteen een 
oplossing voor gas. De alternatieve bronnen zijn immers beperkt en er is een gebrek aan infrastructuur 
om vloeibaar aardgas in te voeren. Wat petroleum en steenkool betreft, zijn er meer alternatieven dan 
Rusland. Europa moet ook zijn energietransitie versnellen. Dit zal niet alleen de uitstoot van 
broeikasgassen terugdringen, maar ook onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen 
en ons beschermen tegen prijsstijgingen. De import van Russisch gas bedroeg 155 miljard m3 in 2021. 
Een verdrievoudiging van de wind- en zonneproductie tegen 2030 zou overeenkomen met 170 miljard 
m3 gas, hoewel er een belangrijke nuancering is met betrekking tot het intermitterende karakter van 
deze wind- en zonneproductie. Voorts zou, over een periode van 5 jaar, de installatie van 10 miljoen 
warmtepompen in Europa de Europese afhankelijkheid van Russisch gas met 12 miljard m3 
verminderen, goed voor 7,7 % van het volume dat in 2021 uit Rusland werd ingevoerd. Bovendien 
heeft België, om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, besloten de kernuitstap gedeeltelijk 
uit te stellen, houdt Duitsland de steenkoolcentrales langer open en zou het ook overwegen om zijn 
kernuitstap op de lange baan te schuiven.  

21. Op langere termijn kunnen we eerder een overschot dan een tekort aan aardgas verwachten, 
want de vraag wordt ontmoedigd. We kunnen verwachten dat de Europese Unie haar beleid op het 
vlak van de energietransitie en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen voortzet. De 
huidige prijs van koolstof, € 90/ton, zal dus niet dalen, maar zal eerder stijgen om de vraag naar aardgas 
geleidelijk af te bouwen ten gunste van hernieuwbare energie. 

Het Europese aardgasverbruik zou dus steeds kleiner worden door het aangenomen 
energietransitiebeleid. De Europese energiemix streeft naar een 100 % hernieuwbaar karakter. In die 
zin zullen de Russische en Noorse aardgasexport minder belangrijk worden voor de bevoorrading van 
Europa. Het is echter niet uitgesloten dat de hernieuwbare energie zelf zal worden geïmporteerd, maar 
de afhankelijkheid van Europa ten aanzien van derde landen zou wel verminderen. 

Bovendien zijn de financiële steunmaatregelen voor aardgasprojecten op Europees niveau stopgezet 
en wordt het hergebruiken van aardgasinfrastructuren voor hernieuwbaar gas momenteel onderzocht. 
In het licht van de Europese verbintenissen zal het tijdstip aanbreken waarop geen enkele Europese 
klant via fossiel aardgas zal kunnen worden bevoorraad, en dat binnen een termijn van 30 jaar, wat 
vrij kort is in de kapitaalintensieve energiesector. Zo mogen vanaf 1 januari 2022 in Vlaanderen geen 
nieuwe stookolieketels meer worden geplaatst, tenzij er in de straat geen mogelijkheid is om op 
aardgas aan te sluiten. Vlaanderen wil ook de uitfasering van aardgas versnellen door een verbod op 
aardgasaansluitingen een jaar vroeger in te voeren, namelijk in 2025 in plaats van in 2026. 

22. We moeten ook wijzen op de uiteenlopende evolutie van de prijzen op de Belgische, Franse en 
Britse gasbeurzen enerzijds en de prijzen op de Nederlandse en Duitse beurzen anderzijds. Sinds maart 
2022 is de goedkoopste notering de NBP (Verenigd Koninkrijk), gevolgd door de Belgische (ZTP) en 
Franse (PEG) noteringen, en tenslotte door de Nederlandse (TTF) en Duitse (THE) noteringen. Deze 
decorrelatie, die reeds werd vastgesteld in advies 2424 van de CREG van 30 juni 2022, is sindsdien nog 
versterkt. Ter herinnering: deze prijsverschillen zijn het gevolg van congestie op de 
interconnectiepunten naar het oosten vanuit het westen. Dit is het gevolg van de omkering van de 
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gasstromen naar Nederland en Duitsland, die vroeger hoofdzakelijk van het oosten (Rusland) naar het 
westen liepen. Momenteel worden Nederland en Duitsland meer van gas voorzien via het westen, met 
name via België, dat via pijpleidingen Noors gas uit Noorwegen (Zeepipe) en het Verenigd Koninkrijk 
(Interconnector) kan invoeren, alsmede gas uit diverse bronnen via de LNG-terminal van Zeebrugge 
(en ook via de LNG-terminal van Duinkerke die door Fluxys wordt geëxploiteerd). Deze omkering van 
de gasstromen veroorzaakt congestie op de interconnectiepunten van België naar Nederland en 
Duitsland, en bijgevolg een opwaarts effect op de Nederlandse en Duitse noteringen voor aardgas. 
Zoals blijkt uit de figuren 13 en 14 bedroegen de TTF- en THE-noteringen op 22 augustus 2022 meer 
dan € 282/MWh, zowel in day ahead als in month ahead. De PEG-noteringen lagen tussen € 207/MWh 
(day ahead) en € 219/MWh (month ahead). De ZTP-noteringen lagen op hun beurt tussen € 226/MWh 
(day ahead) en € 256/MWh (month ahead). Het lagere prijsniveau voor Frankrijk wordt verklaard door 
de verhoudingsgewijs grotere opslagcapaciteit (ongeveer 30 % van het jaarlijkse verbruik) in 
vergelijking met die van België (ongeveer 4 %). 

Figuur 13: Evolutie van de prijzen van de Belgische ZTP (Franse PEG en Britse NBP) gasbeurzen enerzijds en de Nederlandse 
TTF (en Duitse THE) beursprijzen anderzijds voor een levering day ahead 

 

Bron: analyse CREG 
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Figuur 14: Evolutie van de prijzen van de Belgische ZTP (Franse PEG en Britse NBP) gasbeurzen enerzijds en de Nederlandse 
TTF (en Duitse THE) beursprijzen anderzijds voor een levering month ahead 

 

Bron: analyse CREG 

De toekomstige noteringen laten zeker een stijging zien van de PEG- en ZTP-noteringen voor winter 
2022 ten opzichte van de prijzen die deze zomer 2022 zijn waargenomen, terwijl de TTF- en THE-
noteringen voor winter 2022 op het huidige hoge niveau zouden blijven. De noteringen laten nog 
steeds een hoger prijsniveau zien voor TTF en THE voor de winter van 2022 met ongeveer € 290/MWh, 
terwijl de ZTP-prijs ongeveer € 285/MWh zou bedragen en de PEG-prijs ongeveer € 265/MWh. 
Nederland en Duitsland zullen op korte en waarschijnlijk ook op middellange termijn relatief 
afhankelijk blijven van leveringen via het Verenigd Koninkrijk en België. Er zijn echter verschillende 
LNG-projecten (FSRU5) aan de gang in Duitsland (5 FSRU) en Nederland (3 FSRU), alsook mogelijke 
versterkingen van de grensoverschrijdende capaciteit. 

  

 

5 Floating Storage and Regasification Units (drijvende opslag- en hervergassingsunits) 
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Figuur 15: Evolutie van de prijzen van de Belgische, Franse, Nederlandse en Duitse gasbeurzen voor een levering in de winter 
2022 

 

Bron: analyse CREG 

23. TTF blijft de meest liquide markt in Noordwest-Europa. Niettemin kan worden vastgesteld dat 
de leveranciers op de Belgische aardgasmarkt voor hun bevoorrading gemiddeld meer gebruikmaken 
van de Zeebrugge-markten (ZTP of ZEE) dan van de TTF-markt, terwijl de TTF-markt veruit de meest 
gebruikte prijsreferentie is voor verkopen aan Belgische industriële en residentiële afnemers tegen 
variabele prijzen. Rekening houdend met haar gewicht op de bevoorradingsmarkt en op basis van de 
verzamelde marktinformatie zou de TTF-markt minder dan de helft van de in aanmerking te nemen 
noteringen op de Belgische downstreammarkt moeten vertegenwoordigen, terwijl de ZTP-markt meer 
dan de helft daarvan zou moeten vertegenwoordigen. 

1.2. Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten 

24. Figuur 16 geeft de evolutie weer van de elektriciteitsprijzen op de Belgische markt per 
leveringsjaar. Parallel met de evolutie van de prijzen op de aardgasmarkten, werden er drie fases 
bepaald :  

- fase 1 : van 1 juni 2020 tot 31 mei 2021 ; 

- fase 2 : van 1 juni 2021 tot 23 februari 2022 ; 

- fase 3 : vanaf 24 februari 2022. 
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Figuur 16: Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de Belgische markt per leveringsjaar 

 

Bron: analyse CREG 

25. Na een bijzonder laag niveau in maart 2020 door de Coronacrisis zijn de prijzen op de 
termijnmarkten voor elektriciteit vanaf april 2020 opnieuw licht beginnen stijgen. 

26. Hoewel de stijging van de elektriciteitsprijzen kan worden verklaard door het herstel van de 
economische activiteit, dat met een herstel van de vraag naar elektriciteit gepaard gaat, zijn de hoge 
prijzen die in Europa op de elektriciteitsbeurzen worden waargenomen voornamelijk te verklaren door 
het prijszettingsmechanisme op de groothandelsmarkten. De elektriciteitsprijs op de markten in 
Europa wordt bepaald volgens een tarifering aan de marginale kost die overeenkomt met de 
productiekost van de laatst geproduceerde kWh. In een situatie waarin de vraag naar elektriciteit 
opnieuw het niveau benadert van de vraag voor de Coronacrisis komt de productiekost van de laatst 
geproduceerde kWh in Europa merendeels overeen met gas- of steenkoolcentrales. De 
productiekosten van elektriciteit in een gas- of steenkoolcentrale omvatten ook de kost van zijn 
brandstof (gas of steenkool) en de CO2-emissiekost, waarvoor ze emissierechten moeten aankopen. 
Hoe hoger de prijs van gas of steenkool en de prijs van CO2, hoe groter de kosten van deze centrales 
en dus hoe hoger de prijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. 

27. In eerste instantie hield de stijging van de elektriciteitsprijzen waargenomen in fase 1 
voornamelijk verband met de stijging van de CO2-prijs, waarvan de evolutie wordt weergegeven in 
figuur 17. Vanaf eind 2020 houdt de aanhoudende prijsstijging tot op vandaag voornamelijk verband 
met de stijging van de termijnprijzen op de markt van fossiele brandstoffen (aardgas en steenkool) 
(figuur 17). Door de verdere stijging van de CO2-prijs, maar vooral door de sterke stijging waargenomen 
op de gas- en steenkoolmarkten (figuur 17), zijn de futures elektriciteitsprijzen in januari 2021 (figuur 
17) opnieuw op het niveau van voor de crisis gekomen en zijn ze vervolgens sterk blijven stijgen. 
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Figuur 17: Evolutie van de elektriciteitsprijs op termijn voor een levering het volgende jaar in België in vergelijking met de 
evolutie van de prijzen van de CO2-uitstoot, de TTF gasprijs en de steenkoolprijs tot 31 juli 2022 

 

Bron: analyse CREG 

28. Gelet op de sterke stijging van de CO2-prijs in Europa was het in het eerste kwartaal van 2021 
voor een jaartermijncontract 2022 interessanter om elektriciteit te produceren met een 
aardgascentrale dan met een steenkoolcentrale. Door de blijvende stijging van de gasprijzen op termijn 
is deze tendens in fase 2 omgekeerd. In het derde kwartaal van 2021 is steenkool opnieuw 
competitiever geworden dan aardgas voor de productie van elektriciteit. De marge voor 
elektriciteitsproductie vanaf steenkool (clean dark spread) ligt immers hoger dan de marge verkregen 
voor elektriciteitsproductie vanaf aardgas (clean spark spread), zoals aangetoond in figuur 18. 

Figuur 18: Evolutie van de clean spark spread en de clean fark spread voor een levering het volgende jaar 

 

Bron: analyse CREG 

29. De huidige evolutie van de elektriciteitsprijs volgt echter de evolutie van de aardgasprijs. De 
marginale eenheid die volgens de markt de laatste kWh zal produceren is een eenheid die werkt op 
aardgas. Figuur 19 toont bovendien de waargenomen samenhang tussen de evolutie van de prijzen 
van gas, CO2 en steenkool en de evolutie van de elektriciteitsprijzen van termijncontracten tussen 
januari 2019 en juni 2022 voor een levering het volgende jaar. In het huidige niveau van 
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elektriciteitsprijzen blijft er een sterke samenhang tussen de elektriciteitsprijzen en de gasprijzen 
terwijl er tussen de elektriciteitsprijzen en de steenkoolprijzen geen samenhang meer is. 

Figuur 19: Samenhang tussen de evolutie van de prijzen van gas, CO2 en van steenkool en de evolutie van de elektriciteitsprijs 
van termijncontracten tussen januari 2019 en juli 2022 voor levering het volgende jaar 

 

Bron: analyse CREG 

Net zoals bij gas kent steenkool een historisch hoge prijs (figuur 20). Deze hoge steenkoolprijs werd 
door verschillende parameters beïnvloed. 

- een sterke vraag in Azië en Duitsland; 

- een lagere productie in China en problemen met de steenkoolbevoorradingsketen in 
Indonesië; 

- lage opslagniveaus in Azië, de Verenigde Staten en Europa; 

- een commerciële oorlog tussen China en Australië : China weigert om steenkool uit 
Australië te kopen en wil die vervangen door steenkool van andere oorsprong; 

- In april besloot de Europese Unie, via haar vijfde sanctiepakket, haar invoer van Russische 
steenkool geleidelijk stop te zetten. Na een overgangsperiode van 120 dagen waarin 
alleen vóór 9 april gesloten handelscontracten konden worden gehonoreerd, is het 
embargo sinds 10 augustus volledig van kracht. Vanaf die datum mag geen enkele lidstaat 
nog Russische steenkool invoeren; 

-  het lage debiet van de Rijn als gevolg van de droogte in de zomer van 2022 beperkt het 
vervoer van kolen over het water in Duitsland, waardoor de voorraad kolen voor de 
elektriciteitscentrales deze winter onder druk kan komen te staan. Om dit probleem 
gedeeltelijk op te lossen, besloot de Duitse regering bij decreet voorrang te geven aan 
spoorwegkonvooien die steenkool en petroleum vervoeren boven passagierstreinen. 
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Figuur 20: Evolutie van de steenkoolprijs: termijnprijs month ahead en year ahead tot juli 2022 

 

Bron: analyse CREG 

30. Terwijl de markt eind 2021 meende dat de stijging van de gasprijzen tijdelijk was, wordt er nu 
van uitgegaan dat de elektriciteitsprijzen, gezien hun correlatie met de aardgasprijzen, pas in het 
tweede kwartaal van 2023 in geringe mate zullen beginnen te dalen ten opzichte van het huidige 
uitzonderlijk hoge niveau, zoals blijkt uit figuur 21, gevolgd door een grotere daling vanaf het tweede 
kwartaal van 2024, en dat de prijzen tot 2027 boven het niveau van vóór de coronacrisis zullen blijven. 

Figuur 21: Evolutie van de elektriciteitsprijs voor elk leveringskwartaal in België (maandelijks gemiddelde) 

 

Bron: analyse CREG 
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We zien momenteel dat de termijnprijzen voor een levering de volgende maand op de Belgische 
elektriciteitsmarkt het niveau van Nederland en Duitsland benaderen en aanzienlijk lager liggen dan 
de prijzen op de Franse markt (figuur 22). Frankrijk wordt benadeeld door de onbeschikbaarheid van 
een groot deel van haar nucleair park. 

Figuur 22: Vergelijking van de evolutie van de elektriciteitsprijs op de termijnmarkten voor de contracten maand+1 tussen 
België, Frankrijk, Duitsland en Nederland 

 

Bron: analyse CREG 

De termijnprijzen voor levering het volgende jaar op de Belgische elektriciteitsmarkt liggen momenteel 
dan weer op het niveau van de in Nederland waargenomen prijsniveaus, en lager dan de prijsniveaus 
in Duitsland, en zijn aanzienlijk lager dan de prijzen op de Franse markten (figuur 23).  

Figuur 23: Vergelijking van de evolutie van de elektriciteitsprijs op de termijnmarkten voor contracten jaar+1 tussen België, 
Frankrijk, Duitsland en Nederland 

 

Bron: analyse CREG 
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2. GEVOLGEN VAN DE PRIJSSTIJGING VAN GAS EN 
ELEKTRICITEIT 

2.1. Voor eindverbruikers 

2.1.1. Huishoudens en kleine professionele afnemers 

2.1.1.1. Analyse van de evolutie van producten en elektriciteits- en gasprijzen voor de Belgische 
gezinnen in 2021-2022 

31. Het zeer hoge prijsniveau vanaf het tweede kwartaal 2021 in vergelijking met de gemiddelde 
prijsniveaus van de laatste jaren wordt bevestigd, zowel in 2021 als in de loop van 2022. We noteren 
maandelijkse prijsstijgingen bij zowel variabele als bij vaste elektriciteits- en aardgasproducten voor 
gezinnen. Deze evoluties liggen in lijn met de stijgende trend die we eveneens vaststellen op de 
groothandelsmarkten vanaf het tweede kwartaal 2021. Vanaf het einde van 2021 zien we een 
stelselmatige afname van het aanbod aan vaste producten. Zo stellen we in augustus 2022, en dit al 
vanaf maart 2022, vast dat geen enkele commerciële prijsvergelijker nog vaste producten in de 
resultaten opneemt. Alleen de regionale regulatoren tonen nog vaste producten van Luminus en 
TotalEnergies in hun vergelijkingstools, maar eens een consument de website van deze leveranciers 
raadpleegt, lijkt het zo goed als onmogelijk om als nieuwe klant een contract voor een vast product 
aan te gaan. Bovendien bevinden deze producten met vaste prijzen zich momenteel op een relatief 
hoog prijsniveau in vergelijking met de spotprijzen die tot juli 2022 werden waargenomen. Het vaste 
aanbod op de Belgische energiemarkt voor huishoudens dreigt zo volledig stil te vallen. Maand na 
maand zien klanten met een contract met vaste prijzen hun contract zijn einddatum bereiken, dus hoe 
meer tijd verstrijkt, hoe meer het aandeel van contracten met een vaste prijs afneemt, voor het eerst 
sinds lang gedaald tot zo’n 60 %, zolang er geen nieuwe contracten met een vaste prijs meer op de 
markt worden aangeboden. In het kader van de blijvende stijging van de prijzen die momenteel op de 
markt worden waargenomen, kan het vaste aanbod dat in de maand augustus 2022 wordt voorgesteld 
interessant zijn als deze marktprijzen aanhouden in de toekomst.  

32. Voor aardgasproducten noteren we vanaf mei 2022 een merkbaar en ogenschijnlijk structureel 
verschil in de prijszetting voor variabele aardgasproducten gebaseerd op TTF-noteringen enerzijds en 
ZTP-noteringen anderzijds. Half juli 2022 bedraagt de spread zo’n € 22,50/MWh (zie figuur 24), wat 
voor een gemiddeld huishouden toch al gauw een verschil van € 350 à € 400 per jaar zou betekenen in 
het voordeel van ZTP-genoteerde producten. Het is wel absoluut noodzakelijk dat de spread zich 
bevestigt in de komende herfst- en winterperiode opdat de consument er optimaal van zou kunnen 
profiteren. Eind augustus 2022 bedraagt de spread ZTP/TTF zowat € 3-5/MWh voor de volgende 
winter, de periode waar uiteraard een belangrijk deel van de jaarconsumptie aan toegewezen wordt. 
Deze spread is minder belangrijk dan in bovenvermeld voorbeeld wat toch de nodige voorzichtigheid 
noodzaakt. Naast de indexeringsparameter spelen ook de andere elementen van de 
indexeringsformule (mark up, marge op de indexeringsparameter en het abonnement) een belangrijke 
rol. De delta tussen TTF en ZTP kan door de leverancier mogelijks gecompenseerd worden door een 
aanpassing van één of meerdere van voormelde elementen waardoor het voordeel voor de consument 
(deels) verwatert. De komende maanden zal dus moeten blijken of de spread zich bevestigt of verder 
uitdiept en vertaalt in lagere ZTP-gerelateerde commodity prijzen voor de consument, zodat het einde 
van de zomer een goed moment lijkt om een eventuele switch te overwegen. In de loop van de maand 
augustus 2022 zien we niet alleen een bevestiging van de spread maar noteren we zelfs een 
aanzienlijke verdere uitdieping van het verschil tussen bij noteringen tot zo’n € 50/MWh. Deze situatie 
dient verder van nabij opgevolgd te worden en hangt uiteraard nauw samen met de geopolitieke 
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evoluties in het algemeen en de oorlog in Oekraïne , waardoor er meer west/oost fluxen dan oost/west 
fluxen plaatsvinden in het bijzonder en met en met de lage opslagcapaciteit in België (ongeveer 5 % 
van de jaarconsumptie) in vergelijking met Nederland/Duitsland (ongeveer 25 % van de 
jaarconsumptie), waardoor België een lagere netto aardgasinvoer nodig heeft tijdens de zomer in 
vergelijking met de winter, terwijl de nodige aardgasinvoer in Nederland/Duitsland veel minder sterk 
varieert tussen zomer en winter.  

33. Voor de consument blijft het dus ook in deze periode met zeer hoge prijzen van belang om de 
prijzen van het aanbod van de verschillende leveranciers te blijven vergelijken aangezien er nog steeds 
belangrijke verschillen bestaan en besparingspotentiëlen kunnen gerealiseerd worden. 

Figuur 24: Day ahead noteringen TTF versus ZTP op Powernext 

 

Bron : https://www.powernext.com/spot-market-data  

34. De aanzienlijke stijging van de jaarfactuur voor de gezinnen is zo goed als volledig te wijten aan 
de evolutie van de energiecomponent waarvan het belang dan ook sterk is toegenomen. In juli 2022 
vertegenwoordigt de energiecomponent zo’n 60 % van de jaarfactuur voor elektriciteit, een 
verdubbeling ten opzichte van juli 2021. Voor aardgas bedraagt dit in juli 2022 zo’n 80 % tegenover 
zo’n 55 % in juli 2021. 

2.1.1.2. Vergelijking van de gemiddelde all-in prijzen in België en in de omringende landen 

35. Dit hoofdstuk vergelijkt de evolutie van de gemiddelde all-in prijzen voor gezinnen en kleine 
zelfstandigen in België en de buurlanden. 

Zoals weergegeven in de figuren 26 tot 29, zien we de laatste maanden een redelijk onstabiele evolutie 
van de gemiddelde all-in prijzen in België en de buurlanden veroorzaakt door de onzekere situatie op 
de groothandelsmarkten.  Deze evolutie laat zich duidelijker onderscheiden in landen zoals België en 
Nederland en minder in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waar er een (sterke) mate van 
prijsregulering de retailmarkten beïnvloedt (Frankrijk: gereguleerde tarieven, Verenigd Koninkrijk: 
price cap voor standaard variabele producten). 

  

 

End of Day €/MWh 

ZTP 

TTF 

https://www.powernext.com/spot-market-data
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Algemene opmerking: 

Op basis van een bevraging bij de distributienetbeheerders, de belangrijkste 
energieleveranciers en een aantal verbruikers in de drie regio’s van het land, heeft de CREG 
beslist om haar standaard aardgasverbruiksprofiel voor particulieren, dat in het verleden 
23.260 kWh/jaar bedroeg, aan te passen. De realiteit op de aardgasmarkt voor gezinnen van 
4 personen leert dat een jaarverbruik van 17.000 kWh representatiever is.  In deze studie werd 
deze wijziging eveneens doorgevoerd voor het verleden zodat de evolutie in de betreffende 
grafieken hierdoor niet wordt beïnvloed.  De impact van deze aanpassing bedroeg gemiddeld 
– 25 %. 

De belangrijkste oorzaken van de verschillende evoluties in de verschillende landen werden in 
samenwerking met een externe consultant onderzocht en worden verder in dit rapport besproken (zie 
punt 8.4 Résumé étude VaasaETT).  We kunnen wel al opmerken dat de manier waarop en de mate 
waarin prijsstijgingen op de groothandelsmarkten gevolgen hebben voor de gemiddelde all-in prijzen 
van de gezinnen en kleine zelfstandigen van verschillende factoren afhangen, waaronder: 

- de mate van de liberalisering van de markt. In Frankrijk wordt bijvoorbeeld een groot deel 
van het aanbod op de retailmarkt nog bepaald door het gereglementeerde tarief (behalve 
voor kmo’s), in het Verenigd Koninkrijk wordt er gewerkt met een price cap voor 
standaard variabele producten,…; 

- de manier waarop de leveranciers hun prijzen bepalen : 

• vaste of variabele producten (maandelijkse of trimestriële indexeringen, etc.); 

• de basis van de indexen (in België zijn die enkel gebaseerd op groothandelsmarkten 
voor aardgas en elektriciteit); 

- het aandeel van de energiecomponent in de totaalfactuur (zie figuur 25). 

Voor het Verenigd Koninkrijk wordt er tevens op gewezen dat de wisselkoers eveneens een rol speelt. 

Figuur 25: Aandeel van de "energiecomponent" in de totaalfactuur van de maanden september 2021 en juli 2022 

 Aardgas Elektriciteit 

 huishoudens kmo’s huishoudens kmo’s 

 09/2021 07/2022 09/2021 07/2022 09/2021 07/2022 09/2021 07/2022 

België 58 % 81 % 72 % 88 % 32 % 61 % 38 % 66 % 

Duitsland 40 % 69 % 49 % 83 % 27 % 57 % 34 % 70 % 

Frankrijk 46 % 49 % 59 % 78 % 34 % 50 % 48 % 69 % 

Nederland 37 % 69 % 45 % 77 % 57 % 109 % 43 % 77 % 

Verenigd 

Koninkrijk 

67 % 76 % 68 % 76 % 68 % 69 % 65 % 77 % 

Bron: analyse CREG 

De stijging wordt in België hoofdzakelijk verklaard door de stijging van de energiecomponent (en 
bijgevolg de daaruit voortvloeiende btw-component6 voor huishoudelijke klanten), die veroorzaakt 
wordt door de zeer sterke stijgingen van de noteringen op de groothandelsmarkten. Sinds 2013 (het 
jaar waarin de indexering van de elektriciteits- en aardgasprijzen hervormd werd en omkaderd door 
onder meer het “vangnetmechanisme”) houden alle variabele producten, die door de leveranciers op 
de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt worden aangeboden aan gezinnen en kleine zelfstandigen, 
rekening met de prijzen en hun evolutie op de groothandelsmarkten. Aangezien de prijzen van 

 

6 De btw werd verlaagd van 21 % naar 6 % op alle componenten van de factuur; voor elektriciteit geldt het verlaagde btw-
percentage vanaf maart 2022 en voor aardgas vanaf april 2022.  Deze verlaging geldt momenteel tot en met december 2022 
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producten op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkten voor gezinnen en kleine zelfstandigen 
volledig gelinkt zijn met de noteringen op de groothandelsmarkten, zullen de fluctuaties op voormelde 
markten een snelle impact hebben op de prijs voor de consument via de indexeringsparameter. De 
impact op de eindprijs van de consument voor een bepaald product zal meer uitgesproken zijn en/of 
trager of sneller in functie van de indexeringsparameter (met welke noteringen wordt er rekening 
gehouden en de indexeringsfrequentie). De vaste prijzen die door de leveranciers worden 
aangeboden, worden elke maand aangepast in functie van de evolutie van de termijnprijzen op de 
groothandelsmarkten. Zij kunnen van de ene op de andere maand eveneens door het commerciële 
beleid van de leverancier beïnvloed worden. De concrete situatie op de Belgische markt wordt meer 
in detail onderzocht in hoofdstuk 3. 

De onderstaande grafieken tonen de evolutie van de aardgas- en elektriciteitsprijzen op kwartaalbasis 
voor België en de buurlanden in de 8 laatste kwartalen (vertrekkende vanuit een historisch laag niveau 
in 2020 door de gezondheidscrisis, de daarop volgende stijgingen in 2021 door de heropleving van 
economie en de recente historische stijgingen in 2022 door de uitzonderlijke situaties op de 
groothandelsmarkten)7. 

Figuur 26: Evolutie van de gemiddelde all-in aardgasfactuur voor huishoudens op kwartaalbasis 

 

Bron: analyse CREG 

  

 

7 In het kader van de internationale prijsvergelijking is het zo dat de energiecomponent wordt bepaald door een selectie van 

producten (deze selectie is gemaakt op basis van de methodologie zoals uitgewerkt in de studie van PwC “A European 
comparison of electricity and natural gas prices for residential and small professional consumers” dd. 28 juni 2018), waarin 
zowel vaste als variabele producten kunnen zijn opgenomen. De methodologie hanteert evenwel geen specifieke regels met 
betrekking tot de selectie van vaste dan wel variabele producten. Aan de hand van het jaarlijkse monitoringverslag voor België 
weten we dat de aard van het product (vast dan wel variabel) een belangrijke invloed heeft op de prijs. Zowel voor elektriciteit 
als voor aardgas beschikken ongeveer 60 % van de huishoudens (cijfers van maart 2022) over een contract met vaste prijs. 
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Figuur 27: Evolutie van de gemiddelde all-in elektriciteitsfactuur voor huishoudens op kwartaalbasis 

 

Bron: analyse CREG 

 

Figuur 28: Evolutie van de gemiddelde all-in aardgasfactuur voor kleine zelfstandigen op kwartaalbasis 

 

Bron: analyse CREG 
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Figuur 29: Evolutie van de gemiddelde all-in elektriciteitsfactuur voor kleine zelfstandigen op kwartaalbasis 

 

Bron: analyse CREG 

2.1.2. De begunstigden van het sociaal tarief 

2.1.2.1. Herinnering aan de berekeningsmethodologie van de sociale tarieven 

36. Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een commercieel verminderd tarief 
voorbehouden aan bepaalde categorieën van personen of gezinnen (beschermde klanten)8. Het is 
identiek bij alle energieleveranciers. Het sociaal tarief omvat de energiecomponent, de 
distributiecomponent (tarief voor distributienet) en de transmissiecomponent (tarief voor 
transmissienet). 

Elke 3 maanden legt de CREG het bedrag van het sociaal tarief vast op basis van de geldende 
regelgeving:  

- de energiecomponent van het sociaal tarief wordt bepaald op basis van het laagste 
commerciële tarief dat door de energieleveranciers wordt aangeboden in de loop van de 
maand die het kwartaal voorafgaat; 

- de distributiecomponent van een bepaald kwartaal wordt bepaald op basis van het 
laagste tarief voor het distributienet dat wordt aangeboden in de Belgische 
distributiezones in de loop van de maand die het kwartaal voorafgaat, voor zover ten 
minste 1 % van de Belgische bevolking in deze zone woont; 

 

8 Meer informatie over de begunstigden is beschikbaar op https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-
tarieven/sociaal-tarief  

https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/sociaal-tarief
https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/sociaal-tarief
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- de transmissiecomponent van een bepaald kwartaal houdt rekening met de 
transmissienettarieven van Elia/Fluxys.  

Het berekende resultaat wordt geplafonneerd wanneer: 

- het sociaal tarief meer dan 10 % voor elektriciteit en 15 % voor gas hoger is dan het sociaal 
tarief van de voorgaande periode; 

- het sociaal tarief meer dan 20 % voor elektriciteit en 25 % voor gas hoger is dan het 
gemiddelde van de sociale tarieven van de vier voorgaande kwartalen.  

De plafonnering impliceert dat het sociaal tarief gelimiteerd wordt op het laagste niveau van deze twee 
plafonds. 

Met het oog op transparantie publiceert de CREG bovendien elk kwartaal een nota over de berekening 
van de sociale tarieven en de referentie-energiecomponenten die tijdens het betrokken kwartaal van 
toepassing zijn9. 

2.1.3. Analyse van de stijging van de evolutie van het sociaal tarief ten gevolge van de 
prijsstijging 

2.1.3.1. Evolutie van het sociaal tarief aardgas 

37. Zoals aangetoond in figuur 30 is de jaarfactuur aan het sociaal tarief voor aardgas sterk gedaald 
in 2020 ten gevolge van de daling van het laagste commerciële tarief aangeboden op de markt. Het 
laagste niveau voor het sociaal tarief werd bereikt in de maanden juli 2020 tot september 2020  
(€ 276/jaar voor 17.000 kWh/jaar)10, vooraleer het weer geleidelijk begon te stijgen tot € 504/jaar 
(voor 17.000 kWh/jaar) van januari tot maart 2022. Het sociaal tarief aardgas daalde vervolgens in het 
2de kwartaal van 2022 (€ 484/jaar voor 17.000 kWh/jaar), om daarna weer te stijgen in het 3de kwartaal 
van 2022 (€ 526/jaar voor 17.000 kWh/jaar).   

We moeten er wel op wijzen dat de daling van de jaarfactuur aan het sociaal tarief voor aardgas in 
april 2022 niet het gevolg is van een daling van de gasprijzen op de groothandelsmarkten, die tussen 
december 2021 en maart 2022 zijn gestegen11, maar van de maatregel van de federale regering om de 
btw op aardgas voor huishoudelijke afnemers tijdelijk te verlagen van 21 % tot 6 % van 1 april 2022 tot 
en met 31 december 2022. 

38. In het 3de kwartaal van 2022 is het sociaal tarief aardgas opnieuw gestegen als gevolg van de 
aanhoudend hoge prijzen op de groothandelsmarkten in juni 2022. Door het 
plafonneringsmechanisme was de stijging van het sociaal tarief echter minder uitgesproken dan de 
evolutie van de gemiddelde all-in aardgasprijs. Van oktober 2021 tot en met augustus 2022 is de 
jaarfactuur aan de gemiddelde all-in prijs voor aardgas immers van € 1.819/jaar tot € 2.805/jaar 
gestegen (voor 17.000 kWh/jaar), hetzij een stijging van 55 %, terwijl de jaarfactuur voor aardgas aan 

 

9 Zie https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z2415  
10 De CREG heeft het standaard verbruiksprofiel aardgas voor de residentiële sector vanaf april 2022 aangepast van 

23.260 kWh/jaar naar 17.000 kWh/jaar. Een rondvraag bij de distributienetbeheerders, de belangrijkste energieleveranciers 
en de verbruikers van de drie gewesten heeft immers aangetoond dat een jaarverbruik van 17.000 kWh de realiteit van de 
aardgasmarkt voor de huishoudens dichter benaderde. Deze aanpassing van 23.260 kWh/jaar naar 17.000 kWh/jaar werd 
toegepast in de analyses en publicaties van de CREG vanaf 1 april 2022  
11 De sociale tarieven die in kwartaal "Q" van toepassing zijn, zijn gebaseerd op de commerciële tarieven die door de 

leveranciers worden aangeboden in de maand die aan kwartaal "Q" voorafgaat. Dat betekent dus dat de sociale tarieven voor 
Q1 2022 gebaseerd zijn op de commerciële tarieven die in december 2021 zijn aangeboden, en de sociale tarieven voor Q2 
2022 gebaseerd zijn op de commerciële tarieven die in maart 2022 zijn aangeboden (en onder voorbehoud van de 
plafonneringsregels die in punt 2.1.2.1 zijn uiteengezet). 

https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z2415
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het sociale tarief is gestegen van € 467/jaar tot € 526/jaar (voor 17.000 kWh/jaar), hetzij een stijging 
van 12,6 %. In augustus 2022 betaalden de begunstigden dankzij het sociaal tarief 80 % minder voor 
hun aardgas dan de gemiddelde prijs voor niet-begunstigde verbruikers.  

39. Niettemin benadrukt de CREG, zoals vermeld in haar advies (A)2424 van 30 juni 2022 over de 
maatregelen om het concurrentievermogen van de ondernemingen en de koopkracht van de 
huishoudelijke afnemers veilig te stellen, dat de driemaandelijkse en jaarlijkse plafonneringen van de 
opwaartse trend van de sociale tarieven het tot dusver mogelijk hebben gemaakt om de stijging van 
de sociale tarieven in een context van ongekende stijgingen van de energieprijzen op de markten 
binnen de perken te houden en aldus de begunstigden doeltreffend te beschermen. We moeten er 
wel op wijzen dat, indien de energieprijzen gedurende verscheidene jaren op een zeer hoog niveau 
zouden blijven, het niveau van de sociale tarieven geleidelijk zou stijgen en het niveau van de 
commerciële tarieven zou benaderen. Daarom zou het zinvol kunnen zijn nu reeds na te denken over 
een aangepaste berekeningsmethode die het mogelijk maakt deze sociale tarieven op lange termijn 
concurrerend te houden en toch houdbaar voor de staatsbegroting.  

40. Het zou ook aangewezen zijn over te gaan tot een aanpassing van het bestaande "carry 
forward"-mechanisme12 dat voorziet in de recuperatie van de bedragen die door de plafonnering niet 
aan de beschermde klanten zijn gefactureerd wanneer de groothandelsmarktprijzen dalen, om te 
voorkomen dat het sociale tarief hoger wordt dan de commerciële tarieven. 

Figuur 30: Evolutie van de jaarfactuur in €/jaar aan de gemiddelde all-in prijs en aan het sociaal tarief aardgas (verbruik van 
17.000 kWh/jaar) 

 

Bron: gegevens CREG 

 

12 Dit zou kunnen gebeuren door het simpelweg schrappen van de laatste zin van artikel 9 (« De aldus in mindering gebrachte 
bedragen worden het volgende kwartaal gerecupereerd, in zoverre ze de plafonds van dat kwartaal niet te boven gaan. ») 
van de MB van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas 
aan de beschermde residentiële klanten  
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2.1.3.2. Evolutie van het sociaal tarief elektriciteit 

41. Zoals blijkt uit figuur 31, daalt de jaarfactuur aan het sociaal tarief voor elektriciteit sterk in 2020 
als gevolg van de daling van het laagste commerciële tarief dat op de markt wordt aangeboden, om 
vervolgens vanaf het vierde kwartaal van 2020 opnieuw te stijgen en een piek te bereiken in januari-
februari 2022 (€ 849/jaar voor een verbruik van 3.500 kWh/jaar).  

42. In maart 2022 daalt de jaarlijkse elektriciteitsfactuur van een beschermde klant tot € 744/jaar 
voor een verbruik van 3.500 kWh als gevolg van de maatregel van de federale regering om de btw op 
elektriciteit voor huishoudelijke afnemers tijdelijk te verlagen van 21 % tot 6 % van maart 2022 tot en 
met december 2022. 

43. In het 3de kwartaal van 2022 is het sociaal tarief voor elektriciteit opnieuw gestegen (€ 862/jaar 
voor 3.500 kWh/jaar) als gevolg van de aanhoudende hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor 
elektriciteit. Door het plafonneringsmechanisme was de stijging van het sociaal tarief echter duidelijk 
minder uitgesproken dan de evolutie van de gemiddelde all-in elektriciteitsprijs. Van oktober 2021 tot 
en met augustus 2022 is de jaarfactuur aan de gemiddelde all-in prijs van elektriciteit immers gestegen 
van € 1.248/jaar tot € 1.791/jaar (voor een jaarverbruik van 3.500 kWh), hetzij een stijging van 24 %, 
terwijl de jaarfactuur voor elektriciteit aan het sociaal tarief is gestegen van € 797/jaar tot € 862/jaar 
(voor een jaarverbruik van 3.500 kWh), hetzij een stijging van 8 %. In augustus 2022 betaalden de 
begunstigden dankzij het sociaal tarief 52 % minder voor hun elektriciteit dan de gemiddelde prijs voor 
niet-begunstigde verbruikers. 

44. De "ontkoppeling" tussen de evolutie van het sociaal tarief en de evolutie van de gemiddelde 
all-in prijs is minder uitgesproken voor elektriciteit dan voor aardgas, zoals blijkt uit figuur 31. 
Niettemin vestigt de CREG de aandacht erop dat, net zoals voor het sociaal tarief voor aardgas, het 
zinvol zou kunnen zijn nu reeds na te denken over een aangepaste berekeningsmethode die het 
mogelijk maakt deze sociale tarieven op lange termijn concurrerend te houden en toch houdbaar voor 
de staatsbegroting. Het zou ook aangewezen zijn over te gaan tot een aanpassing van het bestaande 
"carry forward"-mechanisme om te voorkomen dat het sociaal tarief hoger wordt dan de commerciële 
tarieven, wanneer die weer beginnen te dalen. 
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Figuur 31: Evolutie van de jaarfactuur naan gemiddelde all-in prijs en aan sociaal tarief elektriciteit (verbruik van 
3.500 kWh/jaar met een enkelvoudige meter) 

 

Bron: gegevens CREG 

2.2. Voor industriële elektriciteitsverbruikers  

45. In tegenstelling tot een huishoudelijke afnemer of een kmo wordt voor het tariefaanbod voor 
grote industriële verbruikers geen reclame gemaakt: een industriële verbruiker krijgt een tariefofferte 
nadat hij daarom gevraagd heeft bij een leverancier van zijn keuze. Een onderhandelingsronde op basis 
van de individueel ontvangen offertes gaat vooraf aan het afsluiten van het leveringscontract waarvoor 
geen reclame gemaakt wordt. Aangezien de CREG nog niet over alle actieve leveringscontracten vanaf 
het jaar 2022 beschikt, raamt de CREG hierna de impact van de stijging van de beursnoteringen op de 
eindprijs die aan grote industriële verbruikers zal worden gefactureerd op basis van haar analyse van 
hun actieve leveringscontracten tot en met het jaar 2020.  

2.2.1. Grote industriële elektriciteitsverbruikers met een contract tegen vaste prijs 

46. Bij de grote industriële verbruikers heeft ongeveer één klant op tien een vaste prijs in zijn 
contract. Aangezien een leverancier zijn vaste prijsofferte berekent op basis van de notering van de 
belangrijkste Futures Calendar-contracten van de dag waarop hij zijn aanbod doet, is de timing gekozen 
door zijn klanten voor het afsluiten van een dergelijk contract tegen vaste prijs de belangrijkste factor 
die de prijs bepaalt die tijdens de leveringsperiode zal worden gefactureerd. 

De klanten die vóór de maand januari 2021 een contract tegen vaste prijs hebben afgesloten voor de 
leveringsperiode 2022 (en latere jaren), zullen tijdens het jaar 2022 (en de latere jaren) geen 
prijsstijging kennen. Enkel de klanten die vanaf de maand januari 2021 een contract tegen vaste prijs 
hebben afgesloten voor de leveringsperiode 2022 (en/of latere jaren) zullen in de loop van 2022 (en/of 



 

Niet-vertrouwelijke versie 41/117 

latere jaren) een prijsstijging kennen. De omvang van deze prijsstijging zal afhangen van het moment 
waarop het contract werd afgesloten. 

2.2.2. Grote industriële elektriciteitsverbruikers met een contract tegen vaste prijs op basis 
van “clicks” 

47. Bij de grote industriële elektriciteitsverbruikers hebben ongeveer negen op de tien klanten een 
contract met een prijs die door de klant wordt vastgelegd op basis van 'clicks' op de Futures Endex-
noteringen na afsluiten van het contract, maar voor het begin van de leveringsperiode. We moeten 
benadrukken dat er veel verschillende 'clicks'-mechanismen bestaan, die voornamelijk afhangen van 
de noteringen waarop de verbruiker zijn clicks kan uitvoeren. Het zijn meestal de noteringen van de 
Calendar (Y+1, Y+2 en Y+3)-contracten, maar bij bepaalde contracten ook die van Quarterly- en 
Monthly-contracten alsook noteringen op de dag-aheadmarkt Epex spot Belgium (vroeger: Belpex). De 
laatste jaren is de notering waarop het merendeel van de geleverde volumes werd 'geclickt' (cf. tussen 
80 % en 90 % van het totaal van de 'geclickte' volumes) het Calendar-contract. De dag waarop de klant 
denkt dat de 'settlement'-notering op het einde van de dag van het weerhouden Futures-contract 
(Calendar of Quarterly of Monthly) het laagst is, zal hij aan zijn leverancier vragen om deze notering te 
nemen voor het vastleggen van de prijs van een deel of het geheel aan volumes dat aan hem zal 
worden gefactureerd tijdens de periode die overeenstemt met het geselecteerde Futures-contract 
(kalenderjaar, of kwartaal, of maand). Deze vrijheid op het vlak van 'clicks' gaat echter meestal gepaard 
met voorwaarden die verbonden zijn met 'deadlinedagen', dat zijn de dagen waarvóór deze clicks 
moeten worden uitgevoerd.  

Aangezien in de voorgaande jaren tussen 80 % en 90 % van het totale 'geclickte' volume betrekking 
had op de noteringen van het Futures Calendar-contract, werd de prijs van het overgrote deel van de 
volumes, geleverd in 2022 aan klanten die geopteerd hadden voor dit contracttype, al vastgesteld 
tijdens de noteringsperiode van Calendar 2022, met andere woorden tijdens de periode 2019-2021. 
Ten opzichte van 2021 hangt de omvang van de stijging in 2022 dus af van het aandeel van het totale 
verbruikte volume waarvan de prijs door de klant in de loop van 2021 werd vastgesteld. 

De prijs van het overgrote deel van de volumes die in 2023 worden geleverd aan klanten die voor dit 
type contract hebben gekozen, wordt vastgesteld tijdens de noteringsperiode van Calendar 2023, dus 
tijdens de periode 2020-2022. Ten opzichte van 2021 hangt de omvang van de stijging die in 2023 zal 
worden waargenomen, dus af van het aandeel van het totale verbruikte volume waarvan de prijs in de 
loop van 2021 en 2022 werd vastgesteld. 

2.2.3. Industriële gasverbruikers 

48. In 2021 heeft 90,4 % van de grote industriële gasverbruikers een contract met een variabele prijs 
(9,6 % van de grote industriële verbruikers heeft een contract met een vaste prijs). 1,7 % van de 
verbruikers heeft een contract met een variabele prijs die is geïndexeerd op de aardolienoteringen. 
88,7 % van de verbruikers heeft een contract met een variabele prijs die is geïndexeerd op de 
aardgasnoteringen. Deze laatste verbruikers worden rechtstreeks getroffen door de stijging van de 
aardgasnoteringen op de internationale markten, want het gaat meestal over contracten met 
dagelijkse day ahead noteringen. A contrario zal de toekomstige daling van de noteringen ook 
rechtstreeks aan hen worden doorgerekend op de factuur. 
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2.3. Voor de leveranciers 

2.3.1. Problemen waarmee leveranciers geconfronteerd worden 

49. Allereerst verwijzen we hier naar de inhoud van hoofdstuk 1 van de studie (F)233613. 

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

51. De huidige stijging van de energieprijzen gaat onder andere gepaard met een stijging van de 
facturen van veel eindverbruikers (gezinnen, kleine zelfstandigen en grote industriële verbruikers). Uit 
onze contacten met de leveranciers blijkt dat zij worden geconfronteerd met een sterke stijging van 
het aantal wanbetalingen en van het aantal klanten dat om een afbetalingsplan vraagt. De te 
ontvangen bedragen die via een afbetalingsplan worden gerecupereerd worden ook steeds hoger. 

52. De huidige situatie leidt ook tot een grotere behoefte aan voorfinanciering. Naast de 
voorfinanciering in verband met het sociale tarief moeten de leveranciers ook het verschil 
voorfinancieren tussen de door hun klanten betaalde voorschotten en de daadwerkelijk geleverde 
hoeveelheden tegen prijzen die veel hoger kunnen liggen. Sommige klanten met een contract met een 
variabele prijs hebben hun voorschotten niet verhoogd ondanks de huidige prijsstijging.  

53. Ten slotte kunnen leveranciers ook moeilijkheden ondervinden bij het dekken van de verkopen 
tegen vaste prijzen, wat de reden is waarom de meeste leveranciers nu alleen nog maar een aanbod 
tegen een variabele prijs aanbieden. 

2.4. Monitoring van de situatie door de regulatoren 

54. 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 wordt sinds begin oktober 2021 een overleg binnen Forbeg14 georganiseerd over 
de (financiële) situatie van de energieleveranciers actief op de retailmarkt.  

55. Sindsdien en zolang de situatie op de energiemarkten dit vereist, vindt (twee)wekelijks een 
overleg binnen Forbeg plaats over de financiële opvolging van de marktpartijen (leveranciers, BRPs, 
shippers, netbeheerders). 

2.5. Huidige situatie en genomen maatregelen 

56. De CREG nam in haar studie (F)233615 een aantal adviezen op die zouden kunnen worden 
gevolgd om faillissementen van leveranciers te vermijden. 

57. Om de huishoudelijke verbruikers tegemoet te komen en de betaalbaarheid van de 
energiefacturen te ondersteunen werden vanuit de overheid al heel wat maatregelen genomen: 

 

13 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2336NL.pdf  
14 Forbeg = Forum van Belgische Energieregulatoren is een informeel overlegorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers 

van de CREG, VREG, Brugel en CWaPE 
15 Zie studie (F)2336 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2336NL.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2336NL.pdf
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uitbreiding sociaal tarief, btw-verlaging op elektriciteit en aardgas, verwarmingspremie van € 100, 
extra tegemoetkoming van € 80 voor sociale klanten, etc. 

Uit onze gesprekken met de leveranciers blijkt dat deze verschillende maatregelen positief worden 
onthaald door hun klanten, maar dat de implementatie van deze maatregelen ook heel wat vragen 
oproepen bij de consumenten waarvoor ze al dan niet bedoeld zijn. De callcenters van de leveranciers 
worden hierdoor overbevraagd. 

Bijkomende investeringen in callcenters maar ook in IT-aanpassingen om de genomen maatregelen op 
een correcte manier op de facturen te verwerken zorgen voor stijgende kosten en bijkomende druk 
op de organisatie van de leveranciers. 

3. CONCURRENTIENIVEAU OP DE BELGISCHE 
ENERGIEMARKT 

3.1. Evolutie van het aantal leveranciers 

58. Eind juli 2022 kunnen Vlaamse gezinnen en kleine professionelen terecht bij 14 leveranciers  

In Wallonië zijn er 10 leveranciers actief voor elektriciteit. 9 leveranciers bieden producten aan voor 
de levering van aardgas. 

In Brussel bieden respectievelijk 6 en 5 leveranciers producten aan voor de levering van elektriciteit en 
aardgas. 

59. Figuur 32 toont alle actieve leveranciers per regio. De groene kleur geeft aan in welke regio een 
leverancier actief is. We maken ook een onderscheid tussen het aanbod voor elektriciteit en aardgas. 
Niet alle leveranciers bieden immers zowel elektriciteit als aardgas aan. 

60. Er staan een aantal kruisjes in rood aangeduid. Dit betekent dat deze leveranciers enkel 
producten aanbieden aan kleine professionelen (zelfstandigen en kmo’s) en dus niet aan gezinnen. In 
Brussel kunnen gezinnen slechts kiezen uit 3 leveranciers voor elektriciteit en 2 voor aardgas. Tot slot 
staan een aantal kruisjes in wit aangeduid. Dit betekent dat deze leveranciers (Aspiravi Energy, Dats24 
en Wind voor “A” in Vlaanderen en Brusol in Brussel) enkel producten aanbieden aan gezinnen. 
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Figuur 32: Aantal actieve leveranciers per regio 

 

61. Volgende leveranciers verlieten over de voorbije maanden de retailmarkt: Vlaamse 
Energieleverancier, Watz en Aeco. Octa+ zette zijn leveringsactiviteiten stop in Brussel. Antargaz, 
Ecopower en Wase Wind hanteren op dit moment een klantenstop en hebben tijdelijk geen aanbod 
meer aan nieuwe klanten. Mega voert een gelijkaardige commerciële politiek in Brussel. 

62. Zowel het aantal leveranciers als het productaanbod is tijdens de voorbije maanden 
teruggelopen. Er is ondertussen nagenoeg geen enkel aanbod meer van producten met een vaste 
energieprijs. 

3.2. Analyse van de evolutie 

63. De C3-index geeft de gezamenlijke marktaandelen van de drie grootste leveranciers weer. Op 
30 juni 202216 bevindt deze index zich in Vlaanderen op 77 % en dit zowel voor elektriciteit als voor 
aardgas, in Brussel boven de 90 % voor beide vectoren en in Wallonië op 82 % voor elektriciteit en 
80 % voor aardgas. Dit betekent een stijging en dus een toename van de marktaandelen van de drie 
grootste leveranciers ten opzichte van vorig jaar (analyse uitgevoerd op 30 juni 2021). De C3-index 
loopt in de drie regio’s zo goed als gelijk voor elektriciteit en aardgas. De C3-index wordt beschouwd 

 

16 Meest recent beschikbare cijfers. 
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als een goede indicatie voor marktconcentratie, maar zegt niets over de onderlinge verhouding van de 
marktaandelen van de drie grootste leveranciers. 

Figuur 33: C3-index per regio voor elektriciteit en aardgas 

 

64. De HHI-index17 houdt rekening met de relatieve verhouding van de marktaandelen van de 
leveranciers. Er wordt algemeen aangenomen dat op een concurrentiële markt de HHI-index 2.000 of 
lager is. 

65. Figuur 34 toont de HHI-indexen, berekend op 30 juni 2022, voor de drie regio’s. In Vlaanderen 
komen de index-waarden tussen 2.000 en 2.500 uit. In Wallonië zitten we tussen 2.500 en 3.000. In 
Brussel stellen we meer dan dubbele indexen dan in Vlaanderen vast en stellen we een significant 
hogere marktconcentratie vast dan in de andere twee regio’s.  

In alle drie de regio’s is er trouwens een stijging van de HHI vast te stellen. Deze stijging geldt ten 
opzichte van een voorgaande analyse op 30 juni 202118. 

Figuur 34: Concentratie-index (HH) 

 

66. Voorgaande analyse toont aan dat omwille van een dalend aantal actieve leveranciers en het 
activeren van de noodleveranciersregeling in geval van faillissement of stopzetting van een 
leveringsactiviteit, zowel de marktaandelen van de drie grootste leveranciers opnieuw toenemen en 
dat er een verslechtering is vast te stellen van de HHI in de drie regio’s, wat duidt op een grotere 
marktconcentratie. 

 

17 HHI-index: Herfindahl-Hirschmanindex.  
De Herfindahl-Hirschmanindex is de som van de kwadraten van alle marktaandelen. Zijn M1, M2, ..., Mn de relatieve 
marktaandelen van alle n aanbieders in een bedrijfstak, dan is de index voor die bedrijfstak 

 
De maximale score is 1, hetgeen bereikt wordt bij de situatie waarin er slechts een aanbieder is die dus 100 % van de markt 
bestrijkt. Bij een groot aantal aanbieders, met ongeveer gelijke marktaandelen, nadert deze index tot 0. (In de praktijk wordt 
de uitkomst soms met 10.000 vermenigvuldigd, maar dat is slechts een kwestie van weergave.) 
18 Studie (F)2296 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2296NL.pdf
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3.3. Pistes ter verbetering van de marktwerking ten gunste van 
verbruikers en leveranciers 

3.3.1. Tijdelijke invoering van een opzeggingsvergoeding bij vroegtijdige stopzetting van 
contracten met vaste prijzen 

67. Deze mogelijkheid, die in 2012 uit de wetgeving is verwijderd, kan de leveranciers aanmoedigen 
om een aantrekkelijk aanbod tegen een vaste prijs aan te bieden. De consument die kiest voor de 
zekerheid van een product met vaste prijzen engageert zich om zijn contract uit te doen en zal in het 
andere geval, bij een vroegtijdige opzegging ervan, een opzeggingsvergoeding betalen. 

68. Op die manier verkleint het risico voor de leverancier en wordt het voor hem opnieuw 
interessanter om een vast aanbod in de markt te plaatsen, mogelijks ook aan interessantere prijzen 
voor de consument die, zeker ook in volatiele tijden zoals we die vandaag kennen, toch nog vaak een 
vaste prijs verkiest boven een variabele.  

69. Belangrijke randvoorwaarde is de pro rata aanrekening vanaf de eerste dag van de vaste 
vergoeding die anders vanuit het standpunt van de consument als een verborgen of bijkomende 
verbrekingsvergoeding zou kunnen worden geïnterpreteerd. 

70. In juni heeft de CREG hieromtrent concrete voorstellen geformuleerd aan het kabinet van de 
minister van Energie.  

3.3.2. Spot producten: indexeringsparameters op maandbasis gebaseerd op alle 
beschikbare spot noteringen voor die periode zo ‘zuiver’ mogelijk voorstellen, dus 
ontdoen van elke vorm van SLP/RLP weging  

71. Deze wegingen dienen op volumes en niet op prijzen te worden toegepast. Daarenboven liggen 
de resultaten van zowel de ‘zuivere’ als de gewogen versies van de indexeringsparameters zo dicht bij 
elkaar dat ze in feite geen toegevoegde waarde betekenen voor de consument bij het maken van een 
keuze voor een variabel product. 

72. De consument op duidelijke en transparante wijze informeren over de kenmerken van spot 
producten en de verschillen met forward producten. Zo zou bijvoorbeeld een aanduiding in de naam 
van het product de consument al kunnen duidelijk maken dat het om een spot product gaat. 

3.3.3. Forward producten: indexeringsparameters op maandbasis gebaseerd op alle 
beschikbare forward noteringen voor die periode 

73. De CREG is bij forward indexeringsparameters geen voorstander van parameters op basis van 
één notering op de energiebeurs. Ondanks een link met de energiebeurs geven deze waarden in een 
aantal gevallen geen representatief beeld van het prijsniveau in die periode en riskeert de consument 
bij sterke prijsafwijkingen op die ene dag dat hij tijdens de volledige periode (maand of kwartaal) 
waarop de indexeringsparameter van toepassing is, aan die afwijkende prijs zal worden afgerekend. 

74. Ook bij forward parameters vindt de CREG het van belang dat de consument op duidelijke en 
transparante wijze over de kenmerken van forward producten en de verschillen met spot producten 
wordt geïnformeerd. Zo zou bijvoorbeeld een aanduiding in de naam van het product de consument 
al kunnen duidelijk maken dat het om een forward product gaat. 

  



 

Niet-vertrouwelijke versie 47/117 

3.3.4. QR-code, de snelste weg naar uw tariefkaart 

Figuur 35: QR-code met directe toegang tot tariefkaart bij lopend contract laat de consument toe om betere keuzes maken 

 

75. Leveranciers dienen op elke contract gerelateerde communicatie met de klant een QR-code 
toevoegen die de consument onmiddellijk toegang geeft tot de tariefkaart die op dat moment van 
toepassing is op zijn contract. Op die manier kan een belangrijke hindernis worden weggewerkt voor 
een consument die actief aan de energiemarkt wil deelnemen en zal hij een beter onderbouwde keuze 
kunnen maken. Op vandaag merken we immers nog te veel dat consumenten veranderen van product 
naar een minder voordelig product, gewoon omdat ze de voorwaarden van hun lopend contract niet 
of onvoldoende kennen. 

3.3.5. Mogelijke denkpistes bij het invoeren van een standaardproduct/contract voor 
huishoudens op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt 

76. Een standaardproduct heeft als doel een norm in de markt te plaatsen om het aanbod van de 
leveranciers zo transparant en vergelijkbaar mogelijk te maken voor de consument. Bij het invoeren 
van een standaardproduct kan het gaan van een vrijblijvend modelproduct (best practice) tot een 
verplicht aanbod voor de leveranciers, opgevolgd en gecontroleerd door de bevoegde overheid. Hierna 
geven we een eerste overzicht van een aantal elementen dat in dit kader best in overweging wordt 
genomen: 

3.3.5.1. Algemeen principe: 

- Eenvoudige, transparante en begrijpbare producten met voordelige marktconforme prijs 
zonder maand na maand de goedkoopste te moeten zijn. 

- Jaarlijks te evalueren door de CREG en gemotiveerd aan te passen 

- Verplicht aan te bieden door de leveranciers vanaf x klanten, bepaald marktaandeel,… 

3.3.5.2. Voorbeeld mogelijke naamgeving: 

- ‘Standaard Variabel Spot Elektriciteit datum aanbod’ 

(bijv.: ‘Standaard Variabel Spot Elektriciteit Juli 2022’) 

- ‘Standaard Variabel Forward Elektriciteit datum aanbod’ 

- ‘Standaard Vast Elektriciteit datum aanbod’ 

! Opmerking: Andere commerciële producten mogen deze of gelijkaardige namen niet gebruiken 
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3.3.5.3. Algemene eigenschappen: 

- Looptijd: 1 jaar 

- Abonnement: 0 euro 

- Type energie: aardgas en groene elektriciteit 

- Indexeringsformule: Parameter + X 

- Vaste prijs: (M+1 + M+2 + … + M+12)/12 + Y 

- Energiecomponent: 1 verbruiksterm in €c/kWh (GS en wkk (en eventuele andere) 
inbegrepen) 

- Geen verbruiksschijven 

- Geen kortingen en/of bijkomende voorwaarden 

- Geen bijkomende services 

- Voorschot: vast tijdens de contractduur, gebaseerd vorig of aangegeven jaarverbruik/12 

- Facturatie: op jaarbasis of op maandbasis op basis van werkelijke kWh-en (digitale meter), 
keuze bij de klant 

- Verlenging bij einde contract: alleen mogelijk op hetzelfde type (vast, variabel) van 
product 

3.3.5.4. Opzegvergoeding: 

- Bij variabele producten: € 0 

- Bij vaste producten: 

• Eerste semester van het contract: € 125 incl. btw 

• Tweede semester: € 75 incl. btw 

3.3.5.5. Indexeringsparameters: 

- Elektriciteit: 

• Endex101 (forward) 

• BelpexM (spot) 

- Aardgas: 

• TTF101 / ZTP101 (forward) 

• ZTPM / TTF DA M (spot) 
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4. SPELERS DIE BAAT ZOUDEN KUNNEN HEBBEN BIJ DE 
PRIJSSTIJGING OP DE MARKTEN 

4.1. Gasproducenten 

4.1.1. Aardgas 

77. Er is geen aardgasproductie in België. De aardgasproducerende landen waaruit het gas geleverd 
wordt, zijn voornamelijk Noorwegen, Nederland, Qatar, VS 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 buitenlandse 
productiebedrijven zijn dus de voornaamste begunstigden van de huidige sterke stijging van de 
aardgasprijzen. 

Zo heeft de Russische energiegigant Gazprom voor 2021 de hoogste jaarinkomsten uit zijn 
geschiedenis geboekt. De nettowinst van Gazprom voor 2021 bedroeg 2.093 miljard roebel (gelijk aan 
ongeveer € 34 miljard), tegenover 135 miljard roebel het jaar daarvoor. De raad van bestuur van 
Gazprom heeft een recorddividend van 52,53 roebel per aandeel voorgesteld over de resultaten 
van 2021. Het energiebedrijf heeft aangegeven dat de totale betaling 1.244 miljard roebel (gelijk aan 
ongeveer € 20 miljard) bedraagt voor 2021. De dividenden voor 2021 zijn vier keer hoger dan in 2020. 
Aangezien Gazprom voor meer dan 50 % in handen is van de overheid, leveren zijn dividenden een 
aanzienlijke bijdrage aan de staatsbegroting. De Russische energiegigant zal zijn financiële resultaten 
over het eerste kwartaal van 2022 niet bekendmaken. Volgens voorlopige gegevens heeft Gazprom 
van 1 januari tot en met 15 mei 2022 193,8 miljard m³ gas geproduceerd. Dat is een daling met 3,7 % 
(of 7,5 miljard m³) in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Hoewel de Russische export naar 
Europa afneemt, blijft de export van gas naar China via de Power of Siberia-pijpleiding groeien in het 
kader van het bilaterale langetermijncontract tussen Gazprom en CNPC. 

Tevens heeft Equinor, de Noorse multinational in handen van de overheid, die maatregelen heeft 
genomen om de gasexport te doen stijgen om aan de sterke vraag te beantwoorden, voor de eerste 
helft van 2022 een aangepaste winst aangekondigd van 35,581 miljard dollar tegenover 8,726 miljard 
dollar voor dezelfde periode in 2021. De aangepaste winst na belastingen bedroeg 10,18 miljard dollar 
in de eerste helft van 2022, tegenover 2,867 miljard dollar voor dezelfde periode in 2021. 

De Franse groep TotalEnergies heeft op haar beurt voor de eerste helft van 2022 een aangepast 
nettoresultaat van 18,8 miljard geboekt, bijna het drievoudige van het resultaat voor de eerste helft 
van 2021. De divisie "Integrated Gas, Renewables & Power", die met name vloeibaar aardgas (LNG) en 
elektriciteit omvat, zag zijn aangepaste bedrijfswinst in het tweede kwartaal van 2022 stijgen tot 
2,56 miljard dollar, tegenover 891 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2021. 

4.1.2. Biogas en biomethaan 

78. Gelet op de grootte en de demografische densiteit van het Belgische grondgebied heeft biogas 
een beperkt potentieel in België. Dit potentieel wordt evenwel geraamd op 15,6 TWh/jaar, hetzij 
ongeveer 8 % van het huidige aardgasverbruik in België, dat 190 TWh bedroeg in 2021. De biogassector 
is nog maar beperkt ontwikkeld in België in vergelijking met andere Europese landen, zoals Duitsland, 
Denemarken, Zweden of Frankrijk. De regionale regelgevingen lijken het gebruik van biogas 
momenteel te bevorderen voor het ter plaatse opwekken van elektriciteit via warmtekracht met een 
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mechanisme van groenestroomcertificaten. Dit zou het beperkte aantal projecten voor de injectie van 
biomethaan (gezuiverd biogas) in het net verklaren, alsook het beperkte percentage aan tankstations 
die bio-CNG aanbieden (minder dan 2 % in België tegenover een Europees gemiddelde van 20 %). De 
huidige stijging van de aardgasprijzen zou een stimulans moeten zijn voor het opstarten van nieuwe 
projecten voor de injectie van biomethaan in het net en/of bio-CNG-stations, aangezien deze projecten 
rendabel worden vanaf een gasprijsniveau van € 100/MWh voor grote installaties (800 Nm³/h) en van 
ongeveer € 115/MWh voor kleinere installaties (200 Nm³/h). De gasprijs voor levering volgende maand 
ligt momenteel rond € 285/MWh en DE toekomstige prijsnoteringen voorspellen hoge aardgasprijzen 
voor de komende jaren (€ 265/MWh in 2023, € 180/MWh in 2024 en € 115/MWh in 2025). 
Steunmaatregelen blijven echter noodzakelijk voor het verder stimuleren van de biogassector op lange 
termijn (de toekomstige noteringen voorspellen aardgasprijzen van € 72/MWh in 2026 en van 
€ 54/MWh in 2027), wat bovendien zou bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen in 
België op Europees niveau. 

4.2. Producenten van nucleaire elektriciteit 

4.2.1. Algemeen 

79. Vooreerst worden de Belgische kerncentrales gekenmerkt door : 

- een baseload productie en slechts moduleerbaar in beperkte mate;  

- 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 de studie (F)2336, hoofdstuk 2.1.2  Hedging strategie wordt deze baseload productie 
van de kerncentrales over verschillende jaren heen ingedekt. 

80. In de volgende hoofdstukken 4.2.2 en 4.2.3 heeft de CREG een raming gemaakt van mogelijke 
winsten voor het jaar 2022 en de periode 2023-2024. 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 heeft bij deze berekeningen rekening gehouden met informatie 
van volumes en prijzen tot eind augustus  2022, maar heeft nog geen inzicht in de kosten van het 
jaar 2022, die eind maart 2023 aan haar zullen worden bezorgd. De ramingen zijn dus gebaseerd op 
informatie over de kosten tot 2021. 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. 
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4.2.2. Winsten van de centrales die onderworpen zijn aan de repartitiebijdrage 

81. 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. 

82. Voor de volumes wordt gebruik gemaakt van de werkelijke volumes tot eind augustus 2022 en 
de transparency reports van Engie die gepubliceerd werden tot 25 augustus 2022. Voor de geraamde 
productie werd nog rekening gehouden met een vermindering van 5 % op de verwachte productie op 
basis van de transparency reports voor onverwachte stilstanden.  

83. Sommige prijzen zijn reeds definitief gekend en worden in de tabel niet gekleurd, bepaalde 
cijfers zijn gebaseerd op data tot eind augustus 2022 (en eventueel ramingen op basis van beschikbare 
informatie) (lichtblauw)  en bepaalde prijzen zijn zuivere ramingen (geel).    

84. De variabele kosten zijn geraamd op € 12/MWh en worden uiteindelijk grotendeels op basis van 
de definitieve gegevens van 2022 vastgelegd. De vaste kosten zijn bepaald op basis van de gegevens 
van het jaar 2021 die eind maart 2022 aan de CREG werden bezorgd. De gegevens met betrekking tot 
de vaste kosten zijn niet geverifieerd door de CREG. De toename van de kosten ten opzichte van de 
berekening van januari 2022 is te wijten aan verhoogde afschrijvingen (onder meer omwille van hogere 
dan verwachte investeringen), een stijging van de kostenrubriek ‘belastingen en taksen’ (het gaat hier 
om de allerlei belastingen en taksen met betrekking tot de uitbating van de centrale (drijfkracht, 
waterzuivering, …) ) en een toename van de rubriek van de ‘voorzieningen voor groot onderhoud’. Bij 
de berekening van de vaste kosten is geen rekening gehouden met het princiepsakkoord tussen de 
Belgische Staat en Engie om twee centrales (Doel 4 en Tihange 3) te verlengen, wat een impact kan 
hebben op de berekening van de afschrijvingen en andere kosten. 

85. Het resultaat voor het jaar 2022 wordt in belangrijke mate bepaald door het feit dat de productie 
van de centrale Doel 3, die op 30 september 2022 wordt stopgezet, volledig gewaardeerd is aan de 
Belgian day ahead prijs19. Daarom worden twee berekeningen gemaakt op basis van 2 prijzen.  
Enerzijds werd een Belgian day ahead prijs gebaseerd op de noteringen tot 25 augustus 2022 

 

19 In de bepalingen van de wet werd vastgelegd dat een centrale die wordt stilgelegd in de loop van dat jaar niet op basis van 
de hedgingstrategie wordt verkocht maar voor de volledige productie aan Belgian day ahead prijs 
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(+/-  € 241,4 /MWh) en anderzijds een prijs berekend op basis van de reële Belgian day ahead prijzen 
tot 25 augustus 2022 en de maandprijs voor september (+/- € 274,04 /MWh)20. Zoals voorheen 
vermeld worden de volumes voor de maand september 2022 geraamd op basis van de transparency 
reports die omwille van de stopzetting reeds een rampdown voorzien, en verminderd met 5 %.  De 
vork van de aldus berekende repartitiebijdrage is grotendeels te wijten aan de verschillen in de Belgian 
day ahead prijs en het feit dat de volledige productie van Doel 3 heel specifiek in dit jaar van stopzetting 
aan de Belgian day ahead prijs wordt berekend.  

86. Hierna volgt een samenvattende tabel met de verschillen tussen de raming van januari 2022 en 
de raming van augustus 2022. 

Tabel 1: Overzicht van de ramingen van de repartitiebijdrage en de samenstellende elementen (versie januari 2022 tegenover 
augustus 2022) 

 

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

4.2.3.1. Tihange 1 

87. 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 

 

20 Wanneer deze methodologie wordt toegepast voor het volledig jaar (maandprijzen tot december 2022) bedraagt de 
Belgian day ahead prijs € 333,12 /MWh. Het gewogen gemiddelde hiervan wordt opgenomen in de tabel 1 

raming januari 2022 raming augustus 2022 verschillenanalyse

Jaar A B A' B' A'-B B'-B

2022 2022 2023 2024 2022 2022 2023 2024 2022 2022 2023 2024

Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

vermogen in MW 3837,43 3837,43 2162,61 2077,00 3837,43 3837,43 2162,61 2077,00 0,00 0,00 0,00 0,00

productie in GWh (op basis van transparency)31.330,06 31.330,06 16.601,71 17.197,06 30.486,17 30.486,17 16.078,06 17.197,06 -843,88 -843,88 -523,66 0,00

productie in GWh (95 %) 29.763,55 29.763,55 15.771,63 16.337,20 30.011,03 30.011,03 15.274,15 16.337,20 247,48 247,48 -497,47 0,00

V-Max 33.615,91 33.615,91 18.944,47 18.244,37 33.615,91 33.615,91 18.944,47 18.244,37 0,00 0,00 0,00 0,00

beschikbaarheid 88,54% 88,54% 83,25% 89,55% 89,28% 89,28% 80,63% 89,55% 0,74% 0,74% -2,63% 0,00%

prijzen in €/MWh

Y-3 48,44 48,44 45,22 59,16 48,44 48,44 45,23 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Y-2 43,19 43,19 66,31 79,13 43,20 43,20 66,30 136,79 0,00 0,00 0,00 57,65

Y-1 86,13 86,13 112,08 79,13 86,12 86,12 203,95 136,79 0,00 0,00 91,87 57,65

Belgian day Ahead prijs 150,00 191,87 100,00 75,00 241,37 274,04 200,00 135,00 49,50 82,17 100,00 60,00

berekening inkomsten in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€

0,19 *Vmax*Y-3 248,71 248,71 156,33 205,08 248,70 248,70 156,35 205,07 0,00 0,00 0,01 -0,01

0,33 *Vmax*Y-2 385,20 385,20 398,12 476,43 385,23 385,23 398,09 823,54 0,03 0,03 -0,03 347,11

0,33 *Vmax*Y-1 768,09 768,09 672,93 476,43 768,05 768,05 1.224,53 823,54 -0,04 -0,04 551,59 347,11

Vmax - real prod 1.018,90 1.295,48 91,19 62,21 1.699,25 1.929,30 214,68 111,98 403,78 633,82 123,50 49,77

2.420,89 2.697,48 1.318,57 1.220,15 3.101,24 3.331,28 1.993,64 1.964,12 403,76 633,80 773,49 743,97

berekening kosten in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€

variabele kosten -357,16 -357,16 -189,26 -196,05 -360,13 -360,13 -183,29 -196,05 -2,97 -2,97 5,97 0,00

vaste kosten -706,81 -706,81 -468,43 -464,64 -765,42 -765,42 -507,27 -503,17 -58,61 -58,61 -38,84 -38,53

totaal kosten -1.063,97 -1.063,97 -657,69 -660,69 -1.125,55 -1.125,55 -690,56 -699,22 -61,58 -61,58 -32,88 -38,53

Winstmarge 1.356,92 1.633,51 660,88 559,46 1.975,68 2.205,73 1.303,08 1.264,91 342,18 572,22 642,20 705,44

Repartitiebijdrage 515,63 620,73 251,14 212,60 750,76 838,18 495,17 480,66 130,03 217,44 244,04 268,07

Verrekening rugzak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Basis degressiviteit 515,63 620,73 251,14 212,60 750,76 838,18 495,17 480,66 130,03 217,44 244,04 268,07

Repartitiebijdrage na degressiviteit 438,29 527,62 213,47 180,71 638,15 712,45 420,90 408,56 110,52 184,83 207,43 227,86

85,00% 85,00% 85,00% 85,00% -85,00% -85,00% -85,00% -85,00%
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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, [VERTROUWELIJK]. 

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 25 augustus 2022. Voor het jaar 2025 zijn er op 
heden geen cijfers beschikbaar. 

Tabel 2: Prijzen voor berekening van de inkomsten (T1) 

[VERTROUWELIJK] 

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

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

- de volumes worden berekend op basis van de reële productie (tot augustus 2022) en de 
volumes berekend op basis van de transparancy reporting verminderd met 5 % voor 
onverwachte stilstanden; 

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

- de vaste kosten op basis van de gemiddelde aanvaarde kosten van voorgaande jaren (op 
basis van de kosten 2015-2021); 

- 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; 

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

Hierna volgt een overzicht van de berekening van geraamde de winstmarges over de jaren 2022-2025. 

Tabel 3: Berekening Marge T1 voor de jaren 2022-2025 

[VERTROUWELIJK] 

Uit deze tabel blijkt dat de winstmarge van 2022 hoogstwaarschijnlijk negatief zal zijn omwille van een 
verlengd onderhoud van bijna 5 maanden. De inkomsten zijn negatief omdat de [VERTROUWELIJK] % 
van de volumes werd gehedged aan gemiddeld € [VERTROUWELIJK]/MWh en het geraamde 
geproduceerde volume van het jaar 2022 slechts 50 % van de theoretische volumes bedraagt. Er moet 
dus [VERTROUWELIJK] % van de volumes gecorrigeerd worden aan de [VERTROUWELIJK] prijzen.  

Voor de volgende jaren zijn er, met de geraamde prijzen zoals opgenomen in tabel 2 en rekening 
houdend met onbeschikbaarheden van de transparency reporting (met een vermindering voor 
onverwachte stilstanden van 5 %), positieve winstmarges, die gebruikt kunnen worden voor een 



 

Niet-vertrouwelijke versie 54/117 

afbouw van de gecumuleerde negatieve marges van voorgaande jaren. Eind 2025 zou er mogelijk een 
positieve Marge zijn21.  

Hierna wordt een overzicht gegeven van de historische gegevens van de Marge voor T1 tot 2021 die 
aanleiding hebben gegeven tot het hoge bedrag van negatieve marges. 

Tabel 4: Overzicht van de marges T1 

[VERTROUWELIJK] 

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

4.2.3.2. Doel 1 en Doel 2 

88. 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. 

4.3. Gascentrales 

89. De evolutie van de operationele winstgevendheid van STEG-centrales wordt sinds 2017 
opgevolgd door de CREG. De CREG studie (F)162822, gepubliceerd in 2017, beschrijft de methodologie 
om de operationele winstgevendheid te verrekenen. De studie geeft tevens de resultaten voor een 
theoretisch gemiddelde STEG-centrale, die suggereren 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 wordt ook nu opnieuw gebruikt. De CREG refereert naar de studie en naar studie 
2336 van 1 februari 2022 voor meer informatie over de berekeningswijze. Onderhavige studie 
actualiseert de resultaten voor het jaar 2022, tot en met juli 2022. 

Figuur 36 illustreert de actualisatie van Figuur 4 van studie (F)2336. Tot en met juli 2022 genereerde 
een theoretisch gemiddelde STEG-centrale een operationele winstgevendheid dat ongeveer even hoog 
is dan het hele jaar 2021. Een stijging van operationele winstgevendheid wordt verklaard door de 
winstgevende uitvoering van de asset-backed trading strategie over een langere periode dan vorig jaar 
(figuur 37). 

  

 

21 Wanneer de berekening gemaakt wordt zonder de vermindering voor onverwachte stilstanden van 5 % , ceteris paribus, 

wordt een licht negatieve Marge voor 2024 berekend en zou de Marge in 2025 eveneens aanleiding geven tot een  vergoeding 
voor de Staat. 
22 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  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1628NL.pdf
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Figuur 36: Detailresultaat van de berekening van de operationele winstgevendheid van een theoretisch gemiddeld 
performante STEG-centrale, van 2007 tot en met juli 2022 (2022* stemt overeen met de periode van 1 januari 2022 tot 
31 juli 2022) 

 

 

Figuur 37: De door de asset-backed trading strategie gegenereerde inkomsten voor een 90 % ingedekte, theoretisch 
gemiddeld performante STEG-centrale van januari 2021 en tot juli 2022, opgesplitst per maand 
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De actualisatie van figuur 11 van studie (F)2336 vergelijkt de berekende operationele winstgevendheid 
van bestaande STEG-centrales in 2022 tot en met juli met die van 2021. De helft van de bestaande 
STEG-centrales evenaren bijna de jaarlijkse operationele winstgevendheid van 2021. De overige 
bestaande centrales halen ongeveer twee derde van de totale operationele winstgevendheid 
van 2021. 

Figuur 38: Het resultaat van de berekening van de operationele winstgevendheid van geparametriseerde, bestaande STEG-
centrales, tot en met juli 2022 

 

Door de blijvende hoge gasprijzen op kortetermijnmarkten blijft de operationele winstgevendheid van 
STEG-centrales op een hoog niveau in 2022. De hoge operationele winstgevendheid vindt zijn 
oorsprong in het blijvend kunnen toepassen van een winstgevende 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 resulteerde in 2021 voor het merendeel van de STEG-
centrales in een operationele winst tot € 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 actualisatie van de studie voor de eerste 7 maanden 
van 2022 bevestigt de verwachting van de CREG dat de bestaande gascentrales dergelijke of hogere 
winsten ook in 2022 zullen boeken. 

Op de bovenstaande methode heeft Febeg bezorgdheden geuit. Zoals ook zelf aangegeven door de 
CREG zijn CAPEX-kosten niet opgenomen in de bovenstaande berekening. Als wijze van 
sensitiviteitsanalyse heeft de CREG haar berekeningswijze aangepast op basis van andere opmerkingen 
met betrekking tot de berekeningsmethode: (i) rekening houden met inflatie voor de vaste en 
variabele OPEX-kosten sinds studie (F)1628 van de CREG, (ii) gebruik van werkelijke productiegegevens 
per centrale, en (iii) rekening houden met balanceringskosten ten gevolge van bijvoorbeeld 
ongeplande uitvallen van centrales. De berekeningswijze werd daarom uitgebreid om de verschillen 
tussen indekking en day ahead nominaties te valoriseren aan de dagmarktprijzen, en die in reële tijd 
aan de onbalansprijzen. De CREG merkt niettemin op dat extra inkomsten, zoals de inkomsten 
gerelateerd aan het leveren van balanceringscapaciteit, niet meegerekend werden terwijl deze 
inkomsten ook bijdragen aan de operationele winstgevendheid.  

De CREG moest nog enkele validaties uitvoeren op het moment van het opstellen van dit rapport, 
evenals de berekening van de inkomsten gerelateerd aan het leveren van balanceringscapaciteit. Toch 
stelt de CREG reeds een gemiddelde stijging van operationele winstgevendheid vast. 
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4.4. Leveranciers van flexibiliteitsdiensten (FSP) 

90. Flexibiliteitseenheden, of het nu gaat om vraagrespons, opslag door pompcentrales of flexibele 
productie-eenheden (gasturbine met open cyclus ...) valoriseren hun flexibiliteit op de markt voor 
ondersteunende diensten (mFRR (R3)) en op de balanceringsmarkt. 

De CREG stelt vast dat de gemiddelde reserveringsprijzen, zoals gevraagd door de spelers die actief zijn 
op de mFRR (R3), in 2021 en 2022 gedaald zijn ten opzichte van 2020. De vermindering van het door 
Elia onderschreven volume in mFRR op 1 januari 2021 moet een positieve rol hebben gespeeld in deze 
ontwikkeling. De daling van opportuniteitsverliezen voor een flexibele productie-eenheid speelde ook 
een rol binnen de context van een scherpe daling van de day ahead clean spark spread. Naast de 
inkomsten uit de reservatie van hun capaciteit, konden de flexibele eenheden ook aanzienlijke 
inkomsten verwerven 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 en 2022 immers 
bijzonder volatiel (figuur 39). Gelet op de uiterst volatiele prijzen voor onevenwicht en de extreem 
hoge prijzen zien de eenheden die flexibiliteit kunnen bieden, hun inkomsten 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 39), dit te maken heeft met grote onevenwichten op het Elia-net die duurdere 
flexibiliteiten hebben vereist om ze te compenseren. De huidige hogere prijzen worden gedragen door 
de BRP.  

De CREG heeft de evolutie van de opbrengsten van de opslag door pompcentrales meer in detail 
geanalyseerd in punt 4.5. 

Figuur 39: Evolutie van de prijzen op de balanceringsmarkt van Elia 

 

Bron : analyse CREG 
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4.5. Producenten van hydro-elektriciteit 

91. Hydraulische pompcentrales worden niet verondersteld op de langetermijnmarkten ingedekt te 
worden. Immers, pompcentrales hebben een beperkt waterreservoir en zijn zeer flexibel waardoor ze 
beter geschikt zijn om opportuniteiten op korte termijn te benutten, zoals het inspelen op 
prijsverschillen tussen de uurlijkse dagmarktprijzen of het inspelen op onbalansprijzen. 

92. De CREG past de volgende berekeningsmethode toe om de marktwaarde van pompcentrales 
per kalenderjaar te berekenen. Er wordt geen indekking verondersteld op langetermijnmarkten. Op 
basis van de door de marktdeelnemer aan Elia gecommuniceerde nominaties en de dagmarktprijzen 
wordt een eerste inkomstenstroom berekend. Een tweede valorisatiekanaal van de pompcentrale is 
de valorisatie van het verschil tussen de werkelijke elektriciteitsopwekking en de gecommuniceerde 
nominaties, per kwartier, en dit aan de onbalansprijs dat tijdens dit kwartier van toepassing is. Een 
positief verschil tussen opwekking en nominatie leidt tot de ontvangst van de onbalansprijs door Elia 
aan de marktdeelnemer, terwijl een negatief verschil leidt tot de betaling van de onbalansprijs aan 
Elia. 

De valorisatie van de pompcentrale aan de hand van onbalansprijzen vereist niet de deelname aan 
balanceringsenergiediensten. Het Belgische reactive balancing model geeft aan elke marktdeelnemer 
met flexibele balanceringsmiddelen de mogelijkheid om in te spelen op onbalansprijzen door in reële 
tijd af te wijken van de nominaties. Indien de marktdeelnemer toch deelneemt aan 
balanceringsenergiediensten, heeft de marktdeelnemer nog steeds de mogelijkheid om te reageren, 
zolang het balanceringsmiddel aangeboden werd via niet-gecontracteerde 
balanceringsenergiebiedingen. In dit geval zal Elia de aangeboden balanceringsenergie verminderen 
met de desbetreffende reactie. Merk op dat, in geval van gecontracteerde 
balanceringsenergiebiedingen, de marktdeelnemer hiervoor vergoed wordt via een remuneratie voor 
balanceringscapaciteit. Dit valorisatiekanaal werd vooralsnog genegeerd in deze analyse. 

De valorisatie van de pompcentrale aan de hand van onbalansprijzen is onafhankelijk van de werkelijke 
onbalanspositie van de balanceringsverantwoordelijke. Zelfs indien de werkelijke onbalanspositie 
leidde tot een betaling van de marktdeelnemer aan de TSO, zal een juiste inzet van de pompcentrale 
nog steeds leiden tot een baat voor de marktdeelnemer in de vorm van vermeden kosten. Een foute 
inzet leidt tot additionele kosten voor de marktdeelnemer. Zowel de baten als de kosten worden 
verrekend in de voorgestelde berekeningsmethode aan de waarde, in reële tijd, van elektriciteit. 

93. De CREG merkt op dat in februari 2020 de berekening van de alfa-component, een 
administratieve prijscomponent dat deel uitmaakt van de onbalansprijs, aangepast werd. In 
februari 2022 werd de berekening van de alfa-component opnieuw aangepast. Ook merkt de CREG op 
dat de balanceringsenergiemarkten sterk geëvolueerd zijn tijdens de afgelopen jaren, met meerdere 
wijzigingen van de regels voor de werking van de balanceringsmarkten, waardoor nieuwe 
marktdeelnemers en technologieën (waaronder vraagsturing) kunnen deelnemen. De evolutie van de 
hierna gepubliceerde resultaten moet met deze context indachtig geanalyseerd worden.  

94. Aangezien de analyse steunt op de door de marktdeelnemer gecommuniceerde 
dagmarktnominaties, wordt de berekening niet uitgevoerd voor de kalenderjaren van voor 2012 
wegens ontbrekende gegevens. 
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95. De pompcentrale wordt verondersteld23 variabele operationele en onderhoudskosten van 
€ 3,5/MWh te hebben. De vaste operationele en onderhoudskosten worden door de CREG 
verondersteld als € 15.000/MW/jaar. Eventuele CAPEX-kosten voor bijvoorbeeld de uitbreiding van de 
pompcentrale worden niet in rekening gebracht in de hierna volgende resultaten. Efficiëntieverliezen 
zitten reeds verwerkt in het verschil tussen de werkelijk opgepompte en werkelijk geturbineerde 
volumes. 

96. De resultaten van de berekening volgens paragraaf 91 tonen een sterke stijging van de 
inkomsten in 2021 voor beide pompcentrales. De sterke stijging van het resultaat voor de 
pompcentrale van Coo is ondanks de onbeschikbaarheid van Coo tijdens de 3 maanden vanaf 
16 april 2021. De resultaten van de eerste 4 maanden van 2022 suggereren dat de resultaten in 2022 
sterk hoger zullen zijn dan die in 2021. 

Figuur 40: Het resultaat, jaarlijks en in M€, van de berekening van de operationele winstgevendheid van bestaande 
hydraulische pompcentrales in België, tot april 2022 

 

Artikel 4, § 9 van de Tariefmethodologie voor het Elektriciteitstransmissiesysteem bepaalt als volgt: 

“De installaties voor de opslag van elektriciteit aangesloten op het transmissienet of op 
netten met een transmissiefunctie waarvan zowel het geïnstalleerd vermogen als de 
opgeslagen energie na uitbreidingswerken verhoogd werden met meer dan 7,5 % in 
vergelijking met hun niveau op 1 juli 2018 genieten van een vrijstelling van 80 % op de 
transmissienettarieven, aansluitingstarieven uitgezonderd, en dit gedurende een periode 
van vijf jaren na het opnieuw in dienst stellen na de uitgevoerde werken. Deze 
opslaginstallaties kunnen vanaf het einde van de eerste fase van de uitbreidingswerken 
(geïnstalleerde capaciteit of opgeslagen energie) van deze vrijstelling genieten, echter, de 
vrijstelling moet binnen de twee maanden aan de transmissienetbeheerder terugbetaald 
worden indien de tweede fase van de uitbreidingswerken (opgeslagen energie of 
geïnstalleerde capaciteit) niet zijn beëindigd binnen de drie jaar na het einde van de eerste 
fase van de uitbreidingswerken. Deze steunmaatregel maakt het voorwerp uit van een 
monitoring van de CREG over de impact ervan wat betreft kosten en opbrengsten om elke 
overwinst of onvoldoende steun te vermijden 

De CREG verwacht niet dat een elektriciteitsopslaginstallatie die vóór 1 juli 2018 in gebruik is genomen, 
vóór eind 2023 een aanvraag voor deze vrijstelling zal indienen. In het kader van haar toezicht om te 
vermijden dat er een overwinst zou ontstaan ten gevolge van deze vrijstelling van transmissietarieven, 
zal de CREG uiteraard rekening houden met de impact van de evolutie van de elektriciteitsprijzen op 
de rentabiliteit van de betrokken opslaginstallatie, en dit in vergelijking met de situatie die werd 
waargenomen op het moment dat deze vrijstelling in de tariefmethodologie werd ingevoerd. 

 

23 Deze veronderstelling dient nog verder geverifieerd te worden omdat de CREG niet over gedetailleerde, geactualiseerde 
en geverifieerde kosteninformatie bezit met betrekking tot pompcentrales 
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4.6. Onshore windproducenten 

97. Het ondersteuningsmechanisme voor onshore windparken is een regionale bevoegdheid. De 
CREG verwijst dus naar de gewesten voor een analyse hieromtrent. 

4.7. Offshore windproducenten en PPA kopers van offshore parken 

98. 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). Dit hoofdstuk geeft een 
overzicht van eventuele uitzonderlijke winsten voor beide systemen en geeft een inschatting van de 
kosten van de ondersteuning voor offshore wind weer voor de periode 2023-2025. Tenslotte wordt de 
situatie van de PPA offtakers kort toegelicht. 

4.7.1. Parken met een variabele ondersteuning – LCOE-systeem 

99. In studie (F)2336 heeft de CREG vastgesteld dat er geen uitzonderlijke winsten zijn voor offshore 
parken met een variabele ondersteuning in 2022. De hogere noteringen van de elektriciteitsprijs 
in 2021 hebben geleid tot een hogere marktreferentieprijs die in 2022 wordt gebruikt om de variabele 
ondersteuning te berekenen. De parken met een variabele ondersteuning hebben 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. Ter illustratie wordt hierna de waarde van een 
groenestroomcertificaat weergegeven voor de maand juni 2022. 

 

100. Echter heeft de CREG ook volgende kanttekening gemaakt in studie (F)2336: 

 Bij een elektriciteitsreferentieprijs van 124 EUR/MWh of hoger wordt de prijs van een GSC 
0 EUR of negatief voor NW2. Voor Mermaid ligt het kantelpunt op 138 EUR/MWh en voor 
Seastar op 132 EUR/MWh. Dit wil zeggen dat bij een elektriciteitsreferentieprijs hoger dan 
124/138/132 EUR/MWh deze parken een hogere RoE zullen krijgen dan deze die is 
meegenomen bij de bepaling van de LCOE. 

101. De CREG stelt vast dat de uitzonderlijke hoge groothandelsprijzen voor elektriciteit blijven 
aanhouden ten gevolge van de geopolitieke situatie. Het gemiddelde van de EPEX CAL+1 noteringen 
van 1 januari tot en met 25 augustus 2022 bedraagt € 204,97/MWh. Indien deze noteringen dit hoge 
niveau tijdens de volgende maanden van 2022 blijven aanhouden, zal dergelijke hoogte van de 
elektriciteitsreferentieprijs worden gebruikt om de variabele ondersteuning in 2023 te berekenen.  

De minimumprijs per park zal dan volgens onze ramingen, op basis van een inschatting van de 
correctiefactoren en netverliespercentages, de volgende zijn: 
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In tegenstelling tot dit jaar, zal volgende jaar (op basis van de huidige gekende noteringen) de 
minimumprijs voor alle LCOE parken negatief zijn. Dit betekent dat de inkomsten van deze parken 
hoger zullen zijn dan de LCOE en deze parken dus een hogere ROE24 ontvangen dan deze die is 
meegenomen bij de bepaling van de LCOE. 

102. De variabele ondersteuning of het LCOE-systeem, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 
16 juli 2002, is een 1-sided contract-for-difference (hierna: 1-sided CfD). Zoals vermeld in 
studie (F)224725  krijgt een offshore park bij een 1-sided CfD het verschil tussen de strike price/LCOE en 
de elektriciteitsreferentieprijs. Indien de elektriciteitsreferentieprijs hoger is dan de strike price/LCOE 
krijgt het windmolenpark geen ondersteuning, maar wordt ook geen steun terugbetaald. Bij een 2-
sided CfD daarentegen zal het windmolenpark, wanneer de elektriciteitsprijs hoger is dan de strike 
price/LCOE, het verschil terugbetalen. Dit betekent dat bij een 1-sided CFD de producent een upside 
behoudt indien de referentieprijs hoger is dan de strike price/LCOE. 

Indien men uitzonderlijke winsten voor offshore parken met variabele ondersteuning in 2023 wil 
vermijden, is een aanpassing van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 noodzakelijk. Het huidige LCOE-
systeem voor de parken Rentel, Norther, Northwester 2, Seastar en Mermaid dient naar een 2-sided 
CfD te worden omgevormd.  

Op basis van de huidige reglementering kan de CREG geen negatieve minimumprijs vastleggen en een 
terugvordering van de offshore parken vragen. Bij ongewijzigde reglementering zal de CREG de 
minimumprijs dan ook op € 0/MWh vastleggen. 

4.7.2. Parken met een vaste ondersteuning 

103. De CREG is van mening dat de parken met een vaste ondersteuning 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 
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.  

104. 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 2022-2025 (€ 45 - 
75/MWh) overeenstemt met normale marktomstandigheden. Er worden dus geen uitzonderlijke 

 

24 De werkelijke ROE wordt natuurlijk ook mee bepaald door de werkelijke kosten. De impact van inflatie op de kosten wordt 
hier buiten beschouwing gelaten 
25 Studie (F)2247 inzake de aan te bevelen ontvankelijkheids- en toekenningscriteria en de financiële voorwaarden voor de 
concurrerende inschrijvingsprocedure voor de tendering van de Prinses Elisabethzone 
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winsten geboekt door C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind tot 2025, ook gezien het feit dat 
deze parken een prijsrisico hebben. 

4.7.3. Kosten voor de subsidiëring van de offshore windmolenparken voor de jaren 2023 
tot 2025 

105. In studie (F)2336 heeft de CREG volgende inschatting gemaakt voor de kostprijs van de 
ondersteuning van offshore windenergie. Deze cijfers zijn gebaseerd op volgende assumpties:  

- 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 € 79.53/MWh voor 2023 
en € 74.75/MWh voor 2024 en 2025;  

- de laatst gekende correctiefactor26 per park. 

 

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 
tot en met 25 augustus 2022  voor het product EPEX Cal+1/Cal+2/Cal+3 en bedraagt 
€ 204.97/MWh voor 2023, € 137.47/MWh voor 2024 en € 112.13/MWh voor 2025;  

- de laatst gekende correctiefactor per park27   

- voor de berekening van de volumes wordt steeds gewerkt met volledige historische 
productiejaren. Indien dit mogelijk was, is dit historisch gemiddeld geüpdatet. 

 

  

 

26 21,34 % voor Rentel, 19,56 % voor Norther, 24,70 % voor NW2, 32,59 % voor Mermaid en 31,11 % voor Seastar 
27 15,31 % voor Rentel, 16,84 % voor Norther, 15,53 % voor NW2, 22,14 % voor Mermaid en 20,66 % voor Seastar 

2023 2024 2025

Gewestelijke groenestroomcertificaten 0 0 0

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

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

Belwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Northwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Nobelwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Rentel [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Norther [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

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

Betaling van maandelijkse voorschotten 40.595.394 106.056.661 109.241.907

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Betaling van aanvullende voorschotten 17.225.239 22.397.200 15.813.215

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Financiële lasten 0 0 0

Administratieve lasten [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Totale kostprijs EUR 475.046.594 607.298.640 612.791.650

Update 31/01/2022
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De kostprijs van de ondersteuning van offshore windenergie bij ongewijzigde reglementering28, is 
weergegeven in de volgende tabel. 

 

Indien het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt aangepast zodat het huidige LCOE systeem wordt 
omgevormd naar een 2-sided Contract for Difference, daalt de kostprijs van de ondersteuning 
significant aangezien de offshore parken Rentel, Norther, NW2, Seastar en Mermaid een vergoeding 
terugbetalen in 2023 en 2024. 

 

  

 

28 Op basis van de huidige reglementering kan de CREG geen negatieve minimumprijs vastleggen en een terugvordering van 
de offshore parken vragen. Bij ongewijzigde reglementering zal de CREG de minimumprijs op 0 EUR/MWh vastleggen. 

2023 2024 2025

Gewestelijke groenestroomcertificaten 0 0 0

Betaling van maandelijkse voorschotten in verband met de offshore productie 307.476.658 353.103.752 401.500.034

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

Belwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Northwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Nobelwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Rentel [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Norther [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

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

Betaling van maandelijkse voorschotten 0 0 5.803.874

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Betaling van aanvullende voorschotten 41.819.954 46.578.709 31.239.572

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Financiële lasten 0 0 0

Administratieve lasten [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Totale kostprijs EUR 350.096.612 400.482.461 439.343.480

Update 31/08/2022

2023 2024 2025

Gewestelijke groenestroomcertificaten 0 0 0

Betaling van maandelijkse voorschotten in verband met de offshore productie 224.187.058 353.103.752 401.500.034

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

Belwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Northwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Nobelwind [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Rentel [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Norther [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

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

Betaling van maandelijkse voorschotten -209.955.324 -54.111.277 4.286.692

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Betaling van aanvullende voorschotten 41.819.954 46.578.709 31.239.572

NW2 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Mermaid [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Seastar [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Financiële lasten 0 0 0

Administratieve lasten [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]

Totale kostprijs EUR 56.851.689 346.371.184 437.826.298

Update 31/08/2022
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De CREG kan besluiten dat door de sterk gestegen groothandelsprijzen, de inschatting van de kostprijs 
van de ondersteuning voor offshore windenergie voor de periode 2023-2025 drastisch gedaald is. 
Indien het LCOE systeem (zoals bepaald in het KB van 16 juli 2002) wordt omgevormd naar een 2-sided 
CfD daalt de kostprijs verder. 

 

4.7.4. PPA offtakers 

106. Na contact met de verschillende PPA-offtakers kan de CREG besluiten dat er geen overwinsten 
worden gerealiseerd bij hen. Integendeel, door de lage windopbrengsten en de hoge spot prijzen staan 
de winstmarges onder druk. In de hedging strategie wordt immers het P50 windvolume vastgeklikt aan 
de aankoopprijs. Aangezien P50 volume niet geproduceerd wordt door de slechte windcondities, is de 
PPA offtaker verplicht het volume bij te kopen aan de huidige hoge spotprijzen. Daarnaast hebben de 
hogere onbalanskosten ook een negatief effect op de winstmarges. 

4.8. Leveranciers 

107. Naar aanleiding van de begrotingsgesprekken heeft de regering een heel pakket aan beslissingen 
genomen in verband met energie. Eén van de beslissingen belangt de CREG aan en wordt in de 
begrotingsnotificatie van oktober 2021 als volgt omschreven: 

“Gezien de volatiliteit van de markt en om het vertrouwen van alle consumenten te vrijwaren 
voeren we een verhoogd toezicht in en nemen we maatregelen om de transparantie te 
vergroten. Daartoe vraagt de regering de verhoogde waakzaamheid van de bevoegde 
instanties, waaronder bijvoorbeeld de CREG, de Economische Inspectie van de FOD 
Economie en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).  

Daartoe zal de CREG als aanvulling op haar wettelijke opdrachten de taak krijgen om 
maandelijks een rapport te publiceren over de evolutie van de prijzen van individuele 
producten op de kleinhandelsmarkt t.o.v. de groothandelsprijzen. Leveranciers zijn verplicht 
om de CREG daartoe alle nodige informatie ter beschikking te stellen.” 

Dit rapport geeft sinds november 2021 op maandelijkse basis een overzicht van het huidige aanbod op 
de elektriciteits- en aardgasmarkt en de evolutie van de energiecomponent van de individuele 
producten voor huishoudens in vergelijking met de evoluties op de groothandelsbeurzen. Bij de 
individuele producten zien we tot op heden geen sterk afwijkende prijsevoluties ten opzichte van de 
evoluties op de groothandelsbeurzen en de daaraan gekoppelde indexeringsparameters. Wat de 
leveranciers betreft kunnen we op basis van de beschikbare informatie tot op heden dan ook 
concluderen dat zij geen extra marges realiseren binnen de context van de stijgende prijzen bij hun 
aanbod van elektriciteits- en aardgasproducten voor gezinnen. 

Wat aardgas betreft noteren we sinds enkele maanden een spread tussen de ZTP- en de TTF-
genoteerde producten. Voor meer detail verwijzen we naar 2.1.1.1, randnummers 31 en 32. 



 

Niet-vertrouwelijke versie 65/117 

4.9. Traders in gas en elektriciteit 

108. Wanneer een elektriciteitsproducent zijn opbrengsten wil hedgen, zal hij zijn productie op de 
termijnmarkten verkopen. Wanneer een leverancier zijn verkopen tegen vaste prijs wil dekken, zal hij 
volumes tegen vaste prijs aankopen 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. 

4.10. CO2 

109. Op 14 juli 2021 heeft de Europese Unie beslist haar klimaatdoelstellingen te versterken om 
koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050 en haar CO2-uitstoot met 55 % te verminderen tegen 2030 
tegenover 1990 (deze doelstelling vervangt de oude – minder ambitieuze – doelstelling van een 
vermindering van 40 % uitstoot tegen die 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 de emissierechten niet vergankelijk zijn, heeft een fenomeen van 
anticiperen/speculeren geleid tot een aanzienlijke stijging van de prijs per ton CO2 tot meer dan € 60 
sinds eind augustus 2021 en tot bijna € 100 begin februari 2022. 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 'geanticipeerde' verhoging van de 
vraag heeft een opwaartse druk gezet op de prijs per ton CO2. Eind augustus 2022 bedroeg de prijs per 
ton CO2 ongeveer € 90. 

Na analyse blijkt dat het in eerste instantie de financiële regulatoren zijn die kunnen ingrijpen in geval 
van misbruik op de CO2-markt. De kwestie wordt opgevolgd in de werkgroepen van ACER die contacten 
onderhouden met de werkgroepen van de EAEM. EAEM heeft op 15 november 2021 haar voorlopig 
verslag over de CO2-markt gepubliceerd. Het eindverslag is beschikbaar sinds 25 april 202229.  

De analyse van het verslag heeft geen grote tekortkomingen in de werking van de Europese 
koolstofmarkt aan het licht gebracht. De EAEM heeft de volgende aandachtspunten vastgesteld: 

- de 'long' posities in koolstofderivaten worden voornamelijk door niet-financiële entiteiten 
aangehouden voor afdekkingsdoeleinden, 

- de 'short' posities worden voornamelijk aangehouden door banken en 
beleggingsondernemingen die liquiditeit en koolstoffinanciering verstrekken, 

- de posities van beleggingsfondsen blijven beperkt, waarbij de posities voornamelijk in 
handen zijn van fondsen uit derde landen, 

- en het aandeel van hoogfrequente handel en van algoritmische handel is aanzienlijk op 
de koolstofmarkt. 

 De EAEM heeft de volgende aanbevelingen gedaan: 

- ten eerste, de controles van het positiebeheer uitbreiden tot de derivaten van de EUA, 

- de rapportage van de EUA-posities wijzigen, 

 

29 https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/press-release-acer-publishes-its-final-assessment-eu-
wholesale  

https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/press-release-acer-publishes-its-final-assessment-eu-wholesale
https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/press-release-acer-publishes-its-final-assessment-eu-wholesale
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- de transactieketen traceren in de reglementaire MiFIR-verslagen, 

- en, tot slot, de EAEM toegang verlenen tot de transacties op de primaire markt. 

Deze maatregelen zorgen voor meer informatie en dragen bij tot de verdere goede werking van de 
markt, die een rol speelt in de overgang van de EU naar een koolstofarme economie. 

4.11. Evenwichtsverantwoordelijke (BRP) en shipper 

110. Sommige leveranciers en producenten vertrouwen het beheer van hun evenwicht op het net 
van Elia toe aan een BRP. Meestal garandeert de BRP deze dienst aan een vaste fee die zijn marge en 
de balanceringskosten op het Elia-net dekken. Zoals aangegeven in paragraaf 4.4 waren de 
balanceringsprijzen op het Elia-net bijzonder volatiel in 2021 en 2022. De BRP stellen een toename van 
de balanceringskosten vast. 

111. Evenzo vertrouwen sommige leveranciers het beheer van hun evenwicht op het Fluxys-net aan 
een shipper toe. Meestal garandeert een shipper deze dienst aan een vaste fee die zijn marge en de 
balanceringskosten op het Fluxys-net dekken. De shippers zouden niet kunnen profiteren van de 
huidige situatie. De CREG stelt evenwel vast dat sommige shippers die langetermijncontracten hebben 
voor het onderschrijven van doorvoercapaciteiten voor gas, aanzienlijke winsten kunnen boeken. Zoals 
vermeld in paragraaf 1.1.3, nemen we sinds maart 2022 een uiteenlopende evolutie waar tussen de 
prijzen van de Belgische, Franse en Britse gasbeurzen enerzijds en de prijzen van de Nederlandse en 
Duitse beurzen anderzijds. Sinds maart 2022 is de NBP (Verenigd Koninkrijk) de goedkoopste notering, 
gevolgd door de Belgische (ZTP) en de Franse notering (PEG) en tenslotte door de Nederlandse (TTF) 
en Duitse (THE) notering. Shippers met langlopende doorvoercapaciteiten van België naar Nederland 
kunnen bijvoorbeeld gas kopen in België en doorverkopen in Nederland, waardoor ze een marge 
genereren die veel hoger is dan de kosten van de doorvoercapaciteit30. Figuur 41 toont de evolutie van 
de spread tussen de prijzen in Nederland (TTF) en de prijzen in België (ZTP) in vergelijking met de 
kosten van de doorvoercapaciteit. 

  

 

30 De doorvoerkosten omvatten de kosten van de exitcapaciteit van het Fluxys-net plus de kosten van de entrycapaciteit van 
het GTS-net. 
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Figuur 41: Evolutie spread tussen de prijzen in Nederland (TTF) en de prijzen in België (ZTP) in vergelijking met de kosten van 
de doorvoercapaciteit 

 

Bron : analyse CREG 

4.12. De beheerders van het transmissienet, de opslag en de LNG-
terminal 

4.12.1. De beheerders van het aardgasvervoersnet, de opslag en de LNG-terminal 

112. In 2019 keurde de CREG de tarieven goed voor het vervoer van aardgas voor de regulatoire 
periode 2020-2023. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Niettemin kon de CREG met ingang 
op 1 juli 2022 een zesde tariefdaling op rij afdwingen. Wat betreft het gebruik van de opslaginstallatie 
voor aardgas keurde de CREG een tariefdaling goed van 18 % in 2019 en een bijkomende van 30 % met 
ingang op 1 juli 2021. Tot slot keurde de CREG in 2019 eveneens een tariefdaling van 30 % goed wat 
betreft het gebruik van de LNG- installatie. 

113. Jaarlijks stelt de CREG het saldo vast dat voortvloeit uit het verschil tussen de vergoeding 
toegekend aan de beheerder en het gerealiseerde boekhoudkundig resultaat. Deze saldi genereren 
rechten of verplichtingen in hoofde van de beheerder om deze via een correctie op de toekomstige 
tarieven te verrekenen. Zo wordt in de periode 2020-2023 meer dan 353 miljoen euro teruggegeven 
aan de gebruikers van het aardgasvervoersnet. 

114. In haar tariefmethodologie heeft de CREG vastgelegd dat de opgebouwde saldi van de 
beheerder van het aardgasvervoersnet tegen eind 2023 maximaal 100 miljoen euro mogen bedragen. 
Eind 2021 bedroeg het terug te geven saldo 250 miljoen euro ondanks de opeenvolgende 
tariefdalingen. Voor de aardgasvervoersnetbeheerder heeft het conflict in Oekraïne geleid tot 
bijkomende verkopen en veilingpremies omwille van congestie op de grenspunten. Daardoor is de 
verwachting dat het terug te geven saldo eind 2023 meerdere honderden miljoenen zal bedragen. 
Door deze bijkomende inkomsten terug te geven aan de netgebruikers zou het mogelijk zijn de 
vervoersnettarieven in de volgende regulatoire periode 2024-27 niet te laten stijgen. Ook wat betreft 
de LNG-installatie worden momenteel veilingpremies betaald voor spot slots waardoor de IRR-
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regularisatierekening is aangegroeid. Tot slot wat betreft de opslaginstallatie voor aardgas bedroeg 
het terug te geven saldo eind 2021 meer dan 50 miljoen euro, dat inmiddels evenwel gekrompen is 
doordat in 2022 de beschikbare opslagcapaciteit onder het gereguleerd tarief werd geveild. 

115. De CREG zorgt ervoor dat deze bedragen terugvloeien naar de gebruikers, en naar investeringen 
in de energietransitie of het verminderen van congestie zoals voorzien in de tariefmethodologie. 

4.12.2. De transmissienetbeheerder van elektriciteit en NemoLink 

116. Wat de transmissietarieven voor elektriciteit betreft, verwachten we helaas vanaf 1 januari 2024 
een aanzienlijke stijging als gevolg van enerzijds het (vrijwel) ontbreken van tariefoverschotten uit het 
verleden die in de periode 2024-2027 aan de netgebruikers moeten worden teruggegeven en 
anderzijds de uitvoering van grote investeringsprogramma's in de infrastructuur voor de 
elektriciteitstransmissie. De sterke stijging van de congestierentes op Nemolink zou de omvang van 
deze stijging kunnen beperken. 

5. MAATREGELEN DIE WORDEN OVERWOGEN OM DE 
OVERWINSTEN TE BELASTEN 

117. Per brief van 15 februari 2022 en 31 maart 2022 aan de minister van Energie communiceerde 
de CREG reeds dat hoge operationele winsten die geen gevolg zijn van een competitief samenspel 
tussen vraag en aanbod als overwinsten aanzien moeten worden. De oorlog in Oekraïne en 
geopolitieke spanningen hebben duidelijk het competitief samenspel tussen vraag en aanbod op de 
gasmarkt verstoord. Deze verstoring heeft ook een impact op de elektriciteitsmarkten, zoals 
aangetoond in hoofdstuk 4 van deze nota. Een verstoring van het competitief samenspel tussen vraag 
en aanbod op de energiemarkten dat niet het gevolg is van het competitief gedrag zelf (bijvoorbeeld 
door technologische innovatie) maar van een externe gebeurtenis, rechtvaardigt de bepaling van 
overwinsten en de toepassing van een mechanisme om deze overwinsten, volledig of gedeeltelijk, 
terug te laten vloeien naar de eindconsumenten. 

118. Ook per brief van 31 maart 2022 aan de minister van Energie communiceerde de CREG reeds 
een voorstel van bepaling van overwinsten bij gascentrales (zie hoofdstuk 4.3 van deze studie) mogelijk 
toepasbaar mechanisme. De CREG stelde voor om, naar analogie met de berekening van de nucleaire 
winsten binnen het kader van de repartitiebijdrage voor de nucleaire centrales Tihange 2, Tihange 3, 
Doel 3 en Doel 4, ook de jaarlijkse winst van gascentrales te berekenen.  

De berekening van de jaarlijkse winst van nucleaire centrales baseert zich op de berekening van de 
inkomsten en een berekening van de kosten. De inkomsten worden aan de hand van een standaard 
indekkingsstrategie via de beschikbare producten voor de verhandeling van elektriciteit, aan de hand 
van de marktwaarde van elk product, en aan de hand van de door de nucleaire centrales uiteindelijk 
gegenereerde elektriciteit, bepaald. De kosten worden voor een periode van drie jaar vastgelegd. In 
de eerste driejaarlijkse periode werden de kosten forfaitair vastgelegd, erna werden de kosten bepaald 
na controle ervan door de CREG. 

Voor de berekening van de jaarlijkse winst van gascentrales stelt de CREG voor om zich ook te baseren 
op een berekening van inkomsten en een berekening van de kosten. De inkomsten worden bepaald 
aan de hand van een standaard asset-backed trading strategie via de beschikbare producten voor de 
verhandeling van elektriciteit, gas, en CO2, en aan de hand van de marktwaarde van elk product. De 
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voorgestelde berekening legt de variabele en vaste kosten forfaitair vast. De CREG merkt op dat de 
voorgestelde berekening hierboven verschilt met de berekening van de operationele winstgevendheid 
(zie hoofdstuk 4.3) doordat de berekening van de operationele winstgevendheid nog geen rekening 
houdt met vaste kosten of de door de gascentrales uiteindelijk gegenereerde elektriciteit. De CREG is 
van mening dat vaste kosten meegerekend moeten worden, maar bezit momenteel niet over 
voldoende gegevens om een conclusie te kunnen vormen over de waarde van de aan te nemen vaste 
kosten. De CREG is ook van mening dat rekening gehouden moet worden met de reële 
elektriciteitsproductie, maar merkt hierbij op dat andere correcties uitgevoerd moeten worden in de 
berekeningsmethode, de berekening van de valorisatie van de gascentrale ten gevolge van de levering 
van capaciteit en/of elektriciteit via ondersteunende diensten en de valorisatie ten gevolge van 
substitutie van de geplande dispatch van gascentrales met andere flexibele energiebronnen. 

119. De CREG acht het nodig om een tweede mechanisme voor te stellen, om te vermijden dat de 
eindconsument via het CRM winstgevende gascentrales oversubsidieert. Marktspelers die deelnemen 
aan het CRM nemen aan deze markt deel om meer zekerheid te verkrijgen over de compensatie van 
eventueel toekomstige verliezen door de ontvangst van een capaciteitsvergoeding. Deze compensatie 
leidt tot een verminderde blootstelling aan negatieve marktrisico’s. Het is dan ook volgens de CREG 
rechtvaardig om de blootstelling aan positieve marktrisico’s, i.e. uitzonderlijke hoge winsten, te 
verminderen.  

Het mechanisme moet er echter voor zorgen dat de capaciteitsleverancier niet wordt gestraft voor zijn 
deelneming aan het CRM. De capaciteitsovereenkomst stelt hem bloot aan boetes en een 
terugbetalingsverplichting die hij in de energy-only markt niet zou hebben gehad. Het mechanisme 
moet derhalve rekening houden met de werkelijk voor een leveringsperiode ontvangen 
capaciteitsvergoeding, ten einde het "stop loss"-beginsel in acht te nemen volgens hetwelk 
deelneming aan het CRM niet mag leiden tot een inkomensverlies voor de houder van de capaciteit.  

De CREG heeft een gedetailleerde methode aan de minister voorgesteld in haar brief van 31 maart 
2022. Bondig gesteld garandeert de methode dat voor elke gasgestookte elektriciteitscentrale die een 
asset-backed trading-strategie kan uitvoeren en die in 2022-2024 op de markt actief was, het aandeel 
van de winst onder31 de drempelwaarde voor overwinsten geraamd voor de jaren 2021 tot 2024, onder 
bepaalde voorwaarden terugbetaald wordt aan de eindconsument indien de door de eindconsument 
gefinancierde steun binnen het CRM onnodig bleek. De jaarlijks berekende winst wordt toegevoegd 
aan een "rugzak" die in aanmerking wordt genomen vanaf de leveringsperiode 2026-202732. De 
bedragen in de rugzak worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de WACC. 

120. De CREG merkt tot slot op dat ze momenteel een vereenvoudigde methode voorstelt die voor 
verbeteringen33 vatbaar is, maar wijst erop dat ze tegelijk voorstelt om overwinsten op conservatievere 
wijze te bepalen vanaf de hoogst berekende34 jaarlijkse winst in de jaren 2007 tot en met 2020, en 
deze slechts gedeeltelijk terug te laten vloeien naar de eindconsument. De CREG acht in deze context 
de optiewaarde geassocieerd met de uitwerking van een gedetailleerdere methode hoog, i.e. dat de 
baten voor de eindconsument bij een uitwerking van een gedetailleerdere methode niet opwegen 
tegen de kosten gelinkt aan het risico van een gebrek aan wettelijke basis nodig voor de toepassing 
van deze methode in 2022. Daarom stelt de CREG de vereenvoudigde methode voor. 

 

31   De winst boven de drempelwaarde valt onder het eerder beschreven mechanisme en kan dus niet onder dit mechanisme 

vallen 
32 De leveringsperiode die hier bedoeld wordt loopt van 1/11/2026 tot en met 31/10/2027 
33 Zo is de CREG van mening dat CAPEX-kosten meegerekend moeten worden in de methode, alsmede moet de methode 

rekening houden met de werkelijk gegenereerde elektriciteitsvolumes door bestaande STEG-centrales 
34 Berekend conform de uiteindelijk toegepaste berekeningsmethode binnen het kader van de bepaling van de overwinsten 
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121. Een soortgelijke methode zou ook kunnen worden ingevoerd om de overwinsten van 
pompcentrales te belasten. 

122. De CREG heeft ook geantwoord op de vragen van de minister van Energie betreffende de 
mogelijkheid om de nucleaire repartitiebijdrage te herzien in het licht van de evolutie van de 
elektriciteitsprijzen. Ook zou moeten worden overwogen om de jaarlijkse vergoeding van Doel 1 en 2, 
die momenteel op 20 miljoen euro is vastgesteld, te herzien, aangezien er aanzienlijke winsten worden 
verwacht, die aanzienlijk hoger liggen dan toen de maatregel tussen Engie en de Belgische Staat werd 
overeengekomen, en dit als gevolg van de hoge elektriciteitsprijzen. Daartoe zou de CREG toegang 
moeten hebben tot de kosten en opbrengsten van deze centrales. 

6. CO2 

6.1. Evolutie in Europa 

123. Figuur 42 toont de ontwikkeling van de CO2-prijzen op de EEX-spotmarkt per jaar. Om de 
evolutie van de prijzen op de CO2-markt te verklaren, werden drie fasen gedefinieerd:  

- fase 1 : van 1 juni 2020 tot 31 mei 2021; 

- fase 2 : van 1 juni 2021 tot 23 februari 2022; 

- fase 3: vanaf 24 februari 2022. 

Figuur 42: Evolutie van de CO2-prijzen op EEX per jaar 
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Na de crisis van 2008 waren er tot in 2018 te veel emissierechten op de Europese CO2-markt. Tussen 
2012 en 2018 werd de prijs per ton CO2 vastgelegd op minder dan € 10, wat absoluut onvoldoende is 
om elektriciteitsproducenten aan te zetten hun productiepark te laten evolueren. In 2018-2019 heeft 
de Europese Unie deze situatie rechtgezet door haar koolstofmarkt te voorzien van een 
'stabiliteitsreserve'. Concreet worden de emissierechten die niet zijn opgevraagd tijdens de veilingen 
opzijgezet en kunnen zij na verloop van tijd geannuleerd worden. Dit mechanisme heeft geleid tot een 
stijging van de prijs voor een ton CO2, die € 25-30 bedroeg in 2019-2020. Op dit prijsniveau werden 
bepaalde gascentrales competitiever dan bepaalde steenkoolcentrales. Door de verhoging van de 
capaciteit van wind- en zonne-energie is dit een van de factoren ter verklaring van de achteruitgang 
van steenkool tussen 2019 en 2020 in Europa. 

6.1.1. Fase 1 : 1 juni 2020 – 31 mei 2021 

124. Als gevolg van de gezondheidscrisis na de coronapandemie, de vertraging van de economische 
activiteit en de daling van de energievraag zijn de prijzen van de emissierechten in de eerste maanden 
van 2020 gedaald tot minder dan € 25/tCO2eq. De laagste prijs werd bereikt op 18 maart 2020: 
€ 15,23/tCO2eq. Van dan af vertoont de prijs een constante stijging. 

125. De stijging aan het einde van 2020 kan worden toegeschreven aan de aankondiging van sterkere 
Europese politieke ambities op het gebied van emissiereducties met de 'European Green Deal'. Dit 
politieke signaal komt tot uiting in de verwachting dat het aantal koolstofemissierechten in omloop 
verder zal dalen, wat tot hogere prijzen zal leiden. 

126. Op 1 januari 2021 gaat het EU ETS fase 4 in en stijgt de lineaire reductiefactor tot 2,2 % (in 
vergelijking met 1,74 % in fase 3). Vier andere belangrijke factoren hebben bijgedragen tot de 
historisch hoge prijzen van de emissierechten: 

- de aankondiging van het 'Fit-for-55 Plan' door de Europese Commissie; 

- de sterke stijgingen van de olie- en gasprijzen, waardoor het concurrentievermogen van 
kolengestookte elektriciteitscentrales relatief is toegenomen; 

- het economisch herstel na de coronacrisis; en 

- de anticipatie van sommige marktdeelnemers die 'long' posities hebben ingenomen in 
afwachting van verdere prijsstijgingen (zo bedraagt de koolstofprijsverwachting van 
Bloomberg voor 2022 € 80/tCO2eq in 2021). 

6.1.2. Fase 2 : 1 juni 2021 – 23 februari 2022 

127. Op 14 juli 2021 heeft de Europese Unie beslist haar klimaatdoelstellingen te versterken om 
koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050 en haar CO2-uitstoot met 55 % te verminderen tegen 2030 
tegenover 1990 (deze doelstelling vervangt de oude – minder ambitieuze – doelstelling van een 
vermindering van 40 % uitstoot tegen die datum). Om deze nieuwe doelstellingen te behalen, zal de 
Europese Unie de daling van het aantal CO2-emissierechten dat elk jaar op de markt wordt gebracht, 
moeten versterken. Daar emissierechten niet vergankelijk zijn, heeft een fenomeen van 
anticiperen/speculatie geleid tot een aanzienlijke stijging van de prijs per ton CO2 tot € 60 eind 
augustus 2021 en tot bijna € 100 begin februari 2022. 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 'geanticipeerde' verhoging van de vraag heeft 
een opwaartse druk gezet op de prijs per ton CO2. 
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128. Sommige lidstaten en marktdeelnemers (vooral dan de elektro-intensieve industrieën) hebben 
deze prijspieken toegeschreven aan speculatief gedrag op de markt, uitgelokt door financiële spelers 
die alleen aan de markten deelnemen om winst te maken met de handel in emissierechten. Dit gedrag 
kan de werking en de geloofwaardigheid van het EU ETS inderdaad ondermijnen indien het relatieve 
gewicht ervan in de totale markttransacties aanzienlijk is. 

6.1.3. Fase 3 : 24 februari 2022 – … 

129. De Russische invasie van Oekraïne, die op 24 februari 2022 begon, leidde binnen enkele dagen 
tot een scherpe daling van de prijzen van emissierechten, terwijl de prijzen van aardgas en elektriciteit 
in Europa historisch hoge niveaus bereikten. In een week tijd heeft de koolstofprijs bijna een derde 
van zijn waarde verloren, terwijl hij begin februari nog dicht bij de symbolische waarde van 
€ 100/tCO2eq lag. Deze oorlogsachtergrond markeert een echte ontkoppeling tussen de 
koolstofprijzen en de energieprijzen. 

Begin augustus 2022 is de prijs per ton CO2 gestabiliseerd op ongeveer € 85. 

6.2. Belgisch budget en de aanwending ervan 

130. Sinds 2013 (het begin van fase 3 van de EU-regeling voor de handel in emissierechten 'EU ETS') 
wordt een aanzienlijk deel van de CO2-emissierechten toegewezen aan installaties die onder het EU 
ETS vallen via een veilingsysteem dat op nationaal niveau door de verschillende lidstaten wordt 
georganiseerd.  

131. De opbrengsten van de veiling gaan hoofdzakelijk naar de begrotingen van de lidstaten, die 
verplicht zijn ten minste de helft van de opbrengsten te besteden aan maatregelen ter bevordering 
van de vermindering van broeikasgasemissies, de uitrol van hernieuwbare energie en koolstofafvang 
en -opslag, of de verbetering van de energie-efficiëntie en stadsverwarming35.  

132. Op grond van artikel 17 van Verordening (EU) nr. 525/2013 moeten de lidstaten jaarlijks verslag 
uitbrengen over het gebruik van inkomsten uit veilingen voor doeleinden op het gebied van 
klimaatverandering en energie. Merk op dat het jaarverslag niet noodzakelijk betrekking heeft op de 
inkomsten van het betrokken jaar, maar op de wijze waarop de inkomsten in een bepaald jaar worden 
besteed. Het is dus mogelijk dat deze inkomsten zijn gegenereerd door veilingen in de loop van de 
voorgaande jaren.  

6.2.1. Belgische inkomsten uit de veiling van CO2-emissierechten 

133. Voor fase 3 van het EU ETS heeft de veiling van de emissierechten bijna 1,7 miljard euro aan 
inkomsten voor België gegenereerd. Tabel 5 geeft een overzicht van de inkomsten van België uit de 
veiling van EUA-36 en EUAA-emissierechten37 in fase 3. 

  

 

35 Artikel 10(3) van de geconsolideerde versie van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot 
wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad 
36 EUAs : European allowances 
37 EUAAs : European Aviation Allowances 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-20210101&from=FR
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Tabel 5: Inkomsten van België uit de veiling van emissierechten (EUA's en EUAA's) tussen 2013 en 2020 

 

Bron : Belgisch register van broeikasgasemissies 

134. Merk op dat het verschil in inkomsten van jaar tot jaar kan worden verklaard door het aantal 
emissierechten dat elk jaar wordt geveild, maar ook door de prijs van deze emissierechten. Zoals uit 
bovenstaande tabel blijkt, is de prijs van de emissierechten vanaf 2018 aanzienlijk gestegen. Bijgevolg 
zullen de veilinginkomsten in 2018 meer dan dubbel zo hoog zijn als in 2017, voor een vergelijkbaar 
aantal geveilde emissierechten.  

135. Uit de laatste beschikbare gegevens blijkt dat de veiling van emissierechten België sinds de start 
van fase 4 van het EU ETS (gegevens beschikbaar tot 28 oktober 202138) meer dan 435 miljoen euro 
heeft opgeleverd, voor een volume van 8.778.000 geveilde emissierechten (EUA's en EUAA's). De 
totale geraamde inkomsten voor 2021 bedragen 530 miljoen euro.  

136. Deze aanzienlijke toename van de veilinginkomsten valt te verklaren door de stijging van de prijs 
van de emissierechten. De gemiddelde prijs van de EUA-emissierechten bedroeg in deze periode 
€ 50,79, terwijl de gemiddelde prijs van de EUAA-emissierechten € 53,32 bedroeg, een nooit eerder 
gezien prijsniveau.  

6.2.2. Gebruik van de Belgische veilingopbrengsten 

137. Het samenwerkingsakkoord van 12 februari 201839 tussen de Federale Staat, het Vlaams 
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de verdeling van de Belgische 
klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 voorziet onder meer in de verdeling van 
de inkomsten uit de veiling van emissierechten tussen de Federale Staat en de gewesten.  

138. Voor de periode 2013-2020 worden de inkomsten van deze veiling als volgt verdeeld: 

 
Voor de eerste schijf van  

€ 326 miljoen 

Voor alle andere veilinginkomsten 

tot 2020 

Federale staat 10 % 9.05 % 

Vlaams Gewest 53 % 52.76 % 

Waals Gewest 30 % 30.65 % 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 % 7.54 % 

 

 

38 Belgisch register van broeikasgasemissies 
39 https://www.cnc-nkc.be/sites/default/files/content/ac_bs_2013-2020.pdf  

EUA + EUAA

Year

Number of 

allowances 

auctioned

Average 

price (€)

Revenues for 

Belgium (€)

Number of 

allowances 

auctioned

Average 

price (€)

Revenues for 

Belgium (€)

Revenues for 

Belgium (€)

2013      26,112,000  €         4.40  €     114,992,255  €     114,992,255 

2014      16,089,000  €         5.91  €       95,030,055         341,000  €         6.01  €     2,048,600  €       97,078,655 

2015      18,224,000  €         7.62  €     138,955,320         383,000  €         7.04  €     2,694,600  €     141,649,920 

2016      20,361,000  €         5.26  €     107,139,740         139,500  €         5.29  €         737,935  €     107,877,675 

2017      24,927,000  €         5.76  €     143,523,215         130,500  €       18.90  €     2,467,050  €     145,990,265 

2018      24,573,000  €      15.42  €     378,996,310         110,500  €         7.14  €         788,490  €     379,784,800 

2019      14,299,000  €      24.63  €     352,202,500         193,000  €       23.65  €     4,565,120  €     356,767,620 

2020      14,521,500  €      24.31  €     353,074,565         125,500  €       23.73  €     2,978,160  €     356,052,725 

Total    159,106,500  €      10.58  € 1,683,913,960      1,292,500  €       10.69  €   13,812,905  € 1,697,726,865 

EUA EUAA

https://www.cnc-nkc.be/sites/default/files/content/ac_bs_2013-2020.pdf
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139. De veilingopbrengsten werden tussen 2013 en 2015 in België niet uitgegeven, in afwachting van 
de nodige juridische beslissingen. Deze ontvangsten werden derhalve toegewezen en gedeeltelijk 
vastgelegd en uitbetaald in de volgende jaren. 

Tabel 6: Aandeel van de Belgische inkomsten uit de veiling van emissierechten dat wordt besteed aan klimaat- en 
energiedoeleinden (in miljoen €) 

(miljoen €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Veilingopbrengsten 115 97.1 141.6 107.6 144.3 381.5 356.8 356.1 

Gerapporteerd als 

besteed aan 

klimaat- en 

energiedoeleinden 

0 0 0 37.5 133.1 213.7 357.8 162.6 

% besteed aan 

klimaat- en 

energiedoeleinden 

N/A N/A N/A 35 % 92 % 56 % 100 % 46 % 

Bron: EU Climate Action progress report - November 2021 

6.2.2.1. Federale staat 

140. De opbrengsten van het EU-ETS die aan de federale regering zijn toegekend, zijn toegewezen 
aan een federaal fonds, het zogeheten 'Fonds bestemd voor de klimaatresponsabilisering' of 'Fonds 
destiné à la responsabilisation climat'.  

Sinds 2016 (begrotingsjaar) wordt elk jaar een bedrag van dit fonds via een bonussysteem aan de 
gewesten toegekend. Deze hoeveelheden worden bepaald op basis van het verschil tussen de 
broeikasgasemissies en de respectieve streefcijfers van de gewesten in het jaar dat aan de oefening 
voorafgaat, vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs per emissie op jaarbasis van de emissierechten 
die door België zijn toegekend in het jaar waarin het verschil werd bepaald. 

6.2.2.2.  Vlaams Gewest  

141. De inkomsten die aan het Vlaams Gewest worden toegewezen, worden verdeeld binnen het 
'Vlaams Klimaatfonds'. Deze bedragen kunnen onder meer worden gebruikt voor:  

- de cofinanciering van het Vlaams intern klimaatbeleid om zijn doelstellingen inzake 
broeikasgasemissiereductie te bereiken en zo bij te dragen tot de Vlaamse 
reductiedoelstelling buiten het EU ETS of de Vlaamse LULUCF-sector; 

- de uitvoering van het beleid inzake de flexibiliteitsmechanismen;  

- de correctie van het verlies aan competitiviteit van Vlaamse bedrijven ten gevolge van 
Europees of internationaal klimaatbeleid; of  

- de dekking van alle kosten van het beleid in verband met de voorbereiding, de organisatie 
en de bijdragen aan de klimaatveilingen.  

De Vlaamse regering wil de vrije beleidsruimte van € 169,81 miljoen binnen het Vlaams Klimaatfonds 
in 2022 gebruiken voor haar bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering (€ 7,25 miljoen) en voor 
de Vlaamse beperkende maatregelen (€ 162,56 miljoen) zoals:  

- energiemaatregelen in de bouwsector: € 92,87 miljoen;  

- lokale klimaatmaatregelen: € 30 miljoen;  



 

Niet-vertrouwelijke versie 75/117 

- verzachting van de klimaatverandering in de landbouw en opslag van koolstof in de 
bodem: € 4,67 miljoen;  

- verzachting van de klimaatverandering in de industrie buiten het EU-ETS: € 4,67 miljoen;  

- transport en mobiliteit: € 7,4 miljoen;  

- verzachting van de klimaatverandering in de afvalsector en door de circulaire economie: 
€ 0,5 miljoen; en 

- Klimaatplan van de Vlaamse Regering: € 3 miljoen. 

6.2.2.3. Waals Gewest  

142. De aan het Waalse Gewest toegekende inkomsten worden toegewezen in het kader van het 
'Waalse Kyoto-fonds'. Deze bedragen kunnen onder meer worden gebruikt voor:  

- de bevordering van activiteiten en projecten die gericht zijn op de vermindering of de 
duurzame opslag van broeikasgassen;  

- de controle op de uitstoot van broeikasgassen:  

- klimaataanpassingsmaatregelen;  

- maatregelen ter financiering van onderzoek en ontwikkeling met het oog op de beperking 
van broeikasgasemissies en de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering; en  

- de financiering van de acties in het kader van het LKEP (Lucht-, Klimaat- en Energieplan) 
zoals de regering dat aan het parlement heeft voorgelegd.  

In 2021 had € 111 miljoen uit het Fonds moeten worden vrijgemaakt, waarvan € 61 miljoen in de vorm 
van leningen en € 50 miljoen als rechtstreekse subsidies voor specifieke maatregelen, zoals:  

- energie-efficiëntie en energietransitie van de bedrijven: € 35 miljoen aan leningen, en 
€ 12,5 miljoen aan subsidies;  

- steun voor de ontwikkeling van waterstof: 6 miljoen euro aan leningen en 10 miljoen euro 
aan subsidies;  

- energietransitie via coöperatieve verenigingen: € 8,5 miljoen euro aan leningen;  

- energiegemeenschappen: € 2,5 miljoen; en  

- uitrol van laadpalen: € 2,5 miljoen.  

6.2.2.4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

143. De aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende ontvangsten worden verdeeld binnen 
het Klimaatfonds. De middelen van het Klimaatfonds werden onder meer gebruikt voor maatregelen 
ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen: maatregelen met betrekking tot gebouwen, 
installaties en producten, en maatregelen met betrekking tot vervoer en mobiliteit. 
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7. MAATREGELEN GENOMEN IN BELGIE 

7.1. Maatregelen ten behoeve van de verbruikers 

7.1.1. Huishoudens 

7.1.1.1. De btw-vermindering van 21 % naar 6 % 

144. In februari 2022 heeft de federale regering verschillende maatregelen genomen om de 
koopkracht van de huishoudens veilig te stellen tegenover de ongeziene stijging van de energieprijzen 
op de groothandelsmarkten, die een weerslag had op de energieprijzen op de residentiële markt. Deze 
maatregelen omvatten onder meer een tijdelijke vermindering van het btw-tarief op elektriciteit voor 
huishoudelijke afnemers van 21 % naar 6 % tussen 1 maart 2022 en 30 juni 202240. Gelet op de 
aanhoudend hoge energieprijzen heeft de federale regering in maart 2022 beslist deze tijdelijke btw-
vermindering op elektriciteit te verlengen tot 30 september 202241. In juni 2022 werd deze maatregel 
opnieuw verlengd tot 31 december 2022. 

145. In het kader van een tweede reeks maatregelen voor het behoud van de koopkracht van de 
huishoudens die met de ongeziene stijging van de energieprijzen geconfronteerd worden, heeft de 
federale regering in maart 2022 beslist om voor de huishoudelijke klanten een tijdelijke vermindering 
in te voeren van de btw van toepassing op aardgas. Die btw ging van 21 % naar 6 % tussen 1 april 2022 
en 30 september 2022. In juni 2022 werd deze maatregel opnieuw verlengd en ditmaal tot 
31 december 2022. 

7.1.1.2. De energiepremies 

146. Om de kwetsbare verbruikers te beschermen die met de prijsstijging worden geconfronteerd 
die in 2021 begon, heeft de federale regering in december 2021 een maatregel genomen voor de 
toekenning van een eenmalige premie van € 80 aan alle huishoudelijke klanten die op 
30 september 2021 van het sociaal tarief elektriciteit genoten, hetzij ongeveer 935.000 klanten42. Het 
merendeel van de personen die recht hebben op dit « eenmalig forfait van € 80 » heeft dit ontvangen 
in het 1e kwartaal van 2022. De laattijdige gevallen voorzien in de regelgeving zullen ten laatste voor 
31 december 2022 worden behandeld43.  

 

40 In overeenstemming met het koninklijk besluit van 21 februari 2022 tot wijziging van de koninklijke besluiten nr. 4 en 20 

met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de verlaging van het tarief van de belasting over de 
toegevoegde waarde betreft voor de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten  
41 In overeenstemming met het koninklijk besluit van 23 maart 2022 tot wijziging van de koninklijke besluiten nr. 4 en 20 met 

betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde 
waarde betreft voor de levering van elektriciteit, van aardgas en van warmte via warmtenetten in het kader van residentiële 
contracten 
42 Overeenkomstig de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en 

tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 
tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare 
dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt 
43 Overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 december 2021 tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig 
forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen 
in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 
maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare 
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147. Om de huishoudens te beschermen tegen de stijging van de energieprijzen die in 2021 begon, 
heeft de federale regering daarnaast een maatregel genomen voor de toekenning van een 
verwarmingspremie van € 100 aan alle huishoudelijke elektriciteitsklanten, hetzij ongeveer 5 miljoen 
begunstigden44. De elektriciteitsleveranciers moeten deze premie via een kredietnota op ten laatste 
31 juli 2022 toekennen aan de huishoudelijke klanten die op 31 maart 2022 tot hun portefeuille 
behoorden. De regelgeving verduidelijkt ook de bepalingen die moeten worden nageleefd op gebied 
van laattijdige toekenning van de verwarmingspremie om te verzekeren dat een maximum aan 
huishoudelijke elektriciteitsklanten hiervan kunnen genieten. 

 

7.1.2. Begunstigden van het sociaal tarief 

7.1.2.1. Verlenging van de toekenning van het sociaal tarief aan de laagste inkomens (BVT)  

148. Sinds 1 februari 2021 zijn de structurele categorieën van begunstigden van het sociaal tarief45 
aangevuld met een tijdelijke categorie, namelijk de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming 
van het ziekenfonds (de zogenaamde "BVT"-klanten), met als doel bescherming te bieden aan de 
kwetsbare klanten die ten gevolge van de coronacrisis een inkomensdaling of -verlies hebben geleden. 
Deze tijdelijke uitbreidingsmaatregel zou oorspronkelijk op 31 december 2021 aflopen. Als gevolg van 
de ongeziene stijging van de energieprijzen op de groothandelsmarkten sinds het derde kwartaal van 
2021 heeft de federale regering echter meermaals beslist deze maatregel te verlengen. Volgens de 
laatste beslissingen die ons bekend zijn, zou die nu aflopen op 31 december 2022. 

7.2. Maatregelen ten behoeve van de leveranciers 

7.2.1. Toekenning van cashflow via voorschotten op het sociaal tarief en de energiepremies 

149. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 januari 2021 tot uitbreiding van de groep van 
gerechtigden op het sociaal tarief tot de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (hierna: 
BVT-klanten)46, heeft de CREG aan de energieleveranciers voorschotten toegekend op de terugbetaling 
van de kosten voor de uitbreiding van het sociaal tarief tot de BVT-klanten voor een totaalbedrag van 
€ 674,7 miljoen, als volgt verdeeld: 

 

dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt  en het koninklijk 
besluit van 1 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2021 tot vaststelling van de nadere regels 
betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht 
van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van 
sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de 
elektriciteitsmarkt. 
44 Overeenkomstig de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie 
45 Zie voor meer informatie over de categorieën van begunstigden van sociale tarieven de website van de FOD Economie 
46 Koninklijk besluit van 28 januari 2021 tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, 

§ 2/2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen en in artikel 20, § 2/1, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van 
de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen 
hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de 
toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan 

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/02/28/2022040472/staatsblad
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie#.
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- € 188 miljoen in 2021 (eind april 2021 en eind december 2021) om de verbruiksperiode 
van het jaar 2021 te dekken, waarvan een deel in 2021 wordt gefactureerd en de rest 
in 2022;  

- € 486,7 miljoen in de eerste helft van 2022 (begin april 2022 en begin juli 2022), om de 
verbruiksperiode van de eerste helft van 2022 te dekken, te factureren in 2022 en 2023; 

- de leveranciers hebben ook een voorschot van € 72 miljoen ontvangen (eind 
december 2021) voor de toekenning van de premies van € 80 euro aan de beschermde 
huishoudelijke elektriciteitsafnemers en van € 480 miljoen (zomer 2022) voor de 
toekenning van premie van € 100 aan alle huishoudelijke elektriciteitsafnemers. 

150. In de mate dat de bovenvermelde bedragen meestal aan de leveranciers werden toegekend 
voor de afrekeningsperiode van de eindgebruikers, kunnen de aldus ontvangen voorschotten worden 
beschouwd als een voorfinanciering van de maatregel om het sociaal tarief uit te breiden tot BVT-
klanten en van de premies van € 80 en € 100, en helpen ze zo de kosten van de leveranciers op te 
vangen en hun cashflow te bevorderen.  

151. De CREG herinnert er ook aan dat zij in het kader van de besprekingen binnen de werkgroep 
"Energiearmoede" van de Koning Boudewijnstichting, die resulteerden in de publicatie van 
15 aanbevelingen om de efficiëntie en rechtvaardigheid van het sociaal energietarief te verbeteren47, 
een specifiek voorstel heeft gedaan voor de invoering van driemaandelijkse voorschotten aan 
energieleveranciers, als volgt geformuleerd : « Als gevolg van het berekenings- en verificatieproces 
vindt de terugbetaling van de delta tussen het sociale tarief en het referentietarief verscheidene 
maanden nadat de leveranciers de aan de levering verbonden kosten hebben gemaakt plaats. Die 
laatsten moeten deze compensatie dus voorfinancieren, wat voorfinancieringskosten met zich 
meebrengt. Om de neutraliteit van deze kosten voor de leveranciers te garanderen, stelt de werkgroep 
voor om structurele voorschotten in te voeren - zoals in 2021 is gebeurd voor de tijdelijke uitbreiding 
van de categorieën begunstigden van het sociaal tarief, maar dan met driemaandelijkse voorschotten 
in januari, april en juli van het jaar t, die overeenkomen met een kwart van de in september van het 
jaar t-1 goedgekeurde schuldvordering en rekening houden met de beschikbare middelen in de fondsen. 
Bij gebrek aan voldoende middelen zou een pro rata op deze voorschotten worden toegepast. Deze 
voorschotten zouden dan worden geregulariseerd wanneer het berekenings- en verificatieproces is 
voltooid » 

152. De CREG adviseert dan ook dit voorstel in overweging te nemen om het proces van terugbetaling 
van de schuldvorderingen van beschermde klanten aan te passen aan de huidige situatie op de 
energiemarkten, aangezien de sterke stijging van de marktprijzen in combinatie met de plafonnering 
van de sociale tarieven een opwaartse druk uitoefent op de kostprijs van de maatregel en bijgevolg op 
de kosten die de leveranciers moeten maken voor de voorfinanciering van de compensatie van de 
sociale tarieven. Ook andere elementen, zoals de opname van gewestelijke quota voor 
groenestroomcertificaten in de referentieprijs voor elektriciteit, kunnen in aanmerking worden 
genomen. Bij dergelijke aanpassingen moet niettemin rekening worden gehouden met de berekening 
van de energiecomponent van de aardgasreferentieprijs, die momenteel uitsluitend gebaseerd is op 
de TTF-gasnotering, die aanzienlijk duurder is geworden dan de ZTP-gasnotering (zie punt 1.1). 

 

47 https://www.kbs-frb.be/nl/versterking-van-het-sociaal-energietarief-aanbevelingen-van-het-platform-tegen-
energiearmoede   

https://www.kbs-frb.be/nl/versterking-van-het-sociaal-energietarief-aanbevelingen-van-het-platform-tegen-energiearmoede
https://www.kbs-frb.be/nl/versterking-van-het-sociaal-energietarief-aanbevelingen-van-het-platform-tegen-energiearmoede
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8. MAATREGELEN GENOMEN IN HET BUITENLAND 

8.1. Maatregelen genomen voor het helpen van verbruikers 

153. Als antwoord op de snel stijgende prijzen hebben de EU-lidstaten 48 talrijke maatregelen 
genomen om de consumenten te helpen, en vooral die met de laagste inkomens. Deze maatregelen 
kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. Deze omvatten rechtstreekse steun aan de 
consumenten, belastingverlagingen en -toeslagen, prijsplafonds en andere maatregelen. Binnen deze 
categorieën zijn er ook verschillende soorten maatregelen. 

Figuur 43 toont per maatregel de landen die deze maatregel hebben ingevoerd49. 

In de volgende paragrafen stellen wij deze maatregelen voor en illustreren we ze met concrete gevallen 
in verschillende landen50. 

Figuur 43: Genomen maatregelen ter ondersteuning van de verbruikers 

 

8.1.1. Rechtstreekse steun voor verbruikers 

154. 18 landen51 hebben een rechtstreekse steun toegekend aan de verbruikers, voornamelijk aan 
huishoudens met de zwakste inkomens. In verschillende landen werd deze categorie uitgebreid naar 
een groter aantal huishoudens.   

In Frankrijk hebben 5,8 miljoen kwetsbare huishoudens die reeds voor de crisis een steun van € 150 
kregen in december 2021 een voucher van € 100 gekregen. Bovendien hebben alle huishoudens met 
een inkomen lager dan € 2.000 per maand, hetzij 38 miljoen personen, ook een vermindering van € 100 
op hun factuur gekregen. 

 

48 Net zoals het Verenigd-Koninklijk en Noorwegen die ook in dit hoofdstuk geanalyseerd worden 
49 Op basis van een document van ACER « Status review on retail market developments », versie van 04/07/22 
50 ACER, status review on retail market developments, versie van 04/07/2022 
51 Oostenrijk, België, Republiek Tsjechië, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, 
Nederland, Noorwegen, Polen Roemenië, Zweden, Kroatië, het Verenigd-Koninkrijk 
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In Nederland hebben de huishoudens met een laag inkomen een eenmalige betaling van € 800 
gekregen en werd er een aanvullend budget van € 300 miljoen toegekend aan personen met een zwak 
geïsoleerde verblijfplaats. 

In Spanje werd een verwarmingsvoucher toegekend aan 1,2 miljoen kwetsbare verbruikers. Het 
toegekende bedrag (tussen € 50 en € 100) varieert in functie van het klimaat van de regio. 

Italië heeft de toegang tot zijn « sociale bonus » ook aanzienlijk uitgebreid (verhoging van de 
armoedegrens vanaf welke deze bonus geldt van € 8.265 naar € 12.000) en de bedragen ervan omhoog 
getrokken. Eind 2021 waren er voor elektriciteit 2,5 miljoen rechthebbende huishoudens en voor gas 
1,5 miljoen huishoudens. Sinds 1 april 2022 wordt het aantal begunstigden voor elektriciteit geraamd 
op 3,5 miljoen en voor aardgas op 2,3 miljoen. 

Daarnaast werd in juni en juli 2022 een bonus van € 200 toegekend aan werknemers, zelfstandigen, 
gepensioneerden en werklozen met een jaarinkomen van minder dan € 35.000 bruto. De regering 
schat dat dit zo’n 30 miljoen personen betreft. 

In Noorwegen werd voor de periode van december 2021 tot maart 2023 een mechanisme ingevoerd 
dat wordt beheerd door de nationale reguleringsinstantie en dat voor de huishoudens een 
“compensatie” voorziet op hun elektriciteitsfactuur voor een maximaal verbruik tot maximum 
5.000 kWh/maand. Deze compensatie komt overeen met een verminderingspercentage (initieel 
vastgelegd op 55 %, daarna verhoogd tot 80 %) toegepast op de elektriciteitsprijs wanneer die hoger 
is dan 70 øre/kWh). Een gelijkaardige steun wordt toegekend aan landbouwers en 
broeikasexploitanten voor een maximumverbruik van 20.000 kWh/jaar. 

Polen heeft voor de huishoudens met een laag inkomen een steun ingevoerd waarvan het toegekende 
bedrag afhangt van criteria die verband houden met het inkomen van de huishoudens, het aantal 
personen waaruit het huishouden bestaat en de verwarmingsbron.  

8.1.2. Vermindering van taksen en toeslagen op energiefacturen 

155. Sommige landen hebben steun toegekend aan de verbruikers via btw-verminderingen 
(8 landen52), verminderingen op toeslagen voor hernieuwbare energie (5 landen53) of via andere 
soorten verminderen (12 landen54). 

Sinds februari 2022 heeft de regering in Frankrijk het bedrag van de binnenlandse taksen op het 
eindverbruik elektriciteit verminderd (TICFE of CSPE)55 van € 22,5/MWh naar € 1/MWh voor 
huishoudens en naar € 0,5/MWh voor ondernemingen. 

In Duitsland werd de EEG-taks, die bijdraagt aan de financiering van de bevordering van hernieuwbare 
energie, progressief verminderd in 2021 (van c€ 6,756 naar 6,5/kWh), vervolgens opnieuw in 2022 (van 
c€ 6,5 naar 3,72/kWh) en vanaf januari 2023 wordt hij definitief geschrapt.  

In juli 2022 heeft Nederland de btw op energiefacturen van 21 naar 9 % verminderd. Er werd ook een 
vermindering op de andere energietaksen toegepast. Deze bedraagt € 400 in 2021 en € 565 in 2022 
voor een gemiddeld gezin.  

 

52 België, Republiek Tsjechië, Cyprus, Spanje, Hongarije, Italië, Polen, Portugal 
53 Oostenrijk, Letland, Portugal, Roemenië, Slovenië 
54 Oostenrijk, België Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Slovenië 
55 Voor meer informatie : https://www.douane.gouv.fr/professionnels/energie-environnement/fiscalite-de-lelectricite-du-
gaz-et-du-charbon  

https://www.douane.gouv.fr/professionnels/energie-environnement/fiscalite-de-lelectricite-du-gaz-et-du-charbon
https://www.douane.gouv.fr/professionnels/energie-environnement/fiscalite-de-lelectricite-du-gaz-et-du-charbon
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Spanje heeft de btw op elektriciteit voor gezinnen verminderd naar 10 % (vanaf juni 2021) en dan naar 
5 % vanaf 1 juli 2022. Spanje heeft ook de taks van 7 % op elektriciteitsproductie opgeschort en de taks 
op elektriciteit verminderd van 5,1 % naar 0,5 %. 

In Italië werd de btw op aardgas voor alle verbruikers verminderd naar 5 %. Daarnaast werden in de 
elektriciteits- en aardgassector alle taksen en toeslagen (met inbegrip van die ter ondersteuning van 
hernieuwbare energie) verminderd tot nul. 

In Noorwegen werd de elektriciteitstoeslag in eerste instantie van øre 16,69/kWh naar øre 15,41 /kWh 
verminderd en dan van december 2021 tot maart 2022 naar øre 8,91/kWh. 

Polen voerde voor alle verbruikers een verminderde accijns in voor elektriciteit en voor andere 
brandstoffen. De huishoudens konden genieten van een totale vrijstelling van de accijnzen op 
elektriciteit. Daarnaast werd de btw op elektriciteit verminderd van 23 % naar 5 % en die op gas van 
23 % naar 8 %. Initieel was voorzien dat deze maatregel van toepassing zou zijn van januari 2022 tot 
maart 2022, maar ze werd verlengd tot juli 2022. 

8.1.3. Prijsplafonds 

156. 8 landen56 zijn rechtstreeks op de kleinhandelsmarkt tussengekomen door prijsplafonds in te 
voeren. 

In Frankrijk heeft de regering een « tarifair schild » ingevoerd om de impact van de prijzencrisis op de 
verbruikers te beperken.  

Voor elektriciteit besliste de regering om de stijging van de gereguleerde verkoopstarieven in 2022 te 
plafonneren op 4 %. Deze maatregel was initiaal bestemd voor huishoudelijke verbruikers, maar werd 
uiteindelijk uitgebreid naar bepaalde kleine professionele verbruikers.  

Voor aardgas werden ook de gereguleerde verkoopstarieven voor de huishoudelijke verbruikers 
bevroren op hun niveau van oktober 2021. Het “tarifair schild » aardgas werd vervolgens uitgebreid 
naar huishoudens die niet in aanmerking kwamen voor gereguleerde tarieven (bijvoorbeeld kleine 
appartementen, sociale woningen en woningen verwarmd via een warmtenet) die in de toekomst een 
financiële compensatie zullen krijgen die gelijkaardig is aan de bevriezing van de gereguleerde 
tarieven. 

De invoering van deze maatregel werd voornamelijk mogelijk gemaakt door de vermindering van de 
binnenlandse taks op het eindverbruik van elektriciteit (TICFE, cfr. supra) en dankzij de stijging van het 
plafond van ARENH57 met 20 TWh in 2022, waardoor de leveranciers kunnen van verkopen aan 
verminderde prijs van de productie van de centrales van EDF. 

Polen voerde een maximumaardgasprijs in voor huishoudens en nutsbedrijven in 2022. De 
ondernemingen die aardgas verkopen aan die klanten krijgen daarvoor een financiële compensatie. 

In Spanje werd de stijging van de energiecomponent van het gereguleerd aardgastarief voor 
huishoudens bij elke trimestriële herziening beperkt tot 15 %. Onafhankelijk van deze maatregel 
voerde Spanje ook een prijsplafond in voor aardgas om de prijszetting op de spot markten te 
beïnvloeden. Dit mechanisme wordt verder uiteengezet in hoofdstuk 8.3 “Andere 
tussenkomstmaatregelen op de groothandelsmarkt”. 

Het mechanisme dat in Litouwen werd ingevoerd voorziet dat wanneer het plafond van de 
gereguleerde prijs met meer dan 40 % stijgt, de regulator het op een lager niveau kan vastleggen. Daar 

 

56 Frankrijk, Verenigd-Koninkrijk, Roemenië, Spanje, Polen, Litouwen, Portugal, Slovakije 
57 Accès régulé à l’Electricité Nucléaire Historique 
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tegenover krijgen de leveranciers een compensatie gefinancierd door het budget van de Staat (voor 
een bedrag dat voor 2022 op € 570 miljoen wordt geraamd). Daarnaast heeft Litouwen ook de tweede 
fase van de liberalisering van de markt met 6 maanden uitgesteld. Zo kunnen de verbruikers bij hun 
historische operator blijven aan het gereguleerd tarief. Voor huishoudens die een andere leverancier 
hadden gekozen, werd er ook een plafond ingevoerd. Er wordt een financiële compensatie toegekend 
in functie van de elektriciteitsprijs (> € 0,24/kWh ). 

8.1.4. Maatregelen specifiek gericht op de professionele sector 

157. 3 landen58 hebben specifieke maatregelen genomen ter ondersteuning van de professionele 
sector.  

In Frankrijk hebben 1,5 miljoen kleine professionele klanten kunnen genieten van een plafonnering 
van de energieprijzen. Voorts wordt in een decreet dat momenteel wordt besproken, een mechanisme 
voor staatssteun voorgesteld ten behoeve van niet-residentiële verbruikers wier energie-uitgaven 
meer dan 3 % van hun inkomen in 2021 bedragen en voor wie de in 2022 te betalen energieprijs (in 
€/MWh) is verdubbeld ten opzichte van de referentieprijs in 2021. 

In Luxemburg wordt de invoering van gelijkaardige maatregelen onderzocht. 

In Italië werd een buitengewone bijdrage aangeboden aan energie-intensieve industrieën onder de 
vorm van een belastingsvermindering. 

In Nederland heeft de regering een budget van ongeveer € 600 miljoen voorzien ter ondersteuning 
van de niet-huishoudelijke verbruikers, kmo’s in het bijzonder.  

In het Verenigd-Koninkrijk heeft de regulator een maatregel ingevoerd om ervoor te zorgen dat 
leveranciers de risico's in verband met hoge en volatiele prijzen kunnen beheren en dat deze niet op 
de consument worden afgewenteld.  

8.1.5. Andere maatregelen 

158. 10 landen hebben maatregelen genomen om de betaling van de nettarieven59 uit te stellen, te 
verminderen of zelfs tijdelijk op te schorten voor de huishoudens. 

In 6 landen60 werd uitstel van betaling van onbetaalde facturen toegestaan. 

7 landen61 hebben ook maatregelen genomen om de transparantie en de informatie ten aanzien van 
de verbruikers te vergroten. Zo moet bijvoorbeeld in Spanje elke prijsstijging bij een nieuwe offerte of 
bij een contractvernieuwing expliciet door de leverancier aan de verbruiker worden meegedeeld. 

Griekenland voorziet, aanvullend bij de prijsvergelijker, de invoering van een tool die het voor de 
verbruiker, die een variabel contract heeft onderschreven, mogelijk maakt om de variabele component 
van zijn factuur te begrijpen en te berekenen. 

Italië heeft aangekondigd dat vanaf de maand oktober 2022 het tarief voor de verbruikers niet langer 
zal gelinkt zijn aan de Nederlandse referentieprijs (TTF Gas Futures), maar aan Italiaanse 
gascontracten. Italië hoopt dat dit zal leiden tot een daling van de prijzen voor de verbruikers. 

 

58 Portugal, Italië en Nederland 
59 Griekenland, Slovakije, Italië, Portugal, Slovenië, Letland, Cyprus, Estland, Hongarije, Luxemburg 
60 Oostenrijk, België, Republiek Tsjechië, Griekenland, Italië, Portugal 
61 Oostenrijk, België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Roemenië, Slovenië 



 

Niet-vertrouwelijke versie 83/117 

8.2. Maatregelen om overwinsten te belasten 

159. In juli hadden 3 landen stappen ondernomen om "overwinsten" te belasten. 

Italië heeft een buitengewone taks van 25 % ingevoerd op bijkomende winsten voor ondernemingen 
actief in de volgende sectoren: 

- productie van elektriciteit, aardgas en methaan ; 

- doorverkoop van elektriciteit, aardgas en methaan ; 

- productie, distributie en uitwisseling van aardolieproducten; 

- import of invoering op het Italiaans grondgebied van elektriciteit, aardgas, methaan of 
aardolieproducten. 

Deze heffing wordt toegepast op het gedeelte aan “verhoogde winsten” gerealiseerd tussen 
1 oktober 2021 en 30 april 2022 ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar, voor 
toepassing van de belastingen. 

Daarnaast werd een « contract for difference » ingevoerd voor energie die in het net wordt 
geïnjecteerd vanaf:  

- zonne-energiecentrales van meer dan 20 KW met stimulansen die onafhankelijk zijn van 
de marktprijs, en 

- installaties voor hernieuwbare energie (zonne-energie, waterkracht, windenergie en 
geothermische energie) met een vermogen van meer dan 20 kW die niet genieten van 
een stimulans en die voor 1 januari 2010 in dienst zijn getreden. 

De berekening is gebaseerd op het verschil tussen een referentieprijs die gelinkt is aan specifieke 
marksectoren en de marktprijzen voor specifieke technologieën. De opbrengsten worden toegewezen 
aan een specifiek fonds ter vermindering van de algemene lasten van het elektriciteitssysteem. 

In Spanje heeft de regering een mechanisme ingevoerd met het oog op de tijdelijke vermindering van 
overwinsten gerealiseerd door elektriciteitsproductie-eenheden waarvan de marginale kost niet 
afhangt van de gas- en de CO2-prijs. De betreffende productie-eenheden moeten maandelijkse 
terugbetalingen doen waarvan het bedrag wordt vastgesteld op basis van de elektriciteit die door de 
eenheid wordt geproduceerd, de kost van aardgas62 en het aantal uren per maand waarin de STEG-
centrales de elektriciteitsprijs hebben bepaald. Het bedrag dat moet worden terugbetaald is gebaseerd 
op een STEG-centrale als de gasprijzen hoger liggen dan € 20/MWh. 

Het betreft hier niet de productie-eenheden die een specifiek vergoedingssysteem hebben (zoals de 
gesubsidieerde productie-eenheden van hernieuwbare elektriciteit) of de kleine productie-eenheden 
(≤ 10 MW).  

Bovendien is het mechanisme niet van toepassing als de geproduceerde energie reeds verkocht is in 
het kader van een forward contract tegen een vaste prijs ondertekend voor de inwerkingtreding van 
het mechanisme en voor een looptijd van meer dan één jaar. 

Het Verenigd-Koninkrijk, tenslotte, heeft een bijkomende taks van 25 % ingevoerd op de winsten van 
aardolie- en gasbedrijven actief op haar grondgebied. Deze maatregel is in werking getreden op 
26 mei 2022 en zou van toepassing zijn tot op het moment dat de aardolie- en gasprijzen naar een 
historisch normaal niveau terugkeren. 

 

62 Voor zover deze hoger ligt dan € 20/MWh 
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8.3. Andere tussenkomstmaatregelen op de groothandelsmarkt 

160. Spanje en Portugal hebben aan de Europese Commissie laten weten dat zij een specifiek 
mechanisme willen invoeren, dat als een staatssteun kan worden beschouwd, ter vermindering van de 
impact van de stijging van de aardgasprijs op de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkten. De 
Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven op 8 juni 2022. 

Deze landen die slechts matig geïntegreerd zijn met de rest van continentaal Europa (de 
interconnectiecapaciteit tussen Frankrijk en Spanje ligt lager dan 3 %) lijden niet alleen zeer sterk 
onder de prijsstijging, maar ook onder een grote volatiliteit van de prijzen op de groothandelsmarkten.  

De doelstelling van deze 2 landen is dan ook om een tijdelijk mechanisme in te voeren dat het voor 
hen mogelijk maakt om de link tussen de stijging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen op de spot 
markt te verminderen.  

De prijs van aardgas wordt gedurende 12 maanden geplafonneerd op gemiddeld € 48,75/MWh63. De 
elektriciteitsproductie-eenheden die door deze plafonnering worden beïnvloed, nl. warmtecentrales, 
zullen een compensatie krijgen ter garantie van de verderzetting van hun elektriciteitsproductie. Het 
bedrag van deze compensatie varieert dagelijks in functie van de aardgasprijs. Dankzij deze 
compensatie zijn zij in staat om een bod uit te voeren op de markt aan een lagere prijs dan de prijs 
waaraan zij een bod zouden hebben uitgevoerd als deze compensatie er niet zou zijn. Bijgevolg is de 
marginale prijs dan ook lager dan de spot prijs. De overige regels van de elektriciteitsmarkt zijn zoals 
gebruikelijk van toepassing. 

De maatregel voor een bedrag van € 8,4 miljard (€ 6,3 miljard voor Spanje en € 2,1 miljard voor 
Portugal) zal gefinancierd worden door: 

i. Een deel van de zogenaamde “congestie-inkomsten” (d.w.z. de inkomsten die de Spaanse 
transmissienetbeheerder verkrijgt uit de grensoverschrijdende uitwisseling van 
elektriciteit tussen Frankrijk en Spanje), en 

ii. Een door Spanje en Portugal opgelegde heffing voor kopers die van de maatregel 
profiteren. »64 

8.4. Samenvatting studie VaasaETT voor de CREG 

161. De manier van de prijszetting door de leveranciers in de verschillende landen speelt bij de 
vergelijking van deze prijsevoluties een zeer belangrijke rol. De CREG heeft een studie laten uitvoeren 
om volgende vragen te beantwoorden: 

- Is de energiemarkt volledig geliberaliseerd of wordt een deel van de markt nog steeds 
gereguleerd? 

- Hoe worden prijzen vastgesteld om de energiecomponent op de kleinhandelsmarkt te 
bepalen: voor gereguleerde producten en hoe beïnvloedt dit de prijszetting voor 
producten in de geliberaliseerde markt (bv. Frankrijk)? 

- Wat is de procentuele verhouding in elk land tussen producten met een vaste en een 
variabele prijs? Wat de producten met een variabele prijs betreft: zijn er verschillende 

 

63 De eerste 6 maanden is hij begrensd op € 40/MWh (van juni tot november 2022). Vervolgens stijgt het plafond elke maand 

met € 5/MWh (tot in mei 2023). 
64 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_3550   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_3550
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periodes waarin deze producten aangepast kunnen worden (maandelijks, per kwartaal, 
halfjaarlijks, enz.)? 

- Welke marktindexen (= elektriciteit/aardgas/andere groothandels prijsnoteringen) 
worden er gebruikt voor producten op de kleinhandelsmarkt? Zijn deze indexen 
uitsluitend gerelateerd aan de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas of 
worden er ook andere indexen gebruikt (olie,…)? 

- Welke marktindexen worden er gebruikt: – spot indexen, forward indexen, enz.? 

- Hebben onderliggende aankoopstrategieën een invloed op de prijszetting van 
leveranciers voor energieproducten op de kleinhandelsmarkt, bijvoorbeeld het vermogen 
om zich (al dan niet) financieel in te dekken? 

- Zijn er andere belangrijke aspecten die de prijszettingsstrategieën in de verschillende 
landen kunnen beïnvloeden: 

• prijsregulering, 

• het gemak waarmee een bestaand contract verbroken kan worden door de 
leverancier en nieuwe tarieven ingevoerd kunnen worden, 

• de volgorde waarin er nieuwe tarieven ingevoerd worden, 

• verschillende tarieven voor bestaande/actieve klanten en anderen, 

• de mogelijkheid om enkel tarieven aan bestaande klanten aan te bieden, 

• … 

Om de prijsverschillen tussen deze landen op het niveau van de kleinhandelsmarkt te begrijpen heeft 
de CREG de prijszetting voor residentiële energieproducten (huishoudelijk en kmo's) in België en de 
naburige landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) nader laten onderzoeken 
met behulp van een externe consultant (VaasaETT) om er betere inzichten in te verwerven.  De studie 
heeft als doel de verschillende prijsevoluties in de verschillende landen te begrijpen door meer 
gedetailleerde informatie te verkrijgen over de prijszettingsstrategieën van energieproducten op de 
kleinhandelsmarkt (huishoudens en kmo's), het verband tussen kleinhandelsprijzen en ontwikkelingen 
op de groothandelsmarkt en andere aspecten die kleinhandelsprijzen beïnvloeden. 

De belangrijkste bevindingen uit de analyse van VaasaETT zijn: 

- Het rapport bevestigt de door de CREG vastgestelde prijsverschillen tussen België en de 
omringende landen. 

- Voornaamste redenen van deze prijsverschillen zijn: marktorganisatie, prijszetting door 
leveranciers, aanwezigheid van al dan niet gereguleerde prijzen dan wel andere vormen 
van prijsregulering, link met groothandelsprijzen, timelag tussen groothandelsprijzen en 
aanpassing retail prijzen. 

• België heeft de meest geliberaliseerde markt met zeer weinig interventie op 
prijszetting (wel interventie via sociale tarieven) en met retail prijzen die zeer snel 
de evolutie van de groothandelsprijzen volgen. 

• In Duitsland zorgt de marktorganisatie met Stadtwerke, geen ownership unbudling 
en nog steeds hoge marktaandelen van incumbents, mogelijk voor hogere prijzen. 

• In Frankrijk heeft het gereguleerd tarief nog steeds een grote impact op retail 
prijszetting, waar dit nog steeds als benchmark wordt gebruikt (ook voor het 
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geliberaliseerde marktsegment: deze leveranciers bieden veelal prijzen aan die 
geïndexeerd zijn aan de gereguleerde tarieven). 

• In Nederland wordt gewerkt met een modelcontract met aanpassing van variabele 
prijzen op 1/1/x en 1/7/x. 

• In het Verenigd Koninkrijk werd er een price cap ingesteld (2 x per jaar) op het 
Standard Variabel Tariff (SVT). 

9. LOPENDE WERKZAAMHEDEN OP EUROPEES 
NIVEAU 

162. Als antwoord op de energiecrisis heeft de Europese Commissie haar REPowerEU-plan 
voorgesteld. Het plan bevat een reeks maatregelen om de afhankelijkheid van Russische fossiele 
brandstoffen snel te verminderen en de ecologische transitie te versnellen. 

Het is gericht op energiebesparing, productie van schone energie en diversificatie van energiebronnen. 

Aanvullend op de werkzaamheden van de Commissie werden tijdens de bijeenkomsten van de 
staatshoofden en internationale instanties diverse debatten gevoerd over twee thema's. Het betreft 
enerzijds de invoering van een plafond voor de aardgasinvoerprijzen en anderzijds het 
prijsvormingsmechanisme voor elektriciteit. De belangrijkste elementen van deze twee thema's 
worden hieronder kort toegelicht. 

9.1. Plafonnering van de prijzen op de markt 

163. Op 24 februari 2022, de dag van de inval van Rusland in Oekraïene, was de uitvoerend directeur 
van het Internationaal Energieagentschap, Fatih Birol, te gast in Brussel voor de voorstelling van de 
World Energy Outlook. Op dat moment was het reeds zonneklaar voor hem dat de hoge energieprijzen 
vooral het gevolg van de hoge gasprijs zijn, op zijn beurt veroorzaakt door een 25 procent lagere 
gasexport uit Rusland en historisch lage ondergrondse gasvoorraden, vooral in de Europese 
gasopslagsites van het Russische staatsbedrijf Gazprom. Hij bestempelde de aardgaskrapte op de 
Europese markt dan ook als artificieel.  

164. Op 25 maart 2022 riep de Europese Raad op dringend in gesprek te gaan met de 
belanghebbenden uit de energiesector om te bespreken of en hoe de door de Europese Commissie 
voorgestelde kortetermijnopties zoals prijsstops zouden bijdragen tot het beperken van de gasprijs en 
het tegengaan van het besmettingseffect van de gasprijzen op de elektriciteitsmarkten65. 

165. Op 31 mei 2022 verzocht de Europese Raad de Europese Commissie om ook samen met de 
internationale partners na te gaan hoe de stijgende energieprijzen kunnen worden beteugeld, en 
onder meer de haalbaarheid van eventuele invoering van tijdelijke plafonds op invoerprijzen te 
onderzoeken. Bovendien nam de Europese Raad nota van het verslag van het ACER66 en verzocht de 
Europese Commissie snel verder te werken aan het optimaliseren van de werking van de Europese 
elektriciteitsmarkt, ook wat betreft het effect van de gasprijzen op deze markt, zodat deze beter 

 

65 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/nl/pdf  
66 Zie sectie hierna 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/nl/pdf
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voorbereid is om toekomstige prijsschommelingen het hoofd te bieden, betaalbare elektriciteit levert 
en volledig past in een koolstofvrij energiesysteem, dit alles zonder afbreuk te doen aan de integriteit 
van de eengemaakte markt, met behoud van de stimulansen voor de groene transitie, waarbij de 
voorzieningszekerheid gewaarborgd blijft en disproportionele begrotingsuitgaven worden 
vermeden67.  

166. Op 8 juni 2022 keurde de Europese Commissie, op grond van de EU-staatssteunregels, een 
Spaanse en Portugese maatregel van € 8,4 miljard goed om de groothandelsprijzen voor elektriciteit 
op de Iberische markt (MIBEL) te verlagen door de inputkosten van op fossiele brandstoffen gestookte 
elektriciteitscentrales te verlagen. De maatregel geldt tot en met 31 mei 2023. De steun vormt een 
directe subsidie aan elektriciteitsproducenten ter financiering van een deel van hun brandstofkosten. 
De dagvergoeding wordt berekend op basis van het prijsverschil tussen de marktprijs van aardgas en 
een gasprijsplafond van gemiddeld € 48,8/MWh gedurende de looptijd van de maatregel. De 
maatregel zal worden gefinancierd door: (i) een deel van de zogenaamde 'congestie-inkomsten' (d.w.z. 
de inkomsten die de Spaanse transmissiesysteembeheerder verkrijgt als gevolg van de 
grensoverschrijdende elektriciteitshandel tussen Frankrijk en Spanje), en (ii) een heffing die door 
Spanje en Portugal wordt opgelegd aan kopers die van de maatregel profiteren68.  

167. Op 24 juni 2022 herhaalde de Europese Raad, verwijzend naar haar eerdere conclusies en de 
Verklaring van Versailles, zijn verzoek aan de Europese Commissie om samen met de internationale 
partners na te gaan hoe de stijgende energieprijzen kunnen worden beteugeld, en onder meer de 
haalbaarheid van eventuele invoering van tijdelijke plafonds op invoerprijzen te onderzoeken69. 

168. In dit kader is de CREG van mening dat een begrenzing van de gasprijzen op de Europese markten 
noodzakelijk is, maar moeilijk in te voeren kan zijn. De gasprijzen in Europa moeten immers boven het 
niveau van de Aziatische markten blijven, wil de Europese markt aantrekkelijk genoeg blijven om LNG 
aan te trekken.  

169. Een mogelijk alternatief voor de vaststelling van een bovengrens voor de gasprijzen op de 
Europese markten zou zijn het prijsvormingsmechanisme ongewijzigd te laten en een op EU-niveau 
overeengekomen solidariteitsmechanisme in te voeren waarbij bepaalde producenten, zoals 
Noorwegen, maar ook de Verenigde Staten of Qatar, aan de Europese lidstaten, voor de door hen 
ingevoerde hoeveelheden, een deel van de extra winst uit de verkoop van gas zouden terugstorten 
wanneer de prijs op de markten een overeengekomen waarde overschrijdt. Deze 
solidariteitsinkomsten zouden dan op nationaal niveau worden herverdeeld onder de consumenten 
die het meest door prijsstijgingen worden getroffen. 

9.2. Prijszettingsmechanisme elektriciteit 

9.2.1. “Pay as clear” mechanisme 

170. De elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkten in Europa wordt vandaag bepaald door de 
marginale kost van de laatst geproduceerde kWh, ook het pay as clear mechanisme genoemd. 

De productie-eenheden worden door de systeembeheerder geactiveerd volgens de merit-order curve, 
d.w.z. in oplopende volgorde van de marginale productiekosten van de eenheden. De laatste 
productie-eenheid die nodig is om gedurende de periode aan de vraag te voldoen, bepaalt de prijs en 

 

67 https://www.consilium.europa.eu/media/56574/2022-05-30-31-euco-conclusions-nl.pdf  
68 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3550  
69 https://www.consilium.europa.eu/media/57449/2022-06-2324-euco-conclusions-nl.pdf  

https://www.consilium.europa.eu/media/56574/2022-05-30-31-euco-conclusions-nl.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3550
https://www.consilium.europa.eu/media/57449/2022-06-2324-euco-conclusions-nl.pdf
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alle producenten krijgen dezelfde prijs betaald, mits de activering van hun aanbod nodig is om aan de 
vraag te voldoen70. Figuur 44 illustreert dit mechanisme. 

Figuur 44: Prijszettinsgmechanisme "pay as clear" 

Bron: CREG 

Voor meer informatie over dit mechanisme verwijst de CREG naar haar artikel op LinkedIn “Energy 
market topic n°2: Maringal pricing in day-ahead markets”.  

De belangrijkste voordelen van dit systeem zijn : 

- Producenten worden gestimuleerd om biedingen uit te brengen die hun marginale 
productiekosten weerspiegelen, omdat zij dan een gunstige positie op de merit-order 
curve innemen. Een aanbod dat boven hun marginale kosten ligt, vermindert de kans dat 
zij worden geselecteerd, terwijl een lager aanbod tot een financieel verlies zou leiden; 

- Het systeem stelt technologieën met hoge CAPEX en lage OPEX in staat hun volledige 
kosten terug te verdienen via de inframarginale inkomsten (het bedrag dat overeenkomt 
met het verschil tussen de marktprijs en de marginale productiekosten van deze 
technologieën). Wanneer deze inframarginale inkomsten hoog zijn, is het ook mogelijk 
nieuwe opkomende technologieën te financieren en aldus een prijssignaal op lange 
termijn voor nieuwe investeringen te geven;  

- Het mechanisme zorgt ervoor dat de meest efficiënte, d.w.z. goedkoopste (in termen van 
variabele kosten) eenheden elektriciteit produceren. Wanneer de vraag laag is, worden 
centrales die fossiele brandstoffen gebruiken (bv. steenkool en gas) en hogere variabele 
kosten hebben, als eerste stilgelegd, terwijl technologieën met lage marginale kosten (bv. 
wind, waterkracht, zonne-energie en kernenergie) in bedrijf blijven;  

- In theorie maakt dit mechanisme het mogelijk de investeringskosten van de productie-
eenheden te vergoeden en een optimaal volume van investeringen in de 
productiemiddelen tot stand te brengen, d.w.z. voldoende productiemiddelen maar 
zonder overschot. De prijzen die uit dit mechanisme voortvloeien, leiden tot dit evenwicht 
op het niveau van de productiemiddelen. 

  

 

70 Dit mechanisme, in combinatie met een vergoeding op basis van een taxatie van de vraag in geval van productietekort, 
heeft tot doel zowel de variabele als de vaste kosten van de productie-eenheden te vergoeden. 

https://www.linkedin.com/pulse/marginal-pricing-day-ahead-markets-creg-belgium/https:/www.linkedin.com/pulse/marginal-pricing-day-ahead-markets-creg-belgium/
https://www.linkedin.com/pulse/marginal-pricing-day-ahead-markets-creg-belgium/https:/www.linkedin.com/pulse/marginal-pricing-day-ahead-markets-creg-belgium/
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De belangrijkste nadelen zijn : 

- In de context van stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen (zoals momenteel het geval 
is voor aardgas of steenkool), stijgt de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt, ook al 
ondervinden niet alle producenten een stijging van hun variabele productiekosten (met 
name producenten van kernenergie en hernieuwbare energiebronnen). Als gevolg 
daarvan maken sommige elektriciteitsproducenten aanzienlijke winsten, en dit ten koste 
van de verbruikers. De overwinsten zijn over het algemeen moeilijk te belasten. 

Hoewel de huidige energiecrisis verband houdt met een gasprijsschok die ook de elektriciteitsmarkten 
beïnvloedt, hebben de hoge prijzen die sinds het einde van de zomer van 2021 in Europa op de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit zijn waargenomen, geleid tot talrijke discussies op Europees 
niveau, met name over de noodzaak om het prijsvormingsmechanisme op de groothandelsmarkten 
voor elektriciteit opnieuw te bekijken. Sommige lidstaten hebben met name voorgesteld een "pay as 
bid" model in te voeren als alternatief voor het huidige "pay as clear" model, met het argument dat 
deze wijziging een verlaging van de elektriciteitsprijzen mogelijk zou maken. 

9.2.2. “Pay as bid” mechanisme 

171. In een pay as bid systeem worden de productie-eenheden ook door de netbeheerder 
geselecteerd met inachtneming van de merit-order curve, d.w.z. dat de laagste biedingen worden 
gekozen om het totale aanbod van en de vraag naar elektriciteit voor de periode in evenwicht te 
brengen. In een dergelijk systeem is er echter geen uniforme prijs. De geselecteerde producenten 
worden vergoed tegen de prijs van hun aanbod, respectievelijk. 

De belangrijkste voordelen van dit systeem zijn : 

- Volgens de economische theorie zou deze regel, bij afwezigheid van elektriciteitsspecifiek 
"marktfalen" (zoals informatieasymmetrie, marktmacht, enz.) in beginsel tot dezelfde 
efficiëntie moeten leiden als een pay as clear mechanisme.   

De belangrijkste nadelen zijn :  

- Producenten worden niet gestimuleerd om biedingen uit te brengen die hun marginale 
productiekosten weerspiegelen. In plaats daarvan zullen producenten biedingen indienen 
die hun beste raming van de clearingprijs op de markt weerspiegelen, om hun inkomsten 
te maximaliseren. Zij zullen trachten een biedprijs te kiezen die hun kans om te winnen 
(door gelijk te zijn aan of lager te zijn dan de biedprijs van de laatste producent wiens 
productie nodig is om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen) in evenwicht brengt met 
de verminderde winst als gevolg van het bieden tegen een lagere prijs. Volgens de 
economische theorie zou deze regel, bij afwezigheid van elektriciteitsspecifiek 
"marktfalen" (zoals informatieasymmetrie, marktmacht, enz.) in beginsel tot dezelfde 
prijzen moeten leiden als een pay as clear mechanisme. 

- Het is moeilijker om toezicht te houden op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en 
deze te controleren omdat de marktdeelnemers geen stimulans hebben om biedingen in 
te dienen die hun "werkelijke" productiekosten weerspiegelen (dit is het probleem van 
de informatie-asymmetrie).  

- De dispatching van productie-eenheden is minder efficiënt in een pay as clear systeem 
wegens de onzekerheden in de raming van de clearingprijs op de markt door de 
producenten. Zo kunnen duurdere eenheden voor productie worden geselecteerd ten 
koste van goedkopere eenheden, waardoor de totale kosten voor de consument stijgen. 
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Het is dus mogelijk dat dit mechanisme niet tot gevolg heeft dat de meest efficiënte 
eenheden worden geselecteerd.  

- Een dergelijk systeem beloont producenten die het best in staat zijn de clearingprijs in te 
schatten, en bevoordeelt aldus grote ondernemingen die over het algemeen over meer 
financiële middelen beschikken om prognose-instrumenten te ontwikkelen.  

Hoewel vaak wordt aangenomen dat de invoering van een dergelijk systeem de elektriciteitsprijzen 
zou doen dalen, is dit in werkelijkheid niet het geval. Producenten zullen altijd dicht bij de clearingprijs 
bieden, en soms ver boven hun marginale productiekosten, om ervoor te zorgen dat zij geen verliezen 
lijden. Een prijsstelling op basis van de marginale kosten op korte termijn garandeert immers dat een 
centrale niet alleen geen winst zal maken, maar ook geld zal verliezen als gevolg van de vaste kosten 
en kapitaalkosten.  

Ook mag niet uit het oog worden verloren dat de overgang van een pay as clear systeem naar een pay 
as bid systeem aanzienlijke uitvoeringskosten met zich mee zou brengen. In de huidige opzet van de 
Europese groothandelsmarkt voor elektriciteit, die gebaseerd is op de enkele koppeling van de day 
ahead markten, zou een dergelijke verandering niet haalbaar zijn op louter Belgisch niveau. Indien dit 
het geval zou zijn, zou dit de grensoverschrijdende elektriciteitshandel van België met zijn buurlanden 
aanzienlijk bemoeilijken. 

9.2.3. De alternatieve prijszettingsmechanismen 

172. In de context van de huidige uitzonderlijke stijging van de gasprijzen, maar ook van de 
steenkoolprijzen, zouden andere alternatieve prijsvormingsmechanismen kunnen worden overwogen. 
Hieronder worden drie alternatieven uit de verschillende mogelijkheden besproken, gebaseerd op een 
gereguleerd pay as bid systeem en een gemaximeerd pay as clear systeem. Deze kunnen echter alleen 
op tijdelijke basis en op Europese schaal worden overwogen.  

9.2.3.1. Gereguleerde pay as bid gebaseerd op de variabele productiekost  

173. Het alternatief zou zijn een pay as bid systeem in te voeren waarbij elke technologie verplicht 
zou zijn in te schrijven op basis van een "gereguleerde" inschrijving. Het "gereguleerde" bod zou 
gebaseerd zijn op een beoordeling van de variabele productiekosten per technologie. De variabele 
productiekosten zouden overeenkomen met de opstartkosten, de variabele O&M-kosten, de 
brandstofkosten of de input-energiekosten waarvan de steunmechanismen (subsidies,...) zouden 
worden afgetrokken. Naast de variabele productiekosten zou aan de producenten een vaste 
winstmarge kunnen worden toegekend. Deze winstmarge kan variëren in functie van bepaalde 
parameters zoals de efficiëntie of de milieuvriendelijkheid van de technologie. Hoe efficiënter en 
schoner de productietechnologie, hoe hoger de variabele marge die eraan zou worden toegekend. 

Elke producent die in het pay as bid systeem wordt geselecteerd, zou worden vergoed op basis van 
zijn "gereguleerde" bod. Elke geselecteerde koper in het pay as bid systeem zou de gewogen 
gemiddelde prijs van de "gereguleerde" biedingen van de geselecteerde producenten betalen, zoals 
weergegeven in figuur 45. 
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Figuur 45: Vergoeding van producenten en betaling van kopers in een gereguleerd pay as bid systeem gebaseerd op de 
variabele productiekosten 

 

Het belangrijkste voordeel van dit systeem is dat wanneer een technologie-specifieke variabele kost 
stijgt, het effect op de prijsstijging kleiner zal zijn en evenredig (gewogen) met de hoeveelheid 
elektriciteit die door de technologie in kwestie wordt geleverd. De prijs van elektriciteit uit wind-, 
zonne- of kernenergie stijgt bijvoorbeeld niet wanneer de gasprijs stijgt, omdat de productiekosten en 
de brutowinstmarge vast liggen. 

Anderzijds is het belangrijkste nadeel dat de producenten hun kosten niet volledig zullen recupereren, 
hetgeen hen ertoe zou kunnen brengen de markt te verlaten. In het geval van nieuwkomers kunnen 
sommigen besluiten de markt niet te betreden indien de vergoeding niet volstaat om de CAPEX- en 
OPEX-kosten van het project te dekken. De invoering van een dergelijk systeem zou het 
productieaanbod kunnen verminderen en belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de 
bevoorradingszekerheid. Het lijkt ook mogelijk voor eigenaars van goedkope eenheden (b.v. 
hernieuwbare energie, kernenergie) om de maatregel te omzeilen door hun capaciteit bilateraal aan 
consumenten te verkopen. Indien een producent immers aanbiedt zijn capaciteit te verkopen boven 
zijn marginale kostprijs maar onder de door de verbruikers betaalde gemiddelde kostprijs , lijkt het 
logisch dat een verbruiker dit aanbod zal aanvaarden. Hierdoor zou de producent een hogere prijs 
kunnen krijgen dan die waartegen hij gedwongen zou zijn geweest zijn energie aan te bieden. 

Anderzijds moet ook worden opgemerkt dat de overgang van een pay as clear systeem naar een 
dergelijk alternatief systeem uitvoeringskosten met zich mee zou brengen in verband met de 
aanpassing van de berekeningsalgoritmen op het niveau van de elektriciteitsbeurzen en aanzienlijke 
administratieve kosten, aangezien de regulerings-/controle-instantie de variabele kosten van de 
verschillende producenten zou moeten verifiëren, hetgeen moeilijk kan zijn. In de huidige opzet van 
de Europese groothandelsmarkt voor elektriciteit, die gebaseerd is op de enkele koppeling van de day 
ahead markten, kan een dergelijke verandering enkel op Europees niveau overwogen worden. Indien 
een dergelijk systeem enkel in België zou worden toegepast, zou dit immers de grensoverschrijdende 
elektriciteitshandel van België met zijn buurlanden aanzienlijk bemoeilijken. 
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9.2.3.2. Gereguleerde pay as bid gebaseerd op de totale productiekost 

174. Het alternatief zou zijn een pay as bid systeem in te voeren waarbij elke technologie verplicht 
zou zijn in te schrijven op basis van een "gereguleerde" inschrijving. Het "gereguleerde" bod zou 
gebaseerd zijn op een beoordeling van de totale productiekosten per technologie. De totale 
productiekosten zouden overeenkomen met de opstartkosten, de variabele O&M-kosten, de 
brandstofkosten of de input-energiekosten, de geraamde vaste O&M-kosten in €/MWh, de geschatte 
afschrijvingskosten in €/MWh, waarvan de steunmechanismen (subsidies,...) zouden worden 
afgetrokken. Naast de kostprijs zou aan de producenten een vaste winstmarge kunnen worden 
toegekend. Deze winstmarge kan variëren in functie van bepaalde parameters zoals de efficiëntie of 
de milieuvriendelijkheid van de technologie. Hoe efficiënter en schoner de productietechnologie, hoe 
hoger de variabele marge die eraan zou worden toegekend. 

Elke producent die in het pay as bid systeem wordt geselecteerd, zou worden vergoed op basis van 
zijn "gereguleerde" bod. Elke geselecteerde koper in het pay as bid systeem zou de gewogen 
gemiddelde prijs van de "gereguleerde" biedingen van de geselecteerde producenten betalen, zoals 
weergegeven in figuur 46. 

Figuur 46: Vergoeding van producenten en betaling van kopers in een gereguleerd pay as bid systeem gebaseerd op de totale 
productiekosten 

 

In de huidige context van uitzonderlijk hoge prijzen voor zowel gas als steenkool zou een dergelijk 
systeem de door de kopers betaalde elektriciteitsprijzen kunnen beperken. De producenten zullen hun 
volledige kosten recupereren, terwijl in theorie wordt vermeden dat zij teveel inkomsten ontvangen. 
De invoering van een dergelijk systeem zou bovendien het productieaanbod niet verminderen en dus 
geen gevolgen hebben voor de bevoorradingszekerheid. Het lijkt evenwel mogelijk voor eigenaars van 
goedkope eenheden (b.v. hernieuwbare energie, kernenergie) om de maatregel te omzeilen door hun 
capaciteit bilateraal aan consumenten te verkopen. Indien een producent immers aanbiedt zijn 
capaciteit te verkopen boven zijn kostprijs maar onder de door de verbruikers betaalde gemiddelde 
kostprijs, lijkt het logisch dat een verbruiker dit aanbod zal aanvaarden. Hierdoor zou de producent 
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een hogere prijs kunnen krijgen dan die waartegen hij gedwongen zou zijn geweest zijn energie aan te 
bieden. 

Het grootste nadeel van dit systeem is dat het een grondige kennis vereist van de productiekosten van 
de verschillende technologieën en derhalve een volledige transparantie vanwege de producenten wat 
hun kosten betreft. Ook zou het aantal bedrijfsuren voor elke technologie moeten worden geraamd 
om de vaste kosten in €/geproduceerd MWh te kunnen bepalen. Een dergelijk systeem zou het 
toezicht op en de controle van de werking van de groothandelsmarkt voor elektriciteit bemoeilijken, 
en zou ook leiden tot aanzienlijke administratieve kosten en uitvoeringskosten die verband houden 
met de aanpassing van de berekeningsalgoritmen op het niveau van de elektriciteitsbeurzen. 
Aangezien het moeilijk is de productiekosten van verschillende technologieën te verifiëren, zou de 
omschakeling van een pay as clear systeem op dit alternatieve systeem de verlaging van de 
elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt kunnen beperken (dit houdt verband met het probleem 
van de informatie-asymmetrie). 

Ook bestaat het risico dat dit systeem minder doeltreffend zal zijn bij het activeren van eenheden. Een 
eenheid met hogere variabele kosten kan immers worden geactiveerd vóór een eenheid met lage 
variabele kosten en hoge vaste kosten.  

Bovendien impliceert de overschakeling van een pay as clear systeem naar dit alternatieve systeem 
een toename van de inkomsten voor de marginale technologie, die niet alleen haar variabele kosten 
zou ontvangen, zoals in het pay as clear systeem, maar ook een vergoeding zou krijgen voor haar OPEX- 
en CAPEX-kosten.  

Evenzo houdt dit alternatieve systeem geen rekening met de extra inkomsten die kunnen worden 
gegenereerd door een technologie die ook op de termijnmarkten actief is, terwijl de rentabiliteit ervan 
op de kortetermijnmarkt verzekerd is.  

Er dient bovendien opgemerkt dat in de huidige opzet van de Europese groothandelsmarkt voor 
elektriciteit, die gebaseerd is op de enkele koppeling van de day ahead markten, een dergelijke 
verandering enkel op Europees niveau kan overwogen worden. Indien een dergelijk systeem enkel in 
België zou worden toegepast, zou dit immers de grensoverschrijdende elektriciteitshandel van België 
met zijn buurlanden aanzienlijk bemoeilijken. 

9.2.3.3. Geplafonneerde pay as clear  

175. Het alternatief zou zijn het huidige pay as clear systeem, op tijdelijke basis, aan te passen naar 
een systeem dat vergelijkbaar is met het systeem dat momenteel in Spanje en Portugal wordt 
toegepast, zoals beschreven in punt 8.3.  

Eerst en vooral zou in de huidige opzet van de Europese groothandelsmarkt voor elektriciteit, die 
gebaseerd is op de enkele koppeling van de day ahead markten, een dergelijke verandering enkel op 
Europees niveau kunnen overwogen worden. Indien een dergelijk systeem enkel in België zou worden 
toegepast, zou dit immers de grensoverschrijdende elektriciteitshandel van België met zijn buurlanden 
aanzienlijk bemoeilijken. Spanje en Portugal zijn hiertoe slechts in staat geweest door hun zwakke 
interconnectie met de rest van de Europese markt.  

De aanpassing van het pay as clear systeem zou bestaan in het plafonneren van de prijs van gas en 
steenkool die de thermische eenheden gebruiken om te bieden op de spotmarkt voor elektriciteit. Als 
gevolg daarvan zou de marginale prijs op de spotmarkt lager zijn. Elektriciteitsproductie-eenheden die 
door dit plafond worden getroffen, d.w.z. de thermische eenheden, zouden compensatie ontvangen 
om ervoor te zorgen dat zij elektriciteit blijven opwekken. Het bedrag van deze compensatie zou elke 
dag variëren naar gelang van respectievelijk het verschil tussen de spotmarktprijs voor aardgas en het 
plafond voor aardgaseenheden en het verschil tussen de spotmarktprijs voor steenkool en het plafond 
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voor steenkooleenheden. Zo is de aardgasprijs in het door Spanje ingevoerde systeem gedurende 12 
maanden gemaximeerd op een gemiddelde van 48,7 €/MWh. De plafonnering van de steenkoolprijs 
moet worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de volgorde van activering van de thermische 
eenheden niet wordt verstoord. Een plafond voor de steenkoolprijs dat te laag is in vergelijking met 
het plafond dat voor de gasprijs geldt, zou er immers toe leiden dat alle gasgestookte productie-
eenheden eerder worden geactiveerd dan de kolengestookte centrales. Dit zou de vraag naar aardgas 
kunstmatig doen toenemen en het huidige probleem van stijgende aardgasprijzen verergeren. 

Het belangrijkste voordeel van deze aanpassing van het systeem is dat de elektriciteitsprijs voor de 
consument, zowel de residentiële als de professionele, erdoor wordt verlaagd. Het voordeel is 
bovendien dat er voldoende stimulans blijft voor nieuwe investeringen in nieuwe technologieën en 
dat de efficiëntie van de activering van de eenheden niet wordt belemmerd.  

Bovendien heeft deze aanpassing het voordeel dat de overwinsten die momenteel worden 
waargenomen voor productie-eenheden waarvan de productiekosten niet worden beïnvloed door de 
huidige stijging van de gas- en steenkoolprijzen, worden verminderd. Deze aanpassing vormt derhalve 
een interessant alternatief wanneer Europese staten moeilijkheden ondervinden bij het belasten van 
overwinsten. Zonder belasting op overwinsten zullen de staten immers begrotingsmoeilijkheden 
ondervinden om de extra kosten voor de elektriciteitsverbruikers financieel te compenseren.  

Het grootste nadeel van deze aanpassing is de financiële compensatie die de Europese lidstaten zullen 
moeten betalen aan de thermische productie-eenheden. Deze compensatie kan echter, zoals Spanje 
en Portugal hebben gedaan, worden gefinancierd door:  

- Een deel van de "congestie-inkomsten" uit grensoverschrijdende handel 

- een door de lidstaten opgelegde heffing voor kopers die van de maatregel profiteren. Dit 
komt omdat de noodzakelijke heffing minder bedraagt dan de door de kopers 
gegenereerde winst. De noodzakelijke financiële compensaties mogen alleen betrekking 
hebben op het aandeel van met gas en kolen geproduceerde elektriciteit en de verlaging 
van de marginale prijs heeft gevolgen voor de kosten van de gehele 
elektriciteitsproductie. In een systeem, bijvoorbeeld, waarin aardgasgestookte eenheden 
50 % van de totale elektriciteitsproductie vertegenwoordigen en kolengestookte 
productie afwezig is, zou de te financieren financiële compensatie slechts 50 % van de 
voor de kopers gegenereerde winst vertegenwoordigen. Laten we het voorbeeld nemen 
van een elektriciteitsproductie van 1.000 GWh, waarvan 20 % wordt opgewekt door 
gascentrales met een rendement van 50 %. Voor een gasmarktprijs van € 300/MWh 
bedragen de compensatiekosten € 200/MWh indien een geplafonneerde gasprijs van 
€ 100/MWh wordt opgelegd. Met 200 GWh elektriciteit geproduceerd door gascentrales 
leidt dit tot een compensatie van 200.000 MWh x 2 x € 200/MWh, oftewel € 80 miljoen. 
De prijs van elektriciteit zal worden verlaagd van het huidige hoge niveau van € 633/MWh 
tot € 233/MWh via het systeem van de marginale marktprijzen. De besparing voor de 
consument in het geval van een productie van 1.000 GWh elektriciteit bedraagt in dat 
geval € 400 miljoen. 

Zoals gezegd, is een nadeel van deze maatregel dat hij op Europees niveau en niet alleen op Belgisch 
niveau moet worden uitgevoerd.  

Een alternatief voor het gasprijsplafond dat de thermische eenheden moeten hanteren om te kunnen 
bieden op de spotmarkt voor elektriciteit, zou zijn om met Noorwegen, de Verenigde Staten en andere 
"bevriende" landen van de Europese Unie te onderhandelen over aardgascontracten aan gunstige 
voorwaarden voor Europese elektriciteitscentrales. Dit alternatief zou voorkomen dat de operatoren 
van de thermische eenheden moeten worden gecompenseerd voor het verschil tussen de 
geplafonneerde prijs en de marktprijzen voor aardgas. Deze destination clauses worden echter al lang 
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door de Europese Commissie bekritiseerd omdat ze in strijd zouden zijn met het vrije verkeer van 
goederen en zouden leiden tot concurrentiebeperkingen. In haar sectorale onderzoek van 2006 
verklaarde de Commissie dat "wat gas betreft, de beperkingen inzake het gebruik dat consumenten 
van hun gas kunnen maken, in combinatie met de restrictieve praktijken van leveranciers met 
betrekking tot de leveringspunten, de mededinging beperken en beletten dat deze consumenten 
efficiëntiewinst behalen"71. De Europese Commissie heeft deze beginselen ook toegepast in haar 
beslissingen inzake mededinging, en meer bepaald in de Distrigaz-dossiers, waarbij zij Distrigaz heeft 
gelast "geen clausule inzake gebruik, wederverkoop, bestemming of stilzwijgende verlenging in 
toekomstige gasleveringscontracten op te nemen"72. Een dergelijke maatregel zou dus een grondige 
juridische analyse vergen in een crisiscontext die crisismaatregelen vereist.  

9.2.4. Evaluatie van de huidige vormgeving van de groothandelsmarkt voor elektriciteit 
door ACER 

176. In de huidige context van hoge energieprijzen heeft de Europese Commissie ACER belast met 
het evalueren van de voordelen en nadelen van de huidige vormgeving van de groothandelsmarkt voor 
elektriciteit en het formuleren van haar aanbevelingen met het oog op de verbetering ervan. In 
april 2022 heeft ACER de eindresultaten73 van haar analyse bekendgemaakt, alsook een aantal 
maatregelen voor de politieke beleidsvoerders om rekening mee te houden teneinde een 
toekomstbestendig ontwerp van de groothandelsmarkt voor elektriciteit te garanderen en de 
energietransitie te verzekeren (zie figuur 47). 

Volgens ACER verzekert de huidige vormgeving van de groothandelsmarkt voor elektriciteit een 
efficiënte en betrouwbare elektriciteitsbevoorrading in relatief “normale” marktomstandigheden. 
Daarnaast biedt de huidige vormgeving belangrijke voordelen. De marktintegratie maakt het voor de 
lidstaten mogelijk om te genieten van goedkope elektriciteit die elders in Europa wordt geproduceerd 
(dankzij de elektriciteitsstromen van de zones waarin elektriciteit aan lange kosten wordt 
geproduceerd naar duurdere zones) en de volatiliteit van de prijzen op Europees niveau te beperken. 
De huidige vormgeving verbetert ook de bevoorradingszekerheid van de lidstaten en hun 
weerbaarheid tegen prijsschokken. 

Gezien deze voordelen is ACER dan ook van mening dat het huidige marktontwerp het behouden 
waard is. ACER is van mening dat een aantal verbeteringen op langere termijn (zie figuur 47 hieronder) 
waarschijnlijk essentieel zullen zijn om het referentiekader in staat te stellen het ambitieuze traject 
van de EU om koolstofvrij te zijn, binnen 10 tot 15 jaar waar te maken, tegen lagere kosten en met 
behoud van de bevoorradingszekerheid.   

  

 

71 COM 2006/0851/final, Mededeling van de Europese Commissie, Sectoraal onderzoek van de elektriciteits- en gasmarkten 
overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1/2003, SEC (2006) 1724, nr. 34 
72 Communicatie gepubliceerd in overeenstemming met artikel 27, § 4 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in de 

zaak COMP/B-137966, Distrigas, 2007/C 77/14, § 7, J.O.C.E nr. C77/48 van 4 mei 2007 
73https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment

%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf 
 

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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Figuur 47: Maatregelen voorgesteld door ACER 

 

Bron : ACER 

Wat de huidige omstandigheden betreft die het energiesysteem van de EU beïnvloeden en die verre 
van “normaal”74 zijn, is ACER van mening dat de huidige vormgeving van de markt niet de schuld moet 
krijgen van de huidige crisis. Integendeel, de marktregels die van kracht zijn hebben, in zekere mate, 
bijgedragen aan het verzachten van de huidige crisis, waardoor verbruiksrestricties, en zelfs op 
bepaalde momenten stroomonderbrekingen, konden worden vermeden.   

ACER erkent echter dat de huidige vormgeving van de markt niet is aangepast aan de crisissituaties 
waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd. De politieke besprekingen die momenteel aan de 
gang zijn over diverse uitzonderlijke tussenkomstmaatregelen ter beperking van de impact op de 
verbruikers getuigen hiervan. 

Om de huidige situatie van hoge energieprijzen aan te pakken, hebben verschillende lidstaten 
verschillende maatregelen genomen, die in verschillende mate een structureel ingrijpen in de werking 
van de groothandelsmarkt voor elektriciteit behelzen. In zijn analyse deelt ACER zijn overwegingen 
over verscheidene van deze maatregelen, en meer bepaald:  

- steunmaatregelen voor consumenten, met name kwetsbare consumenten;  

- de terugvordering van buitensporige winsten van bepaalde producenten (ook wel 
'windfall profits' genoemd), met name via een systeem van belastingen op uitzonderlijke 
winsten; 

- maatregelen om de biedprijs van gascentrales te beperken volgens de merit order op de 
groothandelsmarkt voor elektriciteit; 

- plafonnering van de prijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit; 

- extreme marktverdeling per technologie, eventueel met quota en prijzen.  

 

74 Het is belangrijk op te merken dat de huidige energiecrisis verband houdt met een gasprijsschok die d eelektricteitsmarkten 
beïnvloedt. 
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Als algemene regel is ACER van mening dat hoe structureel ingrijpender een maatregel is, des te groter 
het potentieel voor marktverstoring is, met name op middellange tot lange termijn. Het belemmeren 
van de bevoorradingszekerheid, het verstoren van de grensoverschrijdende handel en het 
ondermijnen van het vertrouwen van de investeerders zijn enkele van de risico's die voortvloeien uit 
de meer structurele interventionistische maatregelen die worden overwogen. Daarom benadrukt 
ACER dat een voorzichtige en zorgvuldige afweging door beleidsmakers op Europees en nationaal 
niveau gerechtvaardigd lijkt alvorens tot dergelijke maatregelen over te gaan. 

Interventionistische maatregelen houden het risico in dat de aanzienlijke voordelen die de integratie 
van de elektriciteitsmarkt van de EU in de afgelopen jaren reeds heeft opgeleverd, worden 
teruggedraaid of zelfs tenietgedaan. Bovendien kunnen aanzienlijke structurele marktinterventies het 
moeilijker maken om de doelstellingen van de EU inzake het koolstofarm maken van de economie op 
middellange termijn te verwezenlijken, met name indien het vertrouwen van particuliere 
investeerders in een passend en stabiel marktkader zou worden aangetast, hetgeen zou kunnen 
resulteren in een duurdere weg naar een koolstofarme economie. 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende voordelen, kosten en 
nadelen van enkele van de maatregelen die door de verschillende EU-lidstaten zijn genomen of worden 
overwogen om het effect van de hoge elektriciteitsprijzen te beperken.
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 Impact op de werking van de 
groothandelsmarkt voor elektriciteit 

Voordelen Nadelen 

Steunmaatregelen 
ten behoeve van 
de verbruikers, 
met name de 
kwetsbare 
verbruikers 

- Deze groep maatregelen verstoort 
de groothandelsmarkt voor 
elektriciteit het minst 

- Deze maatregelen kunnen op nationaal 
niveau worden genomen zonder gevolgen 
voor de grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit.  

- ACER benadrukt dat deze maatregelen 
doeltreffender zullen zijn als zij gericht zijn 
op kwetsbaardere consumentengroepen.  

- Deze maatregelen zijn gewoonlijk duur en minder 
doeltreffend als zij voor alle consumenten gelden (b.v. lagere 
belastingen of forfaitaire betalingen).  

Terugvordering 
van overwinsten 
door middel van 
een stelsel van 
belastingen op 
uitzonderlijke 
winsten; 

- Deze maatregelen pakken 
inderdaad de werkelijk 
buitengewone winsten aan, terwijl 
het structurele interventieniveau 
lager lijkt te zijn dan de plafonnering 
van de prijzen per productie-eenheid.  
 

- Deze maatregelen kunnen op nationaal 
niveau worden genomen zonder gevolgen 
voor de grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit.  
- Indien de uitzonderlijke winsten naar 
behoren worden gewaardeerd, kunnen 
dergelijke maatregelen het effect van de 
hoge prijzen daadwerkelijk herverdelen ten 
voordele van de kwetsbare consumenten.  

- Er zijn belangrijke uitvoeringskwesties die in overweging 
moeten worden genomen, met name met betrekking tot de 
evaluatie van de gerealiseerde winst. Deze moeten worden 
afgezet tegen de reeds aan lagere prijzen verkochte 
contractuele volumes (bv. op langetermijnmarkten).  
Het is dus mogelijk dat de "winst" in kwestie niet is 
gerealiseerd, in welk geval een belasting op uitzonderlijke 
winst zou resulteren in een verlies voor de producenten in 
kwestie. In dergelijke gevallen kunnen de interventies voor 
"uitzonderlijke winst" het vertrouwen van de investeerders in 
gevaar brengen of hen afschrikken.  

Maatregelen om 
de biedprijs van 
gascentrales te 
beperken volgens 
de merit order op 
de 
groothandelsmarkt 
voor elektriciteit  

- In de praktijk zou een verlaging van 
de biedprijs van gasgestookte 
elektriciteitscentrales de prijs van 
elektriciteit gedurende vele uren 
beperken, telkens wanneer 
gasgestookte eenheden de prijs van 
elektriciteit bepalen.  
 

- Door de biedprijs van gasgestookte 
elektriciteitscentrales te verlagen (en 
tegelijk de hogere gasbevoorradingskosten 
voor de centrales die in de merit order 
staan, apart te dekken), zouden dergelijke 
maatregelen in principe de impact van hoge 
gasprijzen op de elektriciteitsprijzen 
temperen. 

- Er zijn veel uitvoeringskwesties waarmee rekening moet 
worden gehouden, waaronder een aanzienlijke 
administratieve last in termen van boekhouding, toezicht en 
betaling van de extra kosten die moeten worden gedekt. 

- Bovendien brengen dergelijke maatregelen aanzienlijke 
directe kosten mee, d.w.z. het verschil tussen de 
(geplafonneerde) biedprijs van de betrokken gasgestookte 
centrale en de bevoorradingskosten (kosten die ten laste 
komen van de staatsbegroting).  

- Deze maatregelen kunnen de bevoorradingszekerheid in 
gevaar brengen indien het terugverdienen van de 
bevoorradingskosten als riskant wordt beschouwd.  
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- Zij kunnen ook de grensoverschrijdende stromen aanzienlijk 
verstoren (aangezien kunstmatig verlaagde prijzen niet langer 
een totaal tekort aan het licht brengen) en zouden 
waarschijnlijk leiden tot inefficiënte dispatchingbeslissingen.  

Plafonnering van 
de 
elektriciteitsprijs 
op de 
groothandelsmarkt 
 
 
 
 
 
 
 

- In vergelijking met de maatregelen 
om de biedprijzen van de 
gasgestookte centrales te beperken, 
is dit een extremer ingrijpen in de 
markt.  
 
 
 
 
 
 
 

 

- De plafonnering van de elektriciteitsprijs 
op de groothandelsmarkt beperkt 
rechtstreeks de impact van hoge 
elektriciteitsprijzen op de consument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De risico's van de invoering van een dergelijke maatregel 
zijn vergelijkbaar met die welke hierboven zijn genoemd 
(belemmering van de bevoorradingszekerheid, verstoring van 
de grensoverschrijdende handel, ondermijning van het 
vertrouwen van de investeerders), maar kunnen ook groter 
zijn, aangezien de elektriciteitsprijs gedurende alle uren zou 
worden beperkt, ongeacht de marginale 
productietechnologie.  

- De kosten van deze maatregel zouden ook zeer hoog zijn, 
aangezien de staatsbegroting het verschil zou moeten dragen 
tussen de geplafonneerde prijs en de bevoorradingskosten 
van de gasgestookte centrales. 

Extreme 
marktverdeling per 
technologie, 
eventueel met 
quota en prijzen 
 

- Meest extreme 
interventionistische 
maatregel 

- 'Wartime' maatregel 
 

- Bepaling van een prijs per technologie - ACER heeft ernstige twijfels over de haalbaarheid 
van een dergelijk model in een Europese context en 
over het vermogen ervan om de bevoorrading te 
garanderen, tenzij de energie-industrie in kwestie 
quasi-genationaliseerd wordt.  
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ACER benadrukt dat in het algemeen een belangrijke overweging bij de hierboven geschetste 
maatregelen de mate van discriminatie tussen productietechnologieën en/of tussen 
consumentensegmenten is. Wanneer een maatregel alleen op bepaalde technologieën is gericht, 
bestaat het gevaar dat de markt wordt versnipperd, de concurrentie wordt ondermijnd en er 
onzekerheid in de regelgeving ontstaat over de mogelijkheid van soortgelijke maatregelen in de 
toekomst. Hoe meer een maatregel structureel verankerd is, des te groter de kans dat hij innovatie in 
toekomstige technologieën en aanbiedingen afremt, en dus hoe minder waarschijnlijk het is dat hij het 
vertrouwen van investeerders in nieuwe koolstofarme investeringen in het bijzonder zal 
ondersteunen. Indien de lidstaten dergelijke maatregelen op een ongecoördineerde of niet-
afgestemde wijze ten uitvoer leggen, zou dit bovendien de negatieve gevolgen voor de handel en de 
grensoverschrijdende stromen kunnen verergeren. 

Tot slot suggereert ACER dat er andere alternatieven (die niet zouden interfereren met de 
groothandelsmarkt voor elektriciteit) mogelijk zijn om onmiddellijk structurele maatregelen te nemen 
om de impact van de hoge energieprijzen te beperken. Deze zouden gericht zijn op de oorzaken van 
de huidige situatie, namelijk de zeer hoge gasprijzen, waardoor de verstorende effecten op de 
elektriciteitsmarkt worden beperkt, aangezien dergelijke maatregelen niet rechtstreeks van invloed 
zouden zijn op de werking van de groothandelsmarkt voor elektriciteit.  

ACER verduidelijkt verder dat indien regeringen zouden trachten tussen te komen in de vaststelling 
van groothandelsprijzen voor gas, zij ervoor moeten zorgen dat de gasmarkt in de EU voldoende 
bevoorraad blijft. Zo niet zouden de bevoorradingsproblemen, en dus de hoge algemene prijsniveaus, 
nog kunnen verergeren. Dit betekent met name dat de EU-markt aantrekkelijk moet blijven voor LNG-
transporten, die onderworpen worden aan een toenemende wereldwijde concurrentie. Het 
aantrekken van voldoende LNG is bijzonder belangrijk, aangezien dit het belangrijkste 
leveringsalternatief is om de terugval van het Russische aanbod in de komende maanden en jaren te 
compenseren. Een dergelijke interventie "aan de bron" zou een diepgaande dialoog met de 
belangrijkste gasleveranciers buiten de EU vereisen. 

9.2.5. Overwegingen van de CREG 

177. Hoewel het effect van de stijgende energieprijzen op de consumenten, en met name de meest 
kwetsbare consumenten, wellicht moet worden beperkt, mag niet uit het oog worden verloren dat de 
huidige energiecrisis een conjunctuurcrisis is die verband houdt met de hoge gasprijzen en niet met de 
huidige opzet van de groothandelsmarkt voor elektriciteit, die op Europees niveau veel voordelen 
oplevert en waarvan de stabiliteit noodzakelijk is om het vertrouwen van de investeerders te 
waarborgen en de verwezenlijking van de Europese doelstellingen inzake het koolstofarm maken van 
de economie op middellange en lange termijn mogelijk te maken, en dat tegen een lagere kostprijs.  

Het is dus belangrijk ervoor te zorgen dat de interventiemaatregelen die zouden worden ingevoerd, 
de verstoringen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit zoveel mogelijk beperken, evenals de 
negatieve gevolgen op middellange en lange termijn. De CREG is van mening dat een wijziging van het 
prijsvormingsmechanisme op de groothandelsmarkt voor elektriciteit, en in het bijzonder een 
overschakeling van het pay as clear systeem naar een alternatief systeem op de day ahead markt, 
slechts tijdelijk mag worden overwogen. In de huidige opzet van de Europese groothandelsmarkt voor 
elektriciteit, die gebaseerd is op de enkele koppeling van de day ahead markten, zou een dergelijke 
verandering niet haalbaar zijn op louter Belgisch niveau en moet zij dus op Europees niveau worden 
doorgevoerd. Wijzigingen in het prijsvormingsmechanisme op de day ahead markt kunnen alleen 
worden doorgevoerd als de risico's beperkt zijn, met name wat betreft de bevoorradingszekerheid, de 
verstoring van de grensoverschrijdende handel in elektriciteit en het in gevaar brengen van het 
vertrouwen van de investeerders.  
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In het licht van deze overwegingen is de CREG van mening dat de invoering, op Europees niveau en op 
tijdelijke basis, van een geplafonneerd pay as clear systeem, zoals beschreven in punt 9.2.3.3, de meest 
geloofwaardige weg is om te verkennen met het oog op een mogelijke aanpassing van het huidige 
prijsvormingsmechanisme op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Door deze aanpassing zouden 
de prijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit daadwerkelijk dalen en de marktverstoringen 
beperkt blijven. De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van de 
verschillende voorgestelde alternatieven.  

 "Pros en Cons" van pay as clear en alternatieve manieren in geval van tijdelijke stopzetting van Pay as cleared 

     

    

 

Mechanisme 

Bepaling van de 

elektriciteitsprijs 

(vereenvoudigd) 

Belangrijkste voordelen Belangrijkste nadelen 

1 Pay as clear De variabele kosten van 

de laatste installatie die 

nodig is voor de 

elektriciteitsvraag 

- Betrekkelijk eenvoudig 
mechanisme dat bewezen 
heeft goed en efficiënt te 
werken in een omgeving 
van stabiele en normale 
grondstoffenprijzen 

- Leidt tot een optimaal 
investeringsvolume van de 
productiemiddelen 

- In een omgeving met hoge 
grondstoffenprijzen kan dit 
mechanisme leiden tot 
hoge elektriciteitsprijzen, 
zoals nu het geval is.  

- Kan leiden tot windfall 
profits 

2 Pay as Bid De verschillende prijzen 

die de producenten vrij 

aanbieden 

- Ook relatief eenvoudig 

mechanisme  

- Volgens de economische 

theorie zou deze regel, bij 

afwezigheid van 

elektriciteitsspecifiek 

marktfalen tot dezelfde 

efficiëntie moeten leiden als 

een pay-as-clear 

mechanisme. 

- Moet op Europees niveau 

worden geïmplementeerd als 

er veel interconnecties met 

het buitenland zijn  

- Kan leiden tot prijzen die ver 

boven de productiekosten van 

elektriciteit liggen. Indien er 

geen sprake is van een 

elektriciteitsspecifiek 

marktfalen, zou dit 

mechanisme moeten leiden 

tot dezelfde prijzen als het 

momenteel problematische 

"pay as clear" mechanisme 

 - Kan leiden tot windfall 

profits 

3 Gereguleerde pay 

as bid (variable 

cost) 

De gewogen 

gemiddelde variabele 

kosten van alle 

installaties die nodig zijn 

om aan de vraag naar 

elektriciteit te voldoen, 

waarin een redelijke 

marge kan zijn 

begrepen 

- De elektriciteitsprijs zou 

lager zijn dan in een pay as 

clear-mechanisme 

- Vermindert windfall profits 

- Houdt een risico van 

bevoorradingszekerheid in 

(dekt niet alle kosten van de 

producenten). Behalve in het 

geval van CRM, subsidies, ... 

- Het mechanisme zou door 

sommige producenten 

kunnen worden omzeild, 

waardoor het effect op de 

prijzen verloren zou kunnen 

gaan 

 - Moet op Europees niveau 

ten uitvoer worden gelegd als 

er veel interconnecties met 

het buitenland zijn 
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4 Gereguleerde pay 

as bid (full cost) 

De gewogen 

gemiddelde totale 

kosten van alle 

installaties die nodig zijn 

om aan de vraag naar 

elektriciteit te voldoen, 

waarin een redelijke 

marge kan zijn 

begrepen 

- De elektriciteitsprijs zou 

lager zijn dan in een pay as 

clear-mechanisme, maar 

hoger dan in punt 3 

- Vermindert windfall profits 

- Moet op Europees niveau 

worden geïmplementeerd 

indien veel interconnecties 

met het buitenland 

 - Impliceert controle van alle 

kosten van de producenten 

- Het mechanisme zou door 

sommige producenten 

kunnen worden omzeild en 

zijn effect op de prijzen 

verliezen 

- Leidt tot minder efficiënte 

dispatching van productie-

eenheden 

- Verhoogt de inkomsten voor 

marginale technologieën 

 

5 Pay as clear met 

een 

geplafonneerde 

gasprijs 

De variabele kosten van 

de laatste installatie die 

nodig is voor de vraag 

naar elektriciteit met 

een geplafonneerde 

prijs voor gas en 

steenkool met 

compensatie voor de 

producenten 

- De prijs van elektriciteit 
zou worden verlaagd. 

- De kosten van de 
compensatie die door de 
kopers moeten worden 
gefinancierd, zijn lager 
dan het voordeel dat zij 
eruit halen.  

- Mogelijk zonder gevolgen 
voor de staatsbegroting 

- Handhaaft voldoende 
stimulans voor nieuwe 
investeringen 

- Vermindert windfall 
profits 

- Moet op Europees niveau 
worden geïmplementeerd 
als er veel interconnecties 
met het buitenland zijn 

 

178. Sommige marktdeelnemers pleiten ook voor een tijdelijke vermindering of zelfs afschaffing van 
de verplichtingen van de EU-regeling (EU ETS) voor de elektriciteitssector. De CREG herinnert eraan 
dat de regeling voor de handel in emissierechten een Europese verordening is die tot doel heeft de 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op een economisch efficiënte manier aan te 
moedigen. Eventuele wijzigingen van dat mechanisme moeten op Europees niveau worden 
aangebracht. De CREG wenst er tevens op te wijzen dat de huidige niveaus van de CO2-prijs verklaard 
worden door de fundamentals van de markt, met name de vraag naar emissierechten, die afhangt van 
verschillende factoren zoals de vraag naar energie, de energieprijzen (voornamelijk aardolie, aardgas 
en steenkool), de macro-economische activiteit en de weersomstandigheden. De economische 
activiteit en de energievraag zijn positief gecorreleerd met de CO2-emissieniveaus en dus indirect met 
de koolstofprijs. 

Gezien de huidige prijs van CO2 (€ 90/t) zou de maatregel een gunstig effect hebben op de 
elektriciteitsprijs van ongeveer 33 /MWh wanneer gasgestookte elektriciteitscentrales marginaal zijn, 
aangezien gasgestookte elektriciteitscentrales ongeveer 0,37 ton CO2 verbruiken voor één MWh 
geproduceerde elektriciteit. Het effect zou nog groter zijn wanneer de prijs van elektriciteit wordt 
bepaald door een kolengestookte elektriciteitscentrale, de kostenvermindering zou ongeveer 
€ 90/MWh bedragen, aangezien kolengestookte elektriciteitscentrales ongeveer één ton CO2 
verbruiken per MWh geproduceerde elektriciteit. Deze maatregel zou de huidige verschuiving van 
aardgas naar steenkool voor elektriciteitsopwekking nog versterken. Hoewel deze maatregel zowel 
een gunstig effect zou hebben op de elektriciteitsprijzen als op de vraag naar gas en dus op de prijs 
ervan, zou hij ook een negatief effect hebben op het klimaat door een toename van de CO2-uitstoot 
en zou hij dus indruisen tegen de doelstelling van het invoeren van het EU ETS. Bovendien zou deze 
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maatregel de stimulansen om te investeren in hernieuwbare energie verminderen. Om het effect van 
de maatregel op de doelstelling van de EU-ETS te beperken, zouden de CO2-emissierechten voor de 
energiesector moeten worden geannuleerd om te voorkomen dat deze rechten worden overgedragen 
aan andere industriële sectoren, waardoor hun CO2-emissiereducties vertraging oplopen. 

10. MAATREGELEN GENOMEN TOT BEHOUD VAN DE 
BEVOORRADINGSZEKERHEID 

10.1. Maatregelen op vlak van aardgas 

10.1.1. Opslagniveaus en (nieuwe) Europese verplichtingen  

179. Verordening (EU) 2022/1032 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2022 tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 2017/1938 en (EG) nr. 715/2009 wat betreft gasopslag, is in werking 
getreden op 1 juli 2022. Deze nieuwe verordening verplicht de lidstaten hun gasopslaginstallaties te 
vullen uiterlijk op 1 november; voor 2022 a rato van 80 %, en 90 % met ingang van 2023. De 
opslaggebruikers van Fluxys Belgium hebben dergelijke vulverplichting reeds contractueel 
onderschreven. Ter verwezenlijking van deze vuldoelstellingen, en voor zover de maatregelen de 
bevoegdheden van de nationale regulerende instantie betreffen, is de CREG verantwoordelijk voor het 
nemen van die maatregelen. Zo zal de CREG de opslagsysteembeheerder certificeren overeenkomstig 
de in deze verordening vastgestelde procedure. De CREG zal eveneens de aanpassingen die nodig zijn 
van het SSA/ACS en SP, in overleg met de beheerder en na consultatie van de markt doorvoeren. Tot 
slot zal de CREG beslissen over een eventuele korting van maximaal 100 % toepasselijk op 
capaciteitsgebaseerde transmissietarieven op de entrypunten van en exitpunten naar ondergrondse 
gasopslaginstallaties en LNG-installaties. 

10.1.2. Afschakelplan  

180. Op 19 april 2022 nam federaal minister Tinne Van der Straeten een ministerieel besluit aan tot 
vaststelling van een nieuw noodplan voor de gasleveringszekerheid waarbij het vorige ministerieel 
besluit van 18 december 2013 werd opgeheven75. Op 20 juni 2022 lanceerde de FOD Economie in 
opdracht van de minister een bevraging bij meer dan 1000 bedrijven om het noodplan aardgas te 
verfijnen. De resultaten van de bevraging hebben tot doel de impact op bedrijven tot een minimum te 
beperken, wanneer het noodplan tijdens een gascrisis voorziet in het verminderen van  gasverbruik. 
Febeliec hoopt tegen eind dit jaar in overleg met de minister, de administratie en de netbeheerder 
Fluxys tot een fijnmazige noodregeling te komen. De sectorfederatie wil daarbij zoveel mogelijk 
inzetten op vrijwillige verbruiksreducties, alsook een vergoeding te bekomen voor bedrijven die op 
momenten van hoge nood afschakelen76.  

 

75 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2022/04/21_1.pdf#Page32  
76 https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/belgie-scherpt-afschakelplan-voor-gas-aan/10397115.html  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2022/04/21_1.pdf#Page32
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/belgie-scherpt-afschakelplan-voor-gas-aan/10397115.html
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10.1.3. Congestie met Duitsland en Nederland 

181. De verminderde gasstromen vanuit Rusland, nog verergerd sinds de inval in Oekraïne en het 
zomeronderhoud van Nord Stream 1, hebben de dominante oostwaartse gasstroming in Europa doen 
omkeren naar een bevoorrading vanuit het westen en het zuiden. Voor België betekent dit een 
verhoogde invoer vanuit Zeebrugge (LNG, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen), en een verhoogde 
uitvoer naar Duitsland en Nederland. Op deze grenspunten is de vraag naar vervoerscapaciteit groter 
dan het aanbod, waardoor premies betaald worden bovenop het gereguleerd tarief. Dienaangaande 
heeft de CREG voorzien dat tot 50 % van het bedrag voor investeringen bestemd voor het verminderen 
van fysieke congesties van het vervoersnet gefinancierd kan worden door dergelijke veilingpremies of 
andere steunmaatregelen conform Verordening (EU) 2017/46077. 

10.1.4. Verplichting tot verminderd verbruik 

182. Verordening (EU) nr. 2022/1369 van de Raad van 5 augustus 2022 inzake gecoördineerde 
maatregelen ter reductie van de gasvraag is op 9 augustus 2022 in werking getreden. Bij deze 
verordening worden regels vastgesteld voor de aanpak van een situatie van ernstige moeilijkheden bij 
de gasvoorziening, teneinde in een geest van solidariteit de gasbevoorradingszekerheid in de Unie te 
waarborgen. Krachtens de verordening moeten de lidstaten alles in het werk stellen om hun 
gasverbruik in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 maart 2023 met ten minste 15 % te 
verminderen ten opzichte van hun gemiddelde gasverbruik in de periode van 1 augustus tot en met 31 
maart van de vijf opeenvolgende jaren die aan de datum van inwerkingtreding van deze verordening 
voorafgaan. Ook krijgt de Raad de bevoegdheid om op voorstel van de Commissie een EU-alarm af te 
kondigen, wat een EU-specifiek crisisniveau is dat een EU-brede vraagbeperkingsverplichting in 
werking stelt. Voor de reductieverplichting gelden echter bepaalde vrijstellingen en afwijkingen. 
Uiterlijk op 1 mei 2023 evalueert de Commissie deze verordening in het licht van de algemene 
gasvoorzieningssituatie in de Unie en dient zij bij de Raad een verslag in met de belangrijkste conclusies 
van die evaluatie. Op basis van dit verslag kan de Commissie met name voorstellen de 
toepassingsperiode van deze verordening te verlengen. 

10.1.5. Maatregelen genomen door andere Europese landen 

183. Verschillende Europese landen hebben maatregelen genomen om hun afhankelijkheid van 
Russisch gas te verminderen en het hoofd te bieden aan een daling van de gasleveringen uit Rusland. 
De lijst van de landen en maatregelen, zoals hieronder weergegeven, is niet limitatief. 

In Duitsland, dat bijzonder afhankelijk is van Russisch gas, heeft de regering de volgende besluiten 
genomen: De regering heeft haar goedkeuring gehecht aan uitvoeringsbesluiten om vier drijvende 
opslag- en hervergassingsinstallaties (Floating Storage and Regasification Units of FSRU’s) te leasen en 
overweegt een vijfde private FSRU. Volgens de minister van Economische Zaken en 
Klimaatbescherming zijn dit jaar al twee schepen beschikbaar die rond de jaarwisseling van 2022/2023 
in Wilhelmshaven en Brunsbüttel in gebruik zullen worden genomen. Tegen eind 2023 zouden nog 
twee schepen beschikbaar kunnen zijn: één in Stade en één in Lubmin. De Bundesnetzagentur (BNetzA) 
heeft een definitieprocedure opgestart voor de regulering van de toegang tot LNG-installaties in 
Duitsland, die de rechten en plichten van LNG-installatie-exploitanten moet omvatten die noodzakelijk 
zijn voor een concurrerende toegang tot deze infrastructuur en tot de Europese en Duitse gasmarkt. 

 

77 Besluit (Z)1110/12 van 30 juni 2022 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de 

opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2024-2027 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1110-12NL.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1110-12NL.pdf
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Het BNetzA wil zorgen voor een transparant regelgevingskader voor deze toekomstige drijvende 
opslag- en hervergassingsinstallaties, die in Duitsland nog niet bestaan, door de raadpleging open te 
stellen voor uitbaters en planners/projectontwikkelaars van LNG-installaties en andere 
belanghebbende partijen. Duitsland zal een uitzonderlijk bedrag van 1,5 miljard euro vrijmaken om zo 
snel mogelijk vloeibaar aardgas (LNG) te kopen en zo zijn energiebevoorrading in de context van de 
oorlog in Oekraïne veilig te stellen, aldus het ministerie van Economie en Klimaat. De regering heeft 
een privébedrijf opdracht gegeven deze transactie uit te voeren. Bovendien heeft de Duitse regering, 
om de opslagcapaciteit te versterken, extra kredietlijnen ter beschikking gesteld van de staatsbank 
KfW om Trading Hub Europe, die verantwoordelijk is voor het marktgebied, in staat te stellen over 
voldoende liquiditeiten te beschikken om gas aan te kopen en de voorraden aan te vullen. De Duitse 
energiewet is gewijzigd om eisen in te voeren voor het vullen van opslaginstallaties voor gas. Er is 
beslist om de voorraden geleidelijk aan te vullen tot 75 % tegen 1 september, 80 % tegen 1 oktober, 
95 % tegen 1 november en 40 % tegen februari 2023. Duitsland heeft deze zomer een gasveilingmodel 
ingevoerd dat industriële verbruikers ertoe moet aanzetten gas te besparen in ruil voor een financiële 
vergoeding, waarbij het bespaarde gas wordt opgeslagen. Voorts heeft Duitsland in Praag een 
intentieverklaring met Tsjechië ondertekend over solidariteit op aardgasgebied. Daarnaast heeft 
exploitant Steag aangekondigd dat de nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale Herne-6 met een 
vermogen van 650 MW op 2 september in bedrijf zal worden genomen.  

In Italië heeft de regering nieuwe overeenkomsten gesloten met onder meer Azerbeidzjan, Qatar en 
Algerije, Egypte en Angola. Italië neemt ook twee terminals in gebruik voor LNG-opslag en -
hervergassing. 

Frankrijk wil zijn gasopslagfaciliteiten tegen het begin van de herfst tot bijna 100 % vullen. Frankrijk zal 
reeds volgend jaar over een nieuwe drijvende LNG-terminal beschikken om zijn gasvoorziening veilig 
te stellen. Deze nieuwe drijvende LNG-terminal (FSRU) in Le Havre, gesteund door TotalEnergies, moet 
in 2023 worden aangesloten. De regering streeft ernaar dit najaar vroeg met de werkzaamheden te 
beginnen, zodat het schip volgend jaar kan worden aangesloten en dus de volgende winter beschikbaar 
is. Bovendien zal de Franse regering van de opslagbeheerders eisen dat zij zelf gas aankopen om de 
reserves aan te vullen, bovenop de aankopen door de gasleveranciers.  

In Nederland mikt de regering ook op een toename van de invoer van vloeibaar aardgas (LNG), dat per 
schip kan worden vervoerd, met bijvoorbeeld de uitbreiding van de LNG-terminal in Rotterdam en de 
bouw van een drijvende LNG-terminal in de Eemshaven (noord). Bovendien worden maatregelen 
genomen om ervoor te zorgen dat Nederland met veel vollere gasopslagfaciliteiten de volgende winter 
ingaat. Bedrijven krijgen subsidies om voorraden aan te leggen, en het overheidsbedrijf Energie Beheer 
Nederland (EBN) helpt hen indien nodig. De Nederlandse staatssecretaris voor Mijnbouw en 
Steengroeven, Hans Vijlbrief, verklaarde ook dat het Groningen-gasveld in 2022 niet definitief zal 
worden gesloten. Het veld zal mogen werken met een minimumproductie van 2,8 Gm3 voor het 
nieuwe gasjaar dat ingaat op 1 oktober 2022.  

Griekenland is begonnen met de bouw van een drijvend platform voor vloeibaar aardgas (LNG) op zee, 
ten zuiden van de havenstad Alexandroupolis. Het land wil zijn eigen economie en andere landen in 
Zuidoost-Europa vanaf volgend jaar van aardgas voorzien. Bulgarije draagt ook bij aan het project, dat 
op zo'n 400 miljoen euro wordt geschat. Ook Servië en Noord-Macedonië hebben hun belangstelling 
voor vloeibaar aardgas bevestigd. De drijvende LNG-terminal zou tot 5,5 miljard kubieke meter aardgas 
per jaar kunnen overslaan. Kandidaat-leveranciers zijn Algerije, Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. 
Het gas zal via een pijpleiding vanuit Alexandroupolis worden getransporteerd en de eerste leveringen 
zouden binnen 20 maanden moeten plaatsvinden. 

In Polen is de gaspijpleiding GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), die Litouwen en Polen met 
elkaar verbindt, op 1 mei 2022 in gebruik genomen en op 5 mei 2022 ingehuldigd. De GIPL kan in beide 
richtingen werken. Met deze pijpleiding zal Polen zijn bevoorradingszekerheid vergroten. Litouwen, 
Letland en Estland maken een einde aan perioden van isolement door hun transmissienetwerken op 
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de Europese markt aan te sluiten; deze infrastructuur versterkt de veerkracht van deze landen om de 
gascrisis het hoofd te bieden; de capaciteit in de richting Litouwen-Polen zal 2,4 GWh/h of 1,9 miljard 
m3/jaar bedragen; de capaciteit in de richting Polen-Litouwen zal 2,6 GWh/h of 2 Gm3/jaar bedragen. 
De GIPL bereikt zijn volledige capaciteit in oktober 2022. 

In Hongarije zal ook de gasproductie op Hongaars grondgebied worden opgevoerd en zullen de 
bevoorradingsbronnen worden gediversifieerd. 

Het project voor een gaspijpleiding tussen Portugal en Midden-Europa via Frankrijk wordt opnieuw 
overwogen. In 2013 is een gaspijpleidingproject, MidCat genaamd, van start gegaan tussen Catalonië 
(Noordoost-Spanje) en Zuidoost-Frankrijk. Het werd in 2019 opgegeven wegens een gebrek aan 
overeenstemming over de financiering en echte steun van Frankrijk, dat niet overtuigd was van het 
nut ervan. Een haalbaarheidsstudie in opdracht van de Europese Commissie concludeerde in 2018 dat 
de infrastructuur, die naar schatting meer dan 440 miljoen euro zou kosten, niet kosteneffectief of 
noodzakelijk zou zijn. De Spaanse minister van Economie, Nadia Calviño, verklaarde in maart 2022 dat 
zij voorstander was van het opnieuw opstarten van dit project, waarbij zij er wel op wees dat deze 
interconnectie ook betrekking moet hebben op het vervoer van "groene waterstof". Portugal is ook 
voorstander van de aanleg van een extra gaspijpleiding tussen Spanje en Frankrijk. 

10.2. Maatregelen op vlak van elektriciteit 

184. Om gas te besparen om de opslagplaatsen te bevoorraden en het hoofd te bieden aan de 
terugval van gas uit Rusland, zijn in de Europese landen verschillende maatregelen genomen om de 
productie van elektriciteit door gasgestookte centrales te compenseren.  

185. In België heeft de regering een plan goedgekeurd dat het land in staat moet stellen de winter 
zonder energieproblemen door te komen en solidariteit te tonen met zijn buren. Een van de 
maatregelen is een verzoek aan de energiebedrijven om hun capaciteit maximaal paraat te houden en 
bijvoorbeeld onderhoud tijdens de winter te vermijden. De regering heeft Engie gevraagd de sluiting 
van de Tihange 2-reactor uit te stellen van 1 februari tot eind maart 2023 om de continuïteit van de 
elektriciteitsvoorziening deze winter te helpen waarborgen. De regering heeft de burgers ook 
opgeroepen zuiniger met energie om te springen. Daarnaast hebben de federale regering en Engie een 
principeakkoord bereikt over de verlenging van de exploitatie van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 
3 voor een periode van tien jaar. Beide partijen werden het eens over de modaliteiten voor de 
toekomstige aanpak, het tijdschema en het kader van de onderhandelingen. Dit kader bestaat uit de 
verlenging van de exploitatieduur van Doel 4 en Tihange 3. Beide partijen zijn bereid de voorwaarden 
te bespreken en overeen te komen voor het opstarten van de reactoren in november 2026 , op 
voorwaarde van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten . Om het gasverbruik in Duitsland te 
verminderen, zal meer gebruik moeten worden gemaakt van kolengestookte elektriciteitscentrales. 
Om dit te bereiken plant Duitsland een nationale steenkoolreserve en een diversificatie van zijn 
steenkoolinvoer om de invoer van Russische steenkool te vermijden (Rusland levert meer dan 50 % 
van de Duitse steenkool). Bovendien heeft de Duitse regering zichzelf de mogelijkheid gegeven om de 
sluiting van bepaalde kolengestookte centrales "op te schorten". De Duitse regering heeft ook 
ingestemd met het gebruik van meer kolengestookte elektriciteitscentrales als gevolg van de 
stopzetting van de gasinvoer uit Rusland. Volgens de goedgekeurde verordening moeten de 
exploitanten van kolengestookte elektriciteitscentrales ervoor zorgen dat de centrales technisch in 
orde worden gebracht, zodat zij permanent op de elektriciteitsmarkt kunnen opereren. De gemaakte 
kosten zullen worden vergoed. Bovendien zou de Duitse regering de levensduur van de laatste drie 
kerncentrales met een vermogen van 4 GW die in Duitsland in bedrijf zijn, kunnen verlengen om een 
deel van de elektriciteit te produceren. Deze beslissing kan pas worden genomen na de resultaten van 
de tweede stresstest voor de bevoorradingszekerheid van het elektriciteitssysteem.  
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186. In Nederland heeft de regering besloten de productiebeperkingen voor kolengestookte 
elektriciteitscentrales op te heffen van 2022 tot 2024. Dit betekent dat kolengestookte 
elektriciteitscentrales weer op volle capaciteit kunnen draaien in plaats van het maximum van 35 % 
dat in januari 2022 werd opgelegd om de CO2-uitstoot te verminderen.  

187. In Frankrijk zou de kolencentrale van Saint-Avold (Moezel) komende winter "uit voorzorg" weer 
moeten worden opgestart. Dit vereiste een aanpassing van de wetgeving. Bovendien heeft EDF op 
dinsdag 9 augustus 2022 het stilleggingsschema voor de vierde tienjaarlijkse inspectie van reactor nr. 
2 van de centrale van Saint-Laurent met bijna 18 weken uitgesteld. Het onderhoud was oorspronkelijk 
gepland voor de periode van 1 oktober 2022 tot 12 mei 2023. Bovendien heeft EDF aangekondigd dat 
zijn kolengestookte centrale West Burton A tijdens de winter operationeel zal blijven om de 
afhankelijkheid van gas te verminderen. Daarnaast zullen twee eenheden in Drax, met een vermogen 
van 660 MW, gedurende zes maanden operationeel blijven, tot maart 2023. In Hongarije heeft de 
regering beslist de binnenlandse bruinkoolproductie aanzienlijk op te voeren. Hongarije heeft ook 
besloten de thermische centrale van Matra onmiddellijk opnieuw op te starten. De site is sinds medio 
2021 stilgelegd wegens technische problemen, en zou normaal tegen 2025 zijn omgebouwd om 
verontreinigende emissies te verminderen. De regering is voornemens de levensduur van de oude 
reactoren van de kerncentrale van Paks bij Boedapest te verlengen, die in de jaren '80 zijn gebouwd 
en nu waarschijnlijk tot 2047 operationeel zullen blijven. 

11. NIEUWE MOGELIJKE MAATREGELEN 

11.1. Op Belgisch niveau 

188. In haar advies (A)2424 van 30 juni 2022 heeft de CREG een aantal aanbevelingen gedaan ter 
ondersteuning van de kwetsbare huishoudens die momenteel niet van het sociaal tarief genieten, 
waarvan een aantal hieronder worden hernomen. 

11.1.1. Btw en accijnzen 

189. Zoals beoogd in haar studie (F)228978 is het volgens de CREG adequaat om het verminderde btw-
percentage van 6 % voor de gezinnen te behouden zo lang de prijzen op de markten niet gezakt zijn 
tot op een aanvaardbaar niveau.  

190. Gezien het structureel zeer hoge prijsniveau en ondanks het verlaagde btw-tarief van 6 % kan 
ook bekeken worden of de Belgische overheid toch nog meerinkomsten heeft gegenereerd, namelijk 
het verschil tussen de 21 % in dezelfde periode met een ‘normaal’ prijsniveau en de 6 % met het huidige 
prijsniveau. Deze eventuele79 meerinkomsten kunnen terugvloeien naar de consument via een van de 
onderstaande voorstellen betreffende het accijnsniveau. Als deze voorstellen niet voldoende worden 

 

78 CREG, Studie (F)2289 Studie over de stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen in België, 24 september 2021 

(https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2289NL.pdf) 
79 Uiteraard moet eerst geraamd/bepaald worden hoeveel deze eventuele meerinkomsten bedragen 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2289FR.pdf


 

Niet-vertrouwelijke versie 108/117 

geacht, kan als laatste redmiddel een cheque of eenmalige korting op de energiefactuur worden 
onderzocht80. 

191. Bovendien pleit de CREG voor een aanpassing van de bijzondere accijns die van kracht is vanaf 
1 januari 2022 door een bijkomende schijf voor niet-professionele verbruikers81 in te voeren die beter 
overeenstemt met het verbruikersprofiel van de huishoudelijke klanten en onderworpen is aan een 
verlaagd tarief van bijzondere accijnzen82. We wijzen er wel op dat de thans beschikbare 
manoeuvreerruimte beperkt is wat de elektriciteitsfactuur betreft (cf. de bijzondere accijnzen die 
momenteel € 13,6/MWh exclusief btw bedragen voor de eerste schijf van het niet-professionele 
verbruik83), en zeer beperkt is wat de aardgasfactuur betreft (cf. de bijzondere accijnzen die 
momenteel € 0,54/MWh exclusief btw bedragen voor de eerste schijf van het niet-professionele 
verbruik 84). 

192. Een andere aanvullende maatregel zou de invoering zijn van een "omgekeerd cliquet"-systeem, 
waarbij deze bijzondere accijnzen voor de eerste verbruiksschijf zouden worden verlaagd indien de 
elektriciteits- en aardgasprijzen boven bepaalde drempels stijgen. Hoewel verschillende 
toepassingswijzen kunnen worden overwogen, zou het principe er zo uitzien: wanneer de 
energieprijzen onder (een) bepaalde drempel(s) dalen, worden de accijnzen verhoogd. Omgekeerd 
dalen de accijnzen wanneer de energieprijzen boven (een) bepaalde drempel(s) uitstijgen. Wat de 
effecten van een "omgekeerd cliquet"-systeem betreft, hangen die uiteraard af van de niveaus van de 
energieprijsdrempels die zouden worden vastgesteld en van de verlaging van het niveau van de 
accijnzen die zouden worden toegepast. Zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet, is de beschikbare 
manoeuvreerruimte momenteel beperkt wat de elektriciteitsfactuur betreft en zeer beperkt wat de 
aardgasfactuur betreft. 

193. Op korte termijn zou het effect van dit "omgekeerd cliquet"-systeem kunnen worden versterkt 
door het ook toe te passen op de energiebijdrage van € 1,9261/MWh die wordt aangerekend aan 
elektriciteitsverbruikers die zijn aangesloten op een spanningsniveau van 1 kV of minder. 

194. Zodra de huidige crisis achter de rug is, zal voor de huishoudens onvermijdelijk de vraag rijzen 
of het btw-tarief voor aardgas en elektriciteit van 6 % tot 21 % moet worden opgetrokken. De CREG 
wijst erop dat, indien dit "omgekeerd cliquet"-systeem zou worden ingevoerd op het niveau van de 
bijzondere accijnzen, het effect ervan nog zou kunnen worden versterkt85 door een structureel behoud 
van de btw op aardgas en elektriciteit op 6 % te compenseren met een verhoging van de bijzondere 
accijnzen op niet-zakelijk verbruik. In vergelijking met de situatie vóór de crisis zouden deze 

 

80 Aangezien zowel de betaalde btw als de betaalde accijnzen op het verbruik gebaseerd zijn, is een wijziging van het 

accijnsmechanisme de meest geschikte manier om de doelstelling van bescherming van de koopkracht van de huishoudens 
te bereiken, vergeleken met een mechanisme van een cheque of een forfaitaire korting 
81 Deze nieuwe categorie zou de huishoudelijke klanten beogen die niet genieten van het sociaal tarief, voor zover de 

beschermde klanten worden vrijgesteld van de bijzonder accijns dat van kracht is sinds 1 januari 2022 
82 Merk op dat de limietwaarde van de eerste schijf van de bijzondere accijnzen voor aardgas (20.000 MWh/jaar) 

overeenkomt met meer dan 1.000 maal het jaarlijkse verbruik van een gemiddeld huishouden en dat de limietwaarde van de 
eerste schijf voor elektriciteit (20 MWh/jaar) overeenkomt met ongeveer 6 maal het jaarlijkse verbruik van een gemiddeld 
huishouden 
83 Dit komt momenteel overeen met een jaarlijks bedrag van € 50,5 incl. btw voor een huishouden dat 3,5 MWh/jaar aan 
elektriciteit verbruikt 
84 Dit komt momenteel overeen met een jaarlijks bedrag van € 9,7 incl. btw voor een huishouden dat 17 MWh/jaar aan 
aardgas verbruikt 
85 Louter indicatief: indien rekening wordt gehouden met de btw van januari 2021, uitgedrukt in €/MWh (cf. gemiddelde voor 

de 3 Belgische gewesten in de studie van PWC/FORBEG voor E-RES- en G-RES-afnemers) en de bijzondere accijnzen die in 
januari 2022 worden geheven op de eerste verbruiksschijf van niet-zakelijke afnemers, dan zou de manoeuvreerruimte die 
beschikbaar zou zijn met dit "omgekeerde cliquet"-systeem kunnen worden verhoogd met een factor 3 voor elektriciteit (van 
€ 13,6 tot ongeveer € 40/MWh) en een factor 11 voor aardgas (van € 0,5 tot ongeveer € 6/MWh). 
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ontwikkelingen een zekere neutraliteit moeten waarborgen, zowel voor het niveau van de totale 
aardgas- en elektriciteitsfactuur van de huishouden als voor de begroting van de federale overheid. 

11.1.2. Tarief BVT 

195. De CREG staat achter de beslissing van de federale regering van 18 juni 2022 tot verlenging van 
de tijdelijke maatregel tot toekenning van het sociaal tarief aan de BVT-klanten tot 31 december 2022. 
De CREG beveelt het behoud van deze maatregel aan ten minste tot wanneer de prijzen op de 
groothandelsmarkten terug gezakt zijn tot op een aanvaardbaar niveau. 

196. Rekening houdend met deze uitbreiding van het sociaal tarief blijkt uit recente analyses van de 
Nationale Bank van België dat het de middenklasse (van het 3de tot het 8ste deciel) die een beperkt 
verlies aan koopkracht ervaren, en meer bepaald de gezinnen met een mediaan inkomen. Ondanks 
het beperkt karakter van dit verlies aan koopkracht voor de middenklasse kan het wenselijk zijn om 
deze huishoudens die niet van het sociaal tarief genieten en die zich net op de grens van de 
toepassingsperimeter bevinden, beter te beschermen: dit zou kunnen gebeuren via een nieuwe 
uitbreiding van het sociaal tarief naar die gezinnen.  

197. De structurele categorieën van begunstigden van het sociaal tarief zijn momenteel gebaseerd 
op het sociale statuut van de rechthebbenden, en niet op hun inkomensniveau. De CREG heeft 
samengewerkt met de werkgroep “sociaal tarief” van het Platform van de strijd tegen energie-
armoede van de Koning Boudewijnstichting die in september 2021 een reeks van aanbevelingen 
publiceerde86. Een van deze aanbevelingen was het openstellen van het recht op het sociaal tarief op 
basis van een inkomenscriterium (gelijkaardig aan de drempel die gebruikt wordt om te genieten van 
de inkomsten van de verhoogde tegemoetkoming), aanvullend bij de huidige toekenning op basis van 
sociale statuten, om de huishoudens met de zwakste inkomens te bereiken. Een studie van de FOD 
Economie, uitgevoerd voor de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten, heeft immers 
aangetoond dat 10 % van de begunstigden van het sociaal tarief een hoger inkomen had dan de 
nationale mediaan87. Zoals de maatregel tot tijdelijke uitbreiding van de sociale tarieven naar de BVT-
klanten heeft aangetoond, heeft de invoering van een inkomenscriterium (jaarlijks geplafonneerd door 
het RIZIV) een verdubbeling van de begunstigden gegenereerd. Om de huishoudens met de laagste 
inkomens het best te bereiken, lijkt het gepast om deze BVT-categorie permanent te maken. Om de 
stijging van de kost van de sociale tarieven voor het Staatsbudget veroorzaakt door het permanent 
maken van de BVT-categorie zou, als tegenprestatie, de invoering van een systeem van sociale tarieven 
gedifferentieerd in functie van het inkomensniveau waarin het sociaal tarief in c€/kWh progressief zou 
zijn in functie van de inkomens, kunnen worden bestudeerd. De CREG is beschikbaar voor een analyse 
van deze mogelijke hervormingen en merkt op dat er voor het in aanmerking nemen van de inkomsten 
van de huishoudens gebruik moet worden gemaakt van fiscale gegevens, wat een vertraging inhoudt 
aangezien deze gegevens betrekking hebben op de inkomsten uit het verleden.  

198. Naast het openstellen van het sociaal tarief op basis van een inkomenscriterium stelt de CREG, 
in het kader van de werkzaamheden van bovenvermeld Platform, voor om het recht op het sociaal 
tarief via een forfaitair bedrag uit te breiden naar huishoudens die aangesloten zijn op een collectieve 
verwarmingsketel en die vandaag uitgesloten worden. De CREG heeft bovendien een concreet voorstel 
van forfaitair vergoedingssysteem geformuleerd dat het probleem aanpakt dat de sociale tarieven 
aardgas momenteel niet worden toegepast voor beschermde klanten die zijn aangesloten op een 
collectieve verwarming van een privé gebouw. Dit systeem zou het voor de begunstigden van deze 
premie mogelijk maken om een vergoeding te krijgen die geraamd wordt op € 991,1/jaar excl. btw op 
basis van de prijzen van de referentie-energiecomponent voor aardgas van toepassing in het 1ste 

 

86 Deze aanbevelingen zijn te raadplegen op de website van de Koning Boudewijnstichting 
87 https://economie.fgov.be/nl/publicaties/trefpunt-economie-2020-21, figuur 10 

https://www.kbs-frb.be/fr/renforcer-le-tarif-social-energie-recommandations-de-la-plateforme-de-lutte-contre-la-precarite
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/trefpunt-economie-2020-21
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kwartaal van 202288. Zoals voor het eigenlijke sociaal tarief moet er een objectief criterium 
gedefinieerd worden om de collectieve verwarmingsketels te integreren hetzij in het sociaal tarief 
aardgas, hetzij in het sociaal tarief warmte, om te vermijden dat de leveranciers en/of rechthebbenden 
kunnen “kiezen” voor het systeem dat voor hen het voordeligst is.  

199. Hoewel de driemaandelijkse en jaarlijkse bovengrenzen voor de opwaartse trend van de sociale 
tarieven het tot dusver mogelijk hebben gemaakt om de stijging van de sociale tarieven in een context 
van ongekende stijgingen van de energieprijzen op de markten binnen de perken te houden en aldus 
de begunstigden doeltreffend te beschermen, moeten we erop wijzen dat indien de energieprijzen 
gedurende verscheidene jaren op een zeer hoog niveau zouden blijven, het niveau van de sociale 
tarieven geleidelijk zou stijgen en het niveau van de commerciële tarieven zou benaderen. Daarom zou 
het zinvol kunnen zijn nu reeds na te denken over een nieuwe berekeningsmethode die het mogelijk 
maakt deze sociale tarieven op lange termijn concurrerend en toch houdbaar voor de staatsbegroting 
te houden. Het zou ook aangewezen zijn over te gaan tot een aanpassing van het bestaande 
mechanisme dat voorziet in de recuperatie van de bedragen die via de vaststelling van een bovengrens 
niet aan de beschermde klanten zijn gefactureerd wanneer de groothandelsmarktprijzen dalen, om te 
voorkomen dat het sociale tarief hoger wordt dan de commerciële tarieven. 

11.1.3. De leveranciers aanzetten tot het aanbieden van offertes tegen vaste prijs 

200. Het aantal aanbiedingen tegen een vaste prijs is de afgelopen maanden aanzienlijk gedaald. In 
februari 2022 was het vaste aanbod nog steeds belangrijk: In Vlaanderen waren er 26 aanbiedingen 
voor elektriciteit, in Wallonië 17 en in Brussel 7. Voor aardgas waren er respectievelijk 15, 11 en 6 
aanbiedingen. Sinds maart 2022 hebben wij vastgesteld dat er in de commerciële prijsvergelijkers 
nauwelijks nog vaste aanbiedingen te vinden zijn. In de prijsvergelijkers van de gewestelijke 
regulatoren en op de websites van sommige leveranciers vinden we nog steeds een beperkt aantal 
aanbiedingen met een vaste prijs; men moet goed zoeken om aanbiedingen met een vaste prijs te 
vinden op de websites van de leveranciers. Sinds begin 2022 heeft een beperkt aantal leveranciers aan 
de CREG meegedeeld dat er voor aanbiedingen tegen vaste prijzen mogelijk meerdere versies (= 
verschillende prijzen) konden bestaan tijdens eenzelfde maand, afhankelijk van het moment waarop 
een contract werd ondertekend. De prijzen waarop werd ingetekend, blijven gegarandeerd, maar voor 
nieuwe contracten gelden de nieuwe prijzen van de recentste tarieffiche. Tot dusver heeft geen van 
deze leveranciers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, maar sommige leveranciers hebben een 
aantal van hun aanbiedingen met een vaste prijs uit hun aanbod geschrapt.  

In de huidige specifieke context van de gas- en elektriciteitsmarkten zou een consument die de 
zichtbaarheid en de zekerheid wil die een contract met vaste prijzen voor zijn energiefactuur 
garandeert, er de voorkeur aan geven een contract met vaste prijzen te kunnen afsluiten voor een 
lange periode (3 tot 5 jaar) tegen een prijsniveau dat de termijnprijzen weerspiegelt die op de 
groothandelsmarkt voor gas en elektriciteit worden waargenomen. Ook al is de markt van mening dat 
de huidige uitzonderlijk hoge prijzen pas in het tweede kwartaal van 2023 zullen dalen, meent de markt 
immers dat de huidige prijsniveaus geleidelijk zouden moeten dalen maar pas in 2027 zouden moeten 
terugkeren naar niveaus die in de buurt liggen van de niveaus van voor de coronacrisis. In de huidige 
specifieke marktcontext is een termijncontract op vijf jaar bijvoorbeeld dus aanzienlijk goedkoper dan 
een termijncontract op één jaar. Zo bedroeg over de laatste vijf handelsdagen in januari 2022 een 
termijncontract voor de levering van aardgas aan een residentiële afnemer over één jaar vanaf 1 april 
2022 gemiddeld 83,3 Eur/MWh, terwijl een termijncontract voor de levering van aardgas over vijf jaar 
vanaf 1 april 2022 gemiddeld 41,4 euro/MWh bedroeg. Dit komt neer op een jaarlijkse 

 

88 CREG, Advies (A)2394 over de mogelijkheden van de implementatie van een premiesysteem voor de toepassing van het 

sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactiviteit) of onuitvoerbare gevallen (collectieve verwarmingsketels buiten een 
sociale woning), 12 mei 2022 (https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Advices/A2394NL.pdf) 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Advices/A2394NL.pdf
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kostenbesparing van 712,3 euro voor een huishouden van 4 personen met een jaarlijks verbruik van 
17.000 kWh/jaar. Dit komt erop neer dat het effect van de hoge prijzen van 2022 over een langere 
periode wordt uitgesmeerd. Helaas is dit in België niet mogelijk voor een residentiële of een kleine 
professionele afnemer. Geen enkele leverancier biedt deze categorieën afnemers momenteel een 
contract met een vaste prijs voor 5 jaar aan. Zij hebben alleen de steeds beperktere mogelijkheid te 
kiezen voor contracten met een vaste prijs van maximaal 2 jaar. Bovendien stellen de leveranciers die 
nog steeds contracten met vaste prijzen voor twee jaar aanbieden, geen aanbod voor op basis van 
termijnprijzen voor twee jaar maar veeleer op basis van termijnprijzen voor één jaar. Voor de 
aanbiedingen met een vaste prijs van deze maand februari, gebaseerd op het prijsverschil tussen een 
contract met een looptijd van één jaar en een contract met een looptijd van drie jaar, had een aanbod 
met een vaste prijs voor drie jaar 525 euro goedkoper moeten zijn dan een aanbod met een vaste prijs 
voor één jaar voor een gezin van 4 met een jaarlijks verbruik van 17.000 kWh/jaar. Dit is ver van wat 
wordt waargenomen. 

Ook moet men zich ervan bewust zijn dat, indien een afnemer momenteel een contract met een vaste 
prijs afsluit voor meer dan één jaar en dit tot de vervaldatum nakomt, de leverancier vanaf het tweede 
jaar een aanzienlijke marge op deze afnemer zal maken. Een Belgische residentiële of kleine 
professionele afnemer heeft niet de mogelijkheid om zijn prijs tot na Q1 2023 veilig te stellen tegen 
een aantrekkelijke prijs. Hij heeft alleen de mogelijkheid om een vaste prijs te nemen voor één jaar of 
langer en uiterlijk tegen Q2 2023 over te schakelen op een ander contract, in de hoop dat de prijzen 
niet hoger zullen liggen dan de huidige termijnprijzen voor levering vanaf Q2 2023.  

Gezien de mogelijkheid voor een residentiële verbruiker of kleine zakelijke afnemer om zijn contract 
op te zeggen met een beperkte opzegtermijn van 1 maand en zonder compensatie, is het aanbieden 
van contracten met vaste prijzen die worden uitgevlakt over contractperioden van 3 of 5 jaar een groot 
risico voor de leverancier. In feite verkoopt de leverancier in het eerste jaar aan de afnemer tegen een 
prijs die onder de marktprijs ligt en verkoopt hij in de daaropvolgende jaren tegen een prijs die boven 
de marktprijs ligt. Het zou in het belang van de klant zijn om het contract na een jaar te beëindigen of 
zelfs eerder indien de marktprijzen zouden dalen. 

In Griekenland moesten de leveranciers per categorie consumenten ten minste één aanbod met vaste 
tarieven hebben. Griekenland heeft echter opzeggingsvergoedingen gehandhaafd voor contracten 
met vaste prijzen, in tegenstelling tot contracten met variabele prijzen, waarvoor de 
opzeggingsvergoedingen zijn afgeschaft. 

Alleen maar eisen dat leveranciers contracten met vaste prijzen aanbieden, zal niet voldoende zijn om 
leveranciers aan te moedigen een aantrekkelijk aanbod van contracten met vaste prijzen te 
ontwikkelen. De eindgebruiker zal de keuze hebben uit meer leveranciers met aanbiedingen tegen 
vaste prijzen, maar zal niet noodzakelijk een beter aanbod krijgen dan thans het geval is en zeker geen 
aantrekkelijk aanbod over een periode van 5 jaar.  

De CREG beveelt 3 alternatieve maatregelen aan om leveranciers aan te moedigen een aantrekkelijk 
aanbod van vaste prijzen aan te bieden met een gradatie naar een bindend karakter voor de 
leveranciers en voor een bepaalde periode 

11.1.3.1. Tijdelijke herinvoering van de schadevergoeding voor contracten tegen vaste prijs  

201. In de huidige context van hoge en zeer volatiele prijzen is het uiterst riskant voor een leverancier 
om een contract met vaste prijzen aan te bieden. Dit risico houdt voornamelijk verband met de 
mogelijkheid voor een residentiële verbruiker of een kleine professionele afnemer om zijn contract op 
te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en zonder schadevergoeding. Wanneer 
de afnemer het contract opzegt, kan de leverancier immers verplicht zijn de tegen een vaste prijs 
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ingekochte volumes tegen een lagere prijs door te verkopen indien de prijzen op de groothandelsmarkt 
dalen.  

Gezien de marktomstandigheden en de huidige uitzonderlijke prijzen zou een stimulerende maatregel 
voor de leveranciers om een aantrekkelijk aanbod tegen een vaste prijs te doen, erin kunnen bestaan 
de in 2012 uit de wetgeving geschrapte verbrekingsvergoeding voor contracten met vaste prijzen voor 
huishoudelijke en kleine professionele afnemers tijdelijk opnieuw in te voeren. De CREG is er geen 
voorstander van om deze maatregel permanent te maken en is van mening dat deze maatregel, indien 
hij wordt aangenomen, in de tijd beperkt moet worden door in de wet een termijn vast te leggen. 

Artikel 12 van EU Verordening 2019/944 bepaalt het volgende :  

« De lidstaten zorgen ervoor dat ten minste huishoudelijke afnemers en kleine 
ondernemingen geen overstapgerelateerde vergoedingen hoeven te betalen. » 

Diezelfde verordening bepaalt echter het volgende bij wijze van uitzondering op voorgaand punt:  

« De lidstaten kunnen leveranciers of marktdeelnemers die aan aggregatie doen, toestaan 
opzegvergoedingen in rekening te brengen aan afnemers die vrijwillig een 
elektriciteitsleveringscontract met een vaste looptijd en een vaste prijs vóór het einde van 
de looptijd opzeggen, voor zover zulke vergoedingen deel uitmaken van een contract dat de 
afnemer vrijwillig is aangegaan en zulke vergoedingen duidelijk aan de afnemer worden 
meegedeeld voordat het contract wordt aangegaan. Dergelijke vergoedingen zijn evenredig 
en mogen bovendien niet meer bedragen dan het rechtstreekse economische verlies dat de 
leverancier of marktdeelnemer die aan aggregatie doet, lijdt als gevolg van de afnemer die 
zijn contract opzegt, met inbegrip van de kosten voor gebundelde investeringen of diensten 
die de afnemer reeds heeft ontvangen als onderdeel van het contract. De bewijslast voor het 
rechtstreekse economische verlies ligt bij de leverancier of marktdeelnemer die aan 
aggregatie doet en de toelaatbaarheid van opzegvergoedingen wordt gemonitord door de 
regulerende instantie of een andere bevoegde nationale instantie. »  

Het zou mogelijk zijn om, tijdelijk en alleen voor nieuwe contracten, opnieuw een 
verbrekingsvergoeding in te voeren voor contracten met een vaste prijs om het risico van de 
leveranciers te verminderen. Aangezien dit het risico voor de leverancier aanzienlijk vermindert, zal dit 
in principe een positief effect hebben op de prijs voor de consument, waardoor aanbiedingen tegen 
een vaste prijs goedkoper worden. De compensatie moet groot genoeg zijn om het verlies van de 
leverancier te beperken, maar moet sterk worden gereguleerd, bijvoorbeeld door een 
maximumcompensatiebedrag voor te stellen. Nederland voorziet bijvoorbeeld in een 
verbrekingsvergoeding voor contracten met een vaste prijs, waarvan het bedrag een forfaitair bedrag 
is en afhangt van de tijd die nog rest voordat het contract afloopt: minder dan 1,5 jaar: 50 euro, 1,5 - 
2 jaar: 75 euro, 2 tot 2,5 jaar: 100 euro, meer dan 2,5 jaar: 125 euro. Dit kan alleen gebeuren door van 
de leveranciers de toezegging te verkrijgen dat zij op basis van de relevante termijnmarkten voor 3 tot 
5 jaar vaste prijsaanbiedingen zullen voorstellen. Zonder deze "morele" verbintenis van de leveranciers 
zou een dergelijke maatregel alleen maar nadelen hebben voor de eindverbruiker. Hij zou zijn contract 
niet langer kosteloos kunnen opzeggen en zou over 3 tot 5 jaar nog steeds geen concurrerend contract 
hebben. Indien deze "morele" verbintenis niet voldoende wordt geacht, moet een wettelijke 
verplichting worden overwogen om aanbiedingen tegen vaste prijzen van 3 tot 5 jaar aan te bieden op 
basis van de overeenstemmende termijnmarkten, zoals voorgesteld in de derde alternatieve 
maatregel.  

Het is belangrijk zich ervan bewust te zijn dat een dergelijke maatregel door de consument als 
ongunstig voor hem kan worden ervaren. Daarom moet de doelstelling ervan worden toegelicht.  

Een alternatief is de verbrekingsvergoeding te vervangen door een eenmalige financiële vergoeding 
van de leveranciers, bijvoorbeeld via de staatsbegroting. 
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11.1.3.2. Aanbod tegen vaste prijs voor 3 à 5 jaar opleggen aan de leveranciers en tijdelijke 
herinvoering van de schadevergoeding voor contracten tegen vaste prijs  

202. Een alternatieve maatregel om de leveranciers ertoe aan te zetten een aantrekkelijk aanbod 
tegen vaste prijzen te doen, zou erin bestaan de leveranciers tijdelijk aanbiedingen tegen vaste prijzen 
voor een periode van 3 of 5 jaar op te leggen. Om het risico voor de leveranciers te beperken en een 
evenwicht te waarborgen tussen de belangen van de afnemers en het voortbestaan van de 
leveranciers, zou het, zoals in de eerste maatregel wordt voorgesteld, nodig zijn om bij wijze van 
overgangsmaatregel het huidige kader te wijzigen dat afnemers in staat stelt hun contracten tegen 
vaste prijzen te beëindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en zonder 
opzeggingsvergoeding. De CREG is er geen voorstander van om deze maatregelen permanent te maken 
en is van mening dat deze maatregelen, indien ze worden aangenomen, in de tijd beperkt moeten 
worden door in de wet een termijn vast te leggen. Zo zou de CREG de taak op zich kunnen nemen om 
vooraf de redelijkheid van de door de leveranciers aangeboden vaste prijzen te controleren op basis 
van een mechanisme dat vergelijkbaar is met het mechanisme dat in het kader van het vangnet werd 
ingevoerd.  

Dit kan alleen gebeuren door van de leveranciers de toezegging te verkrijgen dat zij op basis van de 
relevante termijnmarkten voor 3 tot 5 jaar vaste prijsaanbiedingen zullen voorstellen. Zonder deze 
"morele" verbintenis van de leveranciers zou een dergelijke maatregel alleen maar nadelen hebben 
voor de eindverbruiker. Hij zou zijn contract niet langer kosteloos kunnen opzeggen en zou over 3 tot 
5 jaar nog steeds geen concurrerend contract hebben. Indien deze "morele" verbintenis niet 
voldoende wordt geacht, moet een wettelijke verplichting worden overwogen om aanbiedingen tegen 
vaste prijzen van 3 tot 5 jaar aan te bieden op basis van de overeenstemmende termijnmarkten, zoals 
voorgesteld in de derde alternatieve maatregel. 

Voorts mag niet uit het oog worden verloren dat kleinere leveranciers het verhoudingsgewijs 
moeilijker zullen hebben dan grotere leveranciers of leveranciers die door een (multinationaal) 
concern worden gesteund, om hun contracten tegen vaste prijzen te dekken. Om hun verkopen tegen 
vaste prijzen op de groothandelsmarkten te dekken, zullen zij immers financiële garanties nodig 
hebben die voor velen van hen te groot zullen zijn. 

Daarom zou kunnen worden overwogen de verplichting om een aanbod met vaste prijzen voor 3 tot 5 
jaar te doen, te beperken op basis van niet-discriminerende criteria en een aanbod met vaste prijzen 
voor 3 tot 5 jaar alleen op te leggen aan leveranciers met een klantenportefeuille van meer dan 
200.000 afnemers, op een soortgelijke manier als op Europees niveau is bepaald voor de verplichting 
om een aanbod met dynamische prijzen voor elektriciteit te doen. Door de verplichting te beperken 
tot de grootste leveranciers zouden de moeilijkheden worden vermeden die kleinere leveranciers 
zouden kunnen ondervinden om hun verkopen tegen vaste prijzen financieel te dekken. Indien wij alle 
leveranciers de verplichting willen opleggen om te voorkomen dat de positie van de dominante 
marktdeelnemers wordt versterkt, zal het noodzakelijk zijn iets te doen aan het gebrek aan financiële 
garanties van vele kleine leveranciers om hun vaste prijzen te dekken. De Europese Commissie zal de 
lidstaten binnenkort raadplegen over de behoefte aan en de reikwijdte van een nieuw onafhankelijk 
tijdelijk crisiskader. Een dergelijk kader zou het mogelijk maken liquiditeitssteun te verlenen aan alle 
ondernemingen die direct of indirect door de crisis worden getroffen. 

11.1.3.3. Tijdelijk opleggen van een gereguleerd aanbod en tijdelijke herinvoering van de 
schadevergoeding voor contracten tegen vaste prijs  

203. De krachtigste maatregel om ervoor te zorgen dat leveranciers een aantrekkelijk aanbod met 
vaste prijzen doen, zou zijn om leveranciers gereguleerde, in de tijd beperkte, aanbiedingen met vaste 
prijzen voor 3 of 5 jaar op te leggen met een maximale marge boven de termijnprijzen op de 
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groothandelsmarkten, en om het huidige kader, dat afnemers in staat stelt hun contracten met vaste 
prijzen te beëindigen met een beperkte opzegtermijn van 1 maand en zonder compensatie, als 
overgangsmaatregel te wijzigen, teneinde het risico voor de leveranciers te beperken en te zorgen voor 
een evenwicht tussen de belangen van de afnemers en het voortbestaan van de leveranciers. De CREG 
is er geen voorstander van om deze maatregelen permanent te maken en is van mening dat deze 
maatregelen, indien ze worden aangenomen, in de tijd beperkt moeten worden door in de wet een 
termijn vast te leggen. Deze oplossing kan strijdig lijken met de regels van een geliberaliseerde markt. 
De Europese Commissie is in haar mededeling van 8 maart 2022, "REPowerEU: een gemeenschappelijk 
Europees optreden voor betaalbaardere, veiligere en duurzamere energie" echter van mening dat 
artikel 5 van de energierichtlijn het kader bevat voor een uitzonderlijke en in de tijd beperkte 
toepassing van gereguleerde prijzen, die kan worden toegestaan in specifieke omstandigheden, zoals 
wanneer de energieprijzen aanzienlijk hoger liggen, zoals nu het geval is.  

Op grond van artikel 5, § 6, van richtlijn 2019/944 kunnen de lidstaten gedurende een bepaalde 
periode maatregelen nemen betreffende de prijsstelling voor de levering van elektriciteit aan 
huishoudelijke afnemers en micro-ondernemingen om de overgang naar doeltreffende mededinging 
tussen de leveranciers te bevorderen. Uit overweging 23 van de elektriciteitsrichtlijn, waarin de 
doelstelling van artikel 5 wordt uiteengezet, volgt dat van deze afwijking gebruik kan worden gemaakt 
om situaties van bijzonder hoge prijzen aan te pakken.  

De Commissie is van mening dat prijsinterventie gerechtvaardigd kan zijn in reactie op de huidige 
situatie op de energiemarkt, die de mededinging kan beperken en de consumenten op een aantal 
manieren kan schaden, onder meer door de positie van dominante spelers te versterken, 
energiebronnen met een hoog koolstofgehalte af te schermen, leveranciers te beletten toegang te 
krijgen tot dekkingsproducten of langetermijnmarkten om aanbiedingen te doen aan consumenten, 
en prijsstijgingen en volatiliteit op de groothandelsmarkt rechtstreeks door te berekenen. Dit zou 
betekenen dat de kleinhandelsmarkt de consument niet beschermt tegen prijsvolatiliteit omdat deze 
laatste zijn vraag niet kan aanpassen, waardoor het aantal leveranciers op de markt daalt tot een 
niveau dat lager ligt dan het niveau dat nodig is om effectieve concurrentie op de kleinhandelsmarkt 
te garanderen als gevolg van de huidige situatie op de (groothandels)markt, waardoor 
noodleveranciers worden overrompeld. 

In haar bovengenoemde mededeling gaat de Europese Commissie nader in op de omstandigheden 
waarin en de voorwaarden waaronder een dergelijke maatregel door de lidstaten ten uitvoer zou 
kunnen worden gelegd. Indien voor de invoering van een dergelijke maatregel zou worden gekozen, 
zouden de aanbevelingen die de Europese Commissie ter zake heeft gedaan, uiteraard moeten worden 
toegepast. 

De Europese Commissie bepaalt ook dat "de procedure voor de selectie van de leverancier die aan de 
gereguleerde prijs is onderworpen, transparant moet zijn en op niet-discriminerende criteria moet 
berusten". 

De Commissie eist echter niet dat alle leveranciers een gereguleerde prijs aanbieden. Daarom zou 
kunnen worden overwogen de verplichting te beperken om een gereguleerde prijs op te leggen aan 
leveranciers met een klantenportefeuille van meer dan 200.000 afnemers, op een soortgelijke manier 
als op Europees niveau is bepaald voor de verplichting om een aanbod met dynamische prijzen voor 
elektriciteit te doen. Door de verplichting te beperken tot de grootste leveranciers zouden de 
moeilijkheden worden vermeden die kleinere leveranciers zouden kunnen ondervinden om hun 
verkopen tegen vaste prijzen financieel te dekken. Indien wij alle leveranciers de verplichting willen 
opleggen om te voorkomen dat de positie van de dominante marktdeelnemers wordt versterkt, zal 
het noodzakelijk zijn iets te doen aan het gebrek aan financiële garanties van vele kleine leveranciers 
om hun vaste prijzen te dekken. De Commissie zal de lidstaten binnenkort raadplegen over de behoefte 
aan en de reikwijdte van een nieuw onafhankelijk tijdelijk crisiskader. Een dergelijk kader zou het 
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mogelijk maken liquiditeitssteun te verlenen aan alle ondernemingen die direct of indirect door de 
crisis worden getroffen. 

Ter herinnering: consumenten die ingaan op een vasteprijsaanbod moeten zich ervan bewust zijn dat 
zij, gezien het huidige hoge prijsniveau, niet automatisch zullen profiteren van een eventuele 
prijsdaling op de groothandelsmarkten. Met een aanbod tegen een vaste prijs krijgen zij zicht op en 
zekerheid over de prijs die ze zullen betalen. In het geval van een verdere vermindering van de 
gaslevering aan Europa vanuit Rusland, kunnen de aanbiedingen tegen variabele prijzen hoger zijn dan 
de huidige vaste prijzen. 

Gezien het huidige niveau van de aardgas- en elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten en de 
noodtoestand als gevolg van de oorlog in Oekraïne, zou het niveau van de gereguleerde prijs kunnen 
worden vastgesteld onder het niveau dat op de groothandelsmarkten wordt waargenomen. In dat 
geval zou de Belgische Staat een financiële compensatie moeten bieden aan de leveranciers. 

11.1.3.4. Sociale woningen en huishoudens met een bescheiden inkomen 

204. Het sociaal tarief is een verlaagd tarief, uitgedrukt in c€/kWh, dat aan de begunstigden wordt 
aangerekend in verhouding tot hun jaarlijkse verbruik van elektriciteit en/of aardgas. Bijgevolg zijn de 
kosten van het sociaal tarief voor de staatsbegroting intrinsiek gekoppeld aan het jaarlijkse verbruik 
van de beschermde afnemers, dat zowel in 2019 als in 2020, dus vóór de uitbreiding van het sociaal 
tarief tot BVT's, 1,4 TWh voor elektriciteit en 4,2 TWh voor aardgas bedroeg. Na de uitbreiding van het 
sociale tarief tot BVT's wordt verwacht dat deze verbruiksniveaus tegen 2021 en 2022 zullen zijn 
verdubbeld. 

205. Om de kosten van het sociaal tarief voor de federale overheidsbegroting te beperken, lijkt het 
van essentieel belang om anticiperend te handelen door het energieverbruik van beschermde klanten 
te verminderen. Deze vermindering kan met name worden bereikt door investeringen in de energie-
efficiëntie van de betrokken woningen: renovatie, isolatie, installatie van zonnepanelen, enz., 
waarvoor de gewesten bevoegd zijn. Op basis van de prijzen op de groothandelsmarkten eind augustus 
2022 (voor de berekening die betrekking heeft op het 4e kwartaal 2022) zou een vermindering van het 
aardgasverbruik met 15 % voor de traditionele beschermde en BVT-klanten van januari tot en met 
december 2022 hebben geleid tot een jaarlijkse besparing van ongeveer € 210 miljoen excl. btw voor 
de federale overheid. Evenzo zou een vermindering van het elektriciteitsverbruik met 15 % voor 
traditionele beschermde en RVV-klanten van januari tot en met december 2022 leiden tot een 
jaarlijkse besparing van ongeveer € 140 miljoen excl. btw voor de federale overheid.  

206. Een (steunmaatregel voor) investering van de federale regering en de gewesten in energie-
efficiëntie, niet alleen in sociale woningen maar ook in de privéwoningen van gezinnen met een 
bescheiden inkomen, bijvoorbeeld door middel van overheidssubsidies gekoppeld aan renovatie- of 
uitrustingsverplichtingen voor sociale verhuurders of privé-eigenaars, zou het mogelijk kunnen maken 
de financiering van kilowatturen die bespaard hadden kunnen worden, te vermijden en aldus de 
financieringskosten van het sociaal tarief te verminderen. Uiteraard zal deze maatregel ook bijdragen 
tot de bescherming van de koopkracht van de betrokken verbruikers. 

207. Met het oog op een betere bescherming van de huishoudens die geen sociaal tarief genieten 
maar volgens de Nationale Bank van België tot de "lagere middenklasse" behoren en voor wie de 
huidige inflatie de zwaarste gevolgen heeft, zouden de overheidsinvesteringen in de energie-efficiëntie 
van de woningen van deze gezinnen met een bescheiden inkomen een bescherming kunnen vormen 
tegen het verlies aan koopkracht (een daling van het verbruik gaat, in omstandigheden die voor het 
overige gelijk zijn, sowieso gepaard met een daling van de energiefactuur) en passen in een 
langetermijndoelstelling van vermindering van het energieverbruik, in de lijn van het Nationaal 
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Energie- en Klimaatplan89, waarin "de federale staat in het kader van zijn eigen bevoegdheden door 
middel van begeleidende maatregelen zal bijdragen tot de Belgische doelstelling", en met de Belgische 
langetermijnstrategie voor de energieprestatie van gebouwen90. 

12. ADVIES AAN DE VERBRUIKERS 

12.1. Huishoudelijk en kmo 

208. Het advies van de CREG hangt af van de situatie waarin de consument zich bevindt.  

209. We raden klanten met een contract met een vaste prijs dat vóór begin 2022 is afgesloten, aan 
om niet van product of leverancier te veranderen. Voor de duur van de prijsgarantie ontsnappen zij 
aan de scherpe prijsstijgingen die we vandaag kunnen vaststellen.  

210. In de huidige situatie betalen klanten met een contract met een variabele prijs hoge prijzen, 
maar bij een eventuele prijsdaling op de markt zullen zij automatisch profiteren van deze prijsdalingen. 
Bovendien moet de consument, indien hij de overeenkomst vroegtijdig wil beëindigen, eerst nagaan 
of hij de eventuele korting/korting als gevolg van de vroegtijdige beëindiging niet verliest. Anderzijds 
moet ook worden nagegaan hoe de vaste vergoeding wordt berekend, indien dit niet op forfaitaire 
basis per begonnen leveringsjaar is. In dit verband moet ook worden opgemerkt dat er nog steeds 
aanzienlijke prijsverschillen bestaan in het aanbod van de leveranciers met variabele prijzen: 
https://www.creg.be/fr/cregscan#/all/elek_afn/resid/VL. De consument moet zijn huidige contract 
eerst vergelijken met het marktaanbod via de CREG Scan en vervolgens eventueel een wijziging 
overwegen door een door de CREG gecertificeerde prijsvergelijkingssite te raadplegen. Gezien de 
aanhoudende prijsstijging die zich momenteel op de termijnmarkten voordoet, zouden de 
aanbiedingen tegen vaste prijs die in augustus 2022 worden gedaan, echter aantrekkelijk kunnen 
blijken indien deze marktprijzen in de toekomst zouden aanhouden.  

211. Verbruikers van wie het huidige contract afloopt en die dus een nieuw contract moeten sluiten, 
moeten een keuze maken. Afhankelijk van hun risicoprofiel kunnen zij nog steeds kiezen voor vaste 
prijzen. Verbruikers die automatisch van een prijsverlaging willen profiteren, zouden voor een variabel 
product moeten kiezen. De boodschap is dan ook om de prijzen te blijven vergelijken en de 
goedkoopste te kiezen binnen het aanbod van vaste of variabele prijzen. 

212. Voor huishoudens en kmo's die opteren voor een contract met variabele prijs, zou het, voor 
zover de TTF-notering hoger blijft dan de Zeebrugge/ZTP-notering, aangewezen kunnen zijn een 
contract te sluiten op basis van deze laatste noteringen, op voorwaarde dat de door de leverancier 
toegepaste toeslag het prijsverschil tussen de TTF-notering en de Zeebrugge/ZTP-notering niet 
compenseert. Vandaag liggen de TTF-noteringen ongeveer € 5/MWh hoger dan op ZTP voor deze 
winter 2022. 

213. De CREG nodigt de huishoudelijke en kmo's uit om een CREG Scan van hun contracten uit te 
voeren om te zien waar deze zich situeren tussen het goedkoopste en het duurste op de markt en om 
vervolgens, indien zij beslissen om hun contract te wijzigen, een door de CREG goedgekeurde 
tariefvergelijker te raadplegen. Deze twee IT-instrumenten vereenvoudigen het onderzoek en de 

 

89 https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/admin/storage/nekp/nekp-deel-a.pdf, 2.2 ”Dimensie Energie-efficiëntie 
90 https://climat.be/doc/national-lt-strategy-fr.pdf, p. 8 
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vergelijking voor de verbruiker aanzienlijk, omdat zij alle aspecten, mark-up, abonnement enzovoort 
omvatten. 

12.2. Industrieel 

214. Momenteel is 70 % van de industriële contracten met gasindexering gebaseerd op TTF-
indexering en 30 % op Zeebrugge-indexering. Voor zover de TTF-noteringsprijs hoger blijft dan de 
Zeebrugge-noteringsprijs, kan het aangewezen zijn nieuwe contracten/wijzigingen op te stellen op 
basis van laatstgenoemde noteringsprijs. Het gebruik van de Franse PEG (TRS)-index kan ook relevant 
zijn voor deze industriële contracten, vooral omdat verscheidene belangrijke spelers op de Belgische 
aardgasmarkt in handen zijn van Franse bedrijven. 

 

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 


