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INLEIDING 
 

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

ontving van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid 

(hierna: de Minister), het verzoek bij brief gedateerd op 3 november 2005, een studie te 

maken over de regulering die nodig is voor het realiseren van mogelijke tariefdalingen binnen 

de verschillende tariefcomponenten van de elektriciteit- en gasprijs. 

 

In zijn brief geeft de minister duidelijk aan welke topics dienen te worden behandeld in de 

gevraagde studie: 

1- een grondige analyse van de verschillende tariefcomponenten met daarbij een 

beschrijving van waaruit deze tariefcomponenten bestaan; 

2- hoe verhouden de tarieven zich ten opzichte van de prijsniveaus in de buurlanden; 

3- in welke mate kunnen deze tariefcomponenten verder dalen; 

4- welke (concrete) maatregelen kunnen genomen worden om deze prijsdalingen te 

realiseren. 

 

De vraag naar advies van de Minister kadert binnen de bezorgdheid van de federale regering 

over de vastgestelde tendensen binnen de energieprijzen.  

 

Op 14 november 2005 meldde de CREG aan de Minister dat de bevoegde directies voor de 

realisatie van de studie reeds drie sporen opgestart hadden, te weten: 

- er werd een gedetailleerde vragenlijst opgesteld en overgemaakt aan de leveranciers 

met het oog op een nationale vergelijking van de tariefcomponenten; 

- op basis van een grondig literatuuronderzoek werd een overzicht opgesteld van 

reeds beschikbare vergelijkende prijzenstudies; 

- aan een aantal externe organisaties werd gevraagd om op korte termijn de meest 

recente internationale cijfers te leveren en desgevallend te analyseren. 

 

De CREG maakt deze studie op basis van artikel 23, §2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Dit artikel stelt dat de CREG 

op verzoek van de Minister onderzoeken en studies uitvoert in verband met de 

elektriciteitsmarkt. 

 

Deze studie bestaat uit vier luiken. In het eerste deel wordt de evolutie van de 

elektriciteitsprijzen en de achterliggende kosten besproken, met daarbij een vergelijking van 

de tarieven met de buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
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(behandelt punt 1 en 2 van de vraag van de minister). In het tweede deel wordt ingegaan op 

de vooruitzichten (2006) met betrekking tot de elektriciteitsprijzen in België en dit op basis 

van een grondige analyse van de verschillende tariefcomponenten. Per tariefcomponent 

wordt een samenvatting gemaakt met daarbij een indicatie van hun toekomstige evolutie 

(behandelt punt 1 van de vraag van de Minister). In het derde deel worden voorstellen voor 

tariefbeheersing/tariefdaling opgenomen (behandelt punt 3 en 4 van de vraag van de 

Minister). In het vierde deel wordt een juridische analyse gegeven van de mogelijkheid tot 

het opleggen van maximumprijzen (behandelt punt 4 van de vraag van de Minister). 

 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op 15 mei 2006. 
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I. VERGELIJKENDE STUDIE VAN DE 

KOSTEN EN DE ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN 

BELGIË EN VIER BUURLANDEN (2004 – 2005) 
 

1. Vóór de openstelling van de markt berustte de vaststelling van de verkoopprijs van 

elektriciteit aan eindafnemers hoofdzakelijk op boekhoudkundige informatie (kosten, 

ontvangsten, resultaten en rendabiliteitspercentages) afkomstig van maatschappijen die 

actief waren op de niet-geliberaliseerde markt. 

Naarmate de productie- en leveringsactiviteiten geleidelijk werden opengesteld voor de 

concurrentie, werden boekhoudkundige gegevens over die activiteiten zeldzamer. Om dat 

informatietekort te verhelpen, werd de procedure voor vaststelling van de elektriciteitsprijs 

aan captieve afnemers aangevuld met een internationale vergelijking van de verkoopprijzen 

aan eindafnemers en aan distributieondernemingen (City-Gateprijs) voor voorziening van 

hun klanten die geen in aanmerking komende afnemers zijn. 

In dat verband heeft de CREG haar vorige kostenvergelijkende studie, getiteld “Comparison 

Of Power Prices And Costs In Belgium With Four Neighbouring Countries: 1999-2003”1 

geactualiseerd. Die geactualiseerde en aan de evolutie van de situatie aangepaste studie 

werd opgeleverd op 24 januari 2006. De belangrijkste resultaten van die studie worden in het 

vervolg van de tekst besproken. 

 

2. De studie volgt het volgende schema:  

- Een vergelijking van de evolutie van de energie-, transmissie- en distributiecomponenten 

van de elektriciteitsprijs in België en in vier buurlanden 2004-2005 (I.1.). Dat deel bevat een 

beschrijving van de methodologie (I.1.1.), een beschrijving van de kosten- en prijzenketen 

(I.1.2.), de analyse van de productiekosten en van de groothandelsprijzen (I.1.3.), de studie 

van de transmissiekosten en -tarieven (I.1.4.) en de studie van de distributiekosten en -

tarieven (I.1.5.). 

- Een vergelijking van de verkoopprijzen (I.2.) in drie delen: verkoop aan grote industriële 

afnemers (I.2.1.), aan middelgrote industriële afnemers (I.2.2.) en aan huishoudelijke 

afnemers (I.2.3.). 

- Een algemene conclusie (I.3) 
                                                 
1 Cf. CREG, Studie (F)040408-CDC-272 van 8 april 2004, over ‘de componenten van de 
elektriciteitsprijs in België en in de buurlanden, en hun evolutie van 1999 tot 2003’. 
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I.1. Vergelijking van de evolutie van de energie-, 

transmissie- en distributiecomponenten van de 

elektriciteitsprijs in België en in vier buurlanden 

2004 - 2005 

 
I.1.1. Methodologie 
 
3. In de studie worden de productie-, transmissie- en distributiekosten van elektriciteit in 

België vergeleken met die van vier buurlanden: Frankrijk, Nederland, Duitsland en Groot-

Brittannië (hierna in de tabellen respectievelijk: F, NL, DE en UK). De vergelijkingen zijn 

gebaseerd op drie groepen van afnemers, die worden vertegenwoordigd door typeklanten 

zoals gedefinieerd door Eurostat: typeklant Dc2  voor huishoudelijke afnemers, gemiddelde 

van de typeklanten Ie en If 3 voor middelgrote industriële afnemers, en gemiddelde van de 

typeklanten Ig en Ii 4 voor grote industriële afnemers. De kosten worden vergeleken met de 

verkoopprijzen van diezelfde typeklanten en worden in detail geanalyseerd. 

4. De methodologie van deze studie lijkt op die van de eerder opgedragen studie, met 

dat verschil dat in de studie is afgestapt van het begrip City-Gateprijs5, dat in de volledig 

geliberaliseerde landen is verdwenen. Er is een nieuw begrip toegevoegd, dat van de 

marginale productiekosten, want dat begrip is belangrijk voor de prijsbepaling op de 

elektriciteitsgroothandelsmarkten. Hoewel dat niet betekent dat er overal competitieve en 

doeltreffende markten zijn, bestaan er nu groothandelsmarkten in alle bestudeerde landen 

en die groothandelsmarkten vormen een belangrijk element van de vaststelling van de 

elektriciteitsprijzen.  

  

                                                 
2 De kenmerken van de Eurostat-typeklant Dc zijn: 3.500 kWh, waarvan 1.300 kWh ’s nachts en 4-9 
kW. 
3 De kenmerken van de Eurostat-typeklanten Ie en If zijn: Ie = 500 kW en 4.000 gebruiksuren, If = 
2.500 kW en 4.000 gebruiksuren. 
4 De kenmerken van de Eurostat-typeklanten Ig en Ii zijn: Ig = 4 MW en 6.000 gebruiksuren, Ii = 
10 MW en 7.000 gebruiksuren. 
5 Verkoopprijs aan distributieondernemingen voor doorverkoop aan eindafnemers op niet-
geliberaliseerde markten. 
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 I.1.2. De kosten- en prijzenketen 
 
5. Dit onderdeel beoogt een vergelijking van de productiekosten, de prijzen op de 

groothandelsmarkten en de prijzen aan de afnemers. Daarna wordt geanalyseerd hoe die 

kosten en prijzen zijn geëvolueerd van 2004 tot 2005. 

6. De prijzen worden volgens twee benaderingen met de kosten vergeleken. In een 

eerste benadering worden, om een indicatie te krijgen van de winstmarge van de operators 

in een gegeven land, de verkoopprijzen vergeleken met de gemiddelde productie-, 

transmissie- en distributiekosten; het verschil tussen die verkoopprijzen en die kosten vormt 

de marge. Die marge moet de kosten van de activiteit van de leverancier dekken. We 

merken op dat die winstmarge het resultaat kan zijn van een normale marktwerking, en niet 

hoeft te wijzen op een ontoereikende marktregulering of een misbruik van overwichtspositie. 

Om over de goede marktwerking te kunnen oordelen, is het noodzakelijk de prijzen te 

vergelijken met de marginale kosten. De groothandelsprijzen worden bepaald door de 

variabele productiekosten van de marginale centrale, dat wil zeggen de centrale waarmee de 

marginale elektriciteitsvraag wordt gedekt. De marginale centrale heeft de hoogste variabele 

kosten. Deze kosten worden hoofdzakelijk bepaald door de brandstofkosten6. De winstmarge 

hangt dan af van de capaciteit van de markt om te voldoen aan de vraag. Die vergelijking 

van de prijzen met de marginale kosten vormt de tweede benadering. 

                                                 
6 Kerncentrale Borssele na 2013, Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoering, 
ECN – NRG, November 2005. 
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I.1.2.1. De kostenketen gebaseerd op de gemiddelde productiekosten 

 

Tabel 1: Prijzen en kosten in c€/kWh (gemiddelde kosten en prijzen zonder belastingen en 

BTW) 
B FR DE NL UK  Gemiddelde  Ratio: 

van België/
FR, DE, NL, UK gemiddelde

FR, DE, NL, UK
Grote industriële afnemers type  (gemiddelde van "Ig" en "Ii", 6.000 en 7.000 uur) en kosten

(1) Variabele productiekosten 1,81 0,99 2,04 3,05 2,47 2,14 84%

(2) Vaste productiekosten 0,36 0,48 0,49 0,42 0,58 0,49 74%
(3) Productiekosten buiten kapitaal = 

(1) + (2)
2,17 1,46 2,53 3,47 3,06 2,63 83%

(4a) Totale kapitaalkosten 1,69 1,63 1,79 1,31 1,99 1,68 101%
(4b) Kosten van niet afgeschreven 

kapitaal
1,03 1,04 1,16 1,18 0,80 1,05 98%

(5) Totale productiekosten = (3) + (4b) 3,20 2,50 3,69 4,65 3,86 3,68 87%

(6) Prijs op groothandelsmarkt 5,40 5,05 5,01 5,61 5,86 5,38 100%
(6a) Marginale kosten 4,85 3,52 4,64 4,83 4,60 4,40 110%
(7) Vervoerskosten 0,58 0,73 0,56 0,64 0,79 0,68 85%
(8) Productie- en vervoerskosten = (5) 

+ (7)
3,78 3,23 4,25 5,29 4,65 4,36 87%

(9a) marge = (9b) - (8) 1,66 1,25 2,61 0,15 0,09 1,02 162%
(9b) Prijs grote industriële afnemers 

"Ig" en "Ii", 6.000 en 7.000 uren
5,44 4,48 6,86 5,44 4,74 5,38 101%

Middelgrote industriële afnemers type (gemiddelde van "Ie" en "If," 4.000 uren)

(10a) Distributie- en vervoerskosten 1,28 1,69 1,02 1,08 0,82 1,15 111%
(11a) Totale kosten + distributie = (5) + 

(10b)
4,48 4,19 4,71 5,73 4,68 4,83 93%

(12a) Marge = (13a) - (11a) 2,52 1,13 3,16 1,59 1,01 1,72 147%
(13a) Prijs aan consument 7,00 5,32 7,87 7,32 5,69 6,55 107%

Huishoudelijke afnemers type Dc 3.500 kWh per jaar, 1.300 kWh 's nachts

(10b) Distributie- en vervoerskosten 4,91 5,63 6,38 4,88 4,69 5,39 91%
(11b) Totale kosten + distributie = (5) + 

(10b)
8,11 8,13 10,07 9,53 8,55 9,07 89%

(10b) Marge = (13b) - (11b) 2,97 0,91 3,34 1,52 0,04 1,45 205%
(13b) Prijs aan consument 11,09 9,05 13,41 11,05 8,59 10,52 105%

€/£ = 0,68

2005

 

7. De gemiddelde productie-, transmissie- en distributiekosten van de drie 

afnemerscategorieën worden samengevat in tabel 1 hierboven en worden vergeleken met de 

verkoopprijzen aan die afnemers. De totale marginale kosten, die hier worden opgegeven ter 

vergelijking met de gemiddelde kosten (op regel 6a), zijn gebaseerd op de variabele kosten 

van de marginale eenheid die het baseloadverbruik7 dekt.  

8. We stellen vast dat het gemiddelde van de uiteindelijke verkoopprijzen aan grote 

industriële afnemers (regel 9b) in de vijf vergeleken landen identiek is aan het gemiddelde 

van de energieprijzen op de groothandelsmarkten (regel 6), hetgeen voorspelbaar was op 

een markt met beperkte winstmarges. De energieprijs op de groothandelsmarkt in België ligt 

                                                 
7 Base load: energieblokken die worden verkocht op markten waar het verbruik en het vermogen 
24 uur op 24 constant zijn. 
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ook erg dicht bij die van het gemiddelde van de vier buurlanden, wat erop lijkt te wijzen dat 

de prijzen in België invloed ondergaan van de prijzen op de buurmarkten (zie ook paragraaf 

22 over het invoerkarakter van België). 

9. De gemiddelde totale productiekosten in België bedragen 87% van de gemiddelde 

productiekosten van de andere vier landen. Dat is het gevolg van het belangrijke aandeel 

van de nucleaire productie in België, waarvan de productiekosten relatief laag zijn. Alleen 

Frankrijk, waar het nucleaire en hydraulische aandeel in het elektriciteitsproductiepark hoger 

is dan in België, heeft lagere gemiddelde productiekosten. 

10. De winstmarges8 in België zijn groter dan het gemiddelde van de buurlanden. Die 

hoge marges zijn het resultaat van de bijzondere structuur van het Belgische productiepark 

(aanzienlijk nucleair aandeel dat de gemiddelde productiekosten doet dalen).  

I.1.2.2. De kostenketen op basis van de marginale variabele productiekosten 

 

11. De kostenketen die gebaseerd is op de marginale variabele productiekosten wordt 

samengevat in navolgende tabel 2. De prijzen worden hier vergeleken met een 

productiekostentotaal waarin de vaste gemiddelde productiekosten en de variabele kosten 

van de marginale eenheden die de opgevraagde vermogens dekken in de toepassingen die 

overeenstemmen met de bewuste typeklanten, begrepen zitten. Die marginale eenheden 

komen naar voren uit een model dat voor elk land de belastingscurve bevat die 

representatief is voor het opgevraagde vermogen en dat dit opgevraagde vermogen 

tegenover de productie-eenheden stelt die elk niveau van opgevraagd vermogen dekken. 

Die centrales worden opgestart volgens merit order, wat betekent dat bij elke verhoging van 

het opgevraagde vermogen de meest economische centrale die nog beschikbaar is, in 

gebruik wordt gesteld. De vergelijking geeft een indicatie van de mate waarin de markt 

correct functioneert. Op concurrerende markten worden de prijzen over het algemeen 

vastgesteld door de marginale kosten (= de variabele productiekosten van de marginale 

centrale, dit wil zeggen de centrale waarmee de marginale elektriciteitsvraag wordt gedekt). 

 

                                                 
8 Marge gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs aan de eindafnemer en de totale 
productiekosten plus transmissie- en distributiekosten. De marge wordt berekend op de gemiddelde 
kosten en geeft een indicatie van de hoogte van de marge die operators op een bepaalde markt 
kunnen halen boven hun totale kosten. Met die marge kunnen bijvoorbeeld de leveringskosten worden 
gedekt. 
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Tabel 2: Prijzen en kosten in c€/kWh (marginale kosten en prijzen zonder belastingen en 

BTW) 
B FR DE NL UK  Gemiddelde  Ratio: 

van België/
FR, DE, NL, UK gemiddelde

FR, DE, NL, UK
Grote industriële afnemers type  (gemiddelde van "Ig" en "Ii", 6.000 en 7.000 uur) en kosten

(1) Variabele marginale 
productiekosten "base load"

3,45 2,00 3,00 3,23 3,21 2,86 121%

(1a) Variabele marginale 
productiekosten =f(1)

3,77 2,18 3,26 3,52 3,51 3,12 121%

(2) Vaste productiekosten 0,36 0,48 0,49 0,42 0,58 0,49 74%
(3) Productiekosten buiten kapitaal = 

(1) + (2)
3,82 2,48 3,48 3,65 3,80 3,35 114%

(4a) Totale kapitaalkosten 1,69 1,63 1,79 1,31 1,99 1,68 101%
(4b) Kosten van niet afgeschreven 

kapitaal
1,03 1,04 1,16 1,18 0,80 1,05 98%

(5) Totale productiekosten = (1a) + (2) + 
(4b)

5,16 3,70 4,91 5,12 4,89 4,66 111%

(6) Prijs op groothandelsmarkt 5,40 5,05 5,01 5,61 5,86 5,38 100%
(7) Vervoerskosten 0,58 0,73 0,56 0,64 0,79 0,68 85%
(8) Productie- en vervoerskosten = (5) + 

(7)
5,74 4,42 5,48 5,76 5,68 5,34 108%

(9a) marge = (9b) - (8) -0,30 0,05 1,38 -0,32 -0,94 0,04 -698%
(9b) Prijs grote industriële afnemers "Ig" 

en "Ii", 6.000 en 7.000 uren
5,44 4,48 6,86 5,44 4,74 5,38 101%

Middelgrote industriële afnemers type (gemiddelde van "Ie" en "If," 4.000 uren)

(10a) Variabele marginale 
productiekosten =f(1)

4,10 2,37 3,55 3,83 3,80 3,38 121%

(11a) Distributie- en vervoerskosten 1,28 1,53 1,31 1,34 1,40 1,40 92%
(12a) Totale kosten + distributie + vervoer 

=  (10a) + (2) +(4b)+ (11a)
6,77 5,42 6,51 6,77 6,58 6,32 107%

(13a) Marge = (14a) - (12a) 0,23 -0,11 1,36 0,55 -0,89 0,23 100%
(14a) Prijs aan consument 7,00 5,32 7,87 7,32 5,69 6,55 107%

Huishoudelijke afnemers type Dc 3.500 kWh per jaar, 1.300 kWh 's nachts

(10b) Variabele marginale 
productiekosten =f(1)

3,56 2,06 3,08 3,33 3,31 2,95 121%

(11b) Distributie- en vervoerskosten 4,91 5,63 6,38 4,88 4,69 5,39 91%
(12b) Totale kosten + distributie + vervoer 

=  (10b) + (2) +(4b)+ (11b)
9,86 9,21 11,11 9,81 9,38 9,88 100%

(13b) Marge = (14b) - (12b) 1,22 -0,16 2,30 1,23 -0,79 0,64 191%
(14b) Prijs aan consument 11,09 9,05 13,41 11,05 8,59 10,52 105%

€/£ = 0,68

2005

 

12. Deze tabel 2 is op dezelfde wijze opgesteld als tabel 1. Maar terwijl de totale 

productiekosten in tabel 1, die over de gemiddelde prijzen ging, identiek waren genomen 

voor de verschillende afnemerscategorieën, verschillen ze hier, want de totale kosten van de 

in bedrijf gestelde marginale productie-eenheid hangt af van het verbruiksprofiel. De 

begrippen base load en peak load9 worden in rekening genomen volgens de betrokken 

belastingscurves. Zo worden grote industriële afnemers met 6.000 of 7.000 gebruiksuren 

verondersteld zich voor 60% van hun behoeften te bevoorraden met baseloadcontracten; 

voor gemiddelde industriële afnemers met 4.000 gebruiksuren daalt dat percentage tot 

                                                 
9 Base load: energieblokken die worden verkocht op markten met een verbruik en vermogen die 24 
uur op 24 constant blijven. De piekenergiekosten (peak load: energieblokken die verkocht worden op 
markten met een verbruik en vermogen die 12uur per werkdag constant blijven) liggen meestal 20% 
hoger dan de baseloadprijzen. De base load price is de gemiddelde prijs van alle uren van de 
betrokken periode, de peak load price is de gemiddelde prijs gedurende de 12 werkuren van de 
weekdagen van de betrokken periode. 
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16%10 en het dagverbruik van kleine huishoudelijke afnemers wordt geacht voor 100% te 

worden gedekt door peakloadcontracten11.  

13. Terwijl de gemiddelde elektriciteitsproductiekosten in België lager liggen dan het 

gemiddelde in de vergeleken landen, blijken de marginale kosten hoger te liggen. België is 

het land met het grootste verschil tussen de gemiddelde productiekosten en de marginale 

productiekosten. Dat komt door het belangrijke aandeel van de nucleaire productie, die het 

mogelijk maakt de gemiddelde productiekosten relatief laag te houden, terwijl de marginale 

productiekosten in België omhoog worden getrokken door de prijzen van de fossiele 

brandstoffen. De piekeenheden in België maken gebruik van brandstoffen die geïndexeerd 

worden op basis van de prijzen van steenkool en olieproducten, die momenteel bijzonder 

duur zijn. 

14. De prijzen van de groothandelsmarkten liggen in diverse metingen iets boven de 

totale productiekosten die worden berekend op basis van de marginale variabele kosten. In 

Duitsland sluiten ze er het dichtst bij aan (zie ook paragrafen 20 tot 22). In landen met hoge 

marginale productiekosten kan de producent die lagere gemiddelde productiekosten heeft, 

een hogere marge halen. Dat geldt voor België (zie vorige paragraaf), waar de normale 

marktwerking de Belgische producenten in staat stelt een grote marge te boeken dankzij de 

samenstelling van hun productiepark, een erfenis van beslissingen uit het verleden. 

15. De marktprijzen in Frankrijk volgen die van Duitsland. Nederland en Groot-Brittannië 

zijn markten die wat alleenstaan door de beperkingen van koppelverbindingscapaciteiten, en 

hun marginale productiekosten zijn hoger, want gebaseerd op gascentrales. De Belgische 

marktprijzen houden het midden tussen die van Nederland enerzijds en die van Frankrijk en 

Duitsland anderzijds; de Belgische markt blijkt op het vlak van de prijzen dus een "volgmarkt" 

te zijn. 

                                                 
10 Berekeningsvoorbeeld voor 1MW maximale afname met een gebruik van 4.000 uur: de base load 
heeft betrekking op 8.760 uur/jaar en de peak load heeft betrekking op 3.120 uur/jaar (= 12 uur per 
werkdag dit is 12 uur x 5 dagen x 50 weken). Er wordt gebruikgemaakt van formule B x 8760 + P x 
3.120 = 4.000 MWh en van Formule B + P = 1 MW, waarbij B staat voor het vermogen dat wordt 
afgenomen in base load en P voor het bijkomend vermogen dat wordt afgenomen in peak load. De 
uitkomst is B x 8760 + (1-B) x 3.120 = 4.000 of B = (4.000 – 3.120) / (8.760 – 3120) = 880 / 5.640 = 
16%. 
11 Vandaar dat de totale productiekosten (regels 5, 11a en 11b van tabel 2) niet gelijk zijn aan de 
rekenkundige som van de vaste productiekosten en de kapitaalkosten en van de variabele 
productiekosten (die als marginale waarde wordt weergegeven in "base load”, en die overigens in 
tabel 1 op regel 6b staat) (regels 1, 2 en 4b van tabel 2). 
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I.1.2.3. Evolutie van de gemiddelde kosten en van de prijzen tussen 2004 en 2005 

 

Tabel 3: Procentuele evolutie van de kosten en prijzen van 2004 op 2005 (het ontbreken van 

een waarde in deze tabel betekent dat het verschil tussen 2004 en 2005 minder bedraagt 

dan 5 %) 
B FR DE NL UK  Gemiddelde  

van 
FR, DE, NL, UK

Grote industriële afnemers type  (gemiddelde van "Ig" en "Ii", 6.000 en 7.000 uur) en kosten

(1) Veranderlijke productiekosten 12% 19% 18% 11%
waarvan brandstoffen 14% 6% 20% 20% 13%

(2) Vaste productiekosten
(3) Productiekosten buiten kapitaal = 

(1) + (2)
10% 16% 14% 9%

(4a) Totale kapitaalkosten -8% -10% -6% -9% -6% -8%
(4b) Kosten van niet afgeschreven 

kapitaal
-8% -9% -6% -10% -7% -8%

(5) Totale productiekosten = (3) + (4b) 8% 9%

(6) Prijs op groothandelsmarkt 63% 63% 55% 65% 58% 60%
(7) Vervoerskosten -12% -6% 6% 58% 11%
(8) Productie- en vervoerskosten = (5) + 

(7)
8% 15%

(9a) marge = (9b) - (8) 16% 9% 49% -74% -120% 34%
(9b) Prijs grote industriële afnemers "Ig" 

en "Ii", 6.000 en 7.000 uren
5% 12% 31% 9%

Middelgrote industriële afnemers type (gemiddelde van "Ie" en "If," 4.000 uren)

(10a) Distributie- en vervoerskosten -35% 10% -22% -41% -13%
(11a) Totale kosten + distributie + vervoer 

=  (5) + (10a)
-12% -7% 6%

(12a) Marge = (13a) - (11a) 37% -12% 69% -37% -119% 54%
(13a) Prijs aan consument 9% 20% 6%

Huishoudelijke afnemers type Dc 3.500 kWh per jaar, 1.300 kWh 's nachts

(10b) Distributie- en vervoerskosten -13%
(11b) Totale kosten + distributie + vervoer 

= (5) + (10b)
-8% -16%

(10b) Marge = (13b) - (11b) 17% 114% 43% 56% 131% 61%
(13b) Prijs aan consument 6% 7% -7%

2005 / 2004

 

16. De evolutie van de prijzen en van de gemiddelde kosten tussen 2004 en 2005 wordt 

weergegeven in tabel 3 hierboven. De opvallendste evolutie betreft de energieprijzen op de 

groothandelsmarkten, die gemiddeld gestegen zijn met 63% in België en 60% in de andere 

vier landen. Die hausse is te wijten aan de stijging van de brandstofkosten en aan de 

beperking van de overproductiecapaciteit, in het bijzonder bij het naderen van de winter. 

17. De prijsstijgingen op de groothandelsmarkten hebben zich vooral in de tweede helft 

van 2005 voorgedaan en komen nog niet volledig tot uiting in de verkoopprijzen aan de 

eindafnemers. De grote industriële afnemers, vooral de Britse, werden sneller getroffen door 

de hausse van de energieprijzen, want de markten waarop zij zich bevoorraden, zijn 

vluchtiger en meer reactief. 
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I.1.3. Productiekosten en groothandelsprijzen 
 
I.1.3.1. Productiekosten 

 

18. De productiekosten werden berekend op basis van dezelfde methode en dezelfde 

bronnen als voorheen: vaste exploitatiekosten, kapitaalkosten, en variabele productiekosten 

worden vastgesteld in functie van de structuur van de productieparken van de verschillende 

landen, de rendementen, de levensduur en de vervangingskosten van de centrales, het 

evenwicht eigen middelen/ ontleende middelen van de producenten, de rentetarieven en de 

brandstofkosten12. De inbreng van de onderhavige studie in vergelijking met de eerder 

opgedragen studie, ligt in de bijkomende berekening van deze marginale variabele 

productiekosten. De gemiddelde variabele kosten staan vermeld op regel 1 van tabel 1 en de 

marginale variabele kosten staan vermeld op regels 1), 1a), 11a) en 11b) van tabel 2. Het 

verschil tussen de twee wordt gevisualiseerd in onderstaande grafieken 1a en 1b. 

Grafieken 1a en 1b: Vergelijking van de gemiddelde en marginale base load productiekosten 
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19. Zoals reeds hoger vermeld, blijkt uit de kostenanalyse dat het peil van de gemiddelde 

variabele productiekosten sterk wordt beïnvloed door de aan- of afwezigheid van een 

belangrijk aandeel nucleaire productie, terwijl het niveau van de marginale kosten 

hoofdzakelijk wordt bepaald door de kosten van de fossiele brandstoffen. Uit een onderzoek 

van de evolutie van de gemiddelde productiekosten sinds 1999 tot 2005 blijkt echter dat die 

gemiddelde kosten op langere termijn ook sterk afhangen van de kosten van de fossiele 

brandstoffen. Frankrijk, het land met het grootste aandeel nucleaire productie, is duidelijk 

minder afhankelijk van de prijs van fossiele brandstoffen. België is daarvan meer afhankelijk 
                                                 
12 De brandstofkosten 2005 zijn gelijkgesteld aan het gemiddelde van de eerste drie kwartalen van 
2005, de kosten van CO2 zijn geraamd op €8,00/ton. 
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dan Frankrijk, door de niet-verwaarloosbare productie op basis van gas. Duitsland, Groot-

Brittannië en Nederland van hun kant blijven erg gevoelig voor de gas- en steenkoolprijs 

doordat hun productiepark sterk gericht is op die brandstoftypes. Dat komt duidelijk naar 

voren als we de gemiddelde variabele productiekosten van grafiek 2a hieronder vergelijken 

met de evolutie van de brandstofkosten over dezelfde periode. Navolgende grafiek 2b wijst 

de evolutie aan van de brandstofkosten in België over dezelfde periode. 

Grafieken 2a en 2b: Gemiddelde variabele productiekosten en brandstofkosten in België 

(1999-2005) 

 

I.1.3.2. Groothandelsprijzen 
 
 
20. De groothandelsprijzen werden geanalyseerd volgens hun nationale kenmerken, die 

sterk verschillen van land tot land. In Duitsland en Groot-Brittannië bestaan er zeer liquide 

groothandelsmarkten. In Nederland gebeurt 90% van de uitwisselingen op basis van 

bilaterale contracten en alleen de 10% die wordt ingevoerd, wordt gerealiseerd op de APX-

beurs; er bestaan echter banden tussen de waarden van die bilaterale contracten en de 

gepubliceerde forwards. In Duitsland en Groot-Brittannië zijn de groothandelsprijzen 

afkomstig van de prijzen van de forwardcontracten die worden gepubliceerd op de 

groothandelsmarkt, die erg liquide is. Voor België en Frankrijk is de spotmarkt in Frankrijk, 

Powernext, ten volle operationeel geworden en levert marktgegevens, terwijl in België de 

BELPEX-beurs in de startfase zit en sinds kort een Belgium Power Index (BPI) wordt 

gepubliceerd door Electrabel. De Belgische of Franse traders hebben toegang tot 

capaciteiten inzake transmissie tegen nominale prijs van Nederland naar België en van 

Duitsland naar Frankrijk, wat mogelijke toegang biedt tot groothandelsprijzen van Nederland 

respectievelijk Duitsland. De impact van de internationale handel op de prijzen maakt een 

bijkomende verificatie op de berekende groothandelsprijzen mogelijk. Bij het vaststellen van 
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de groothandelsprijzen werd ook rekening gehouden met een mengsel van base load en 

peak load 13 volgens de profielen van de aankopers. 

21. Tussen 1999 en 2005 vertonen de groothandelsprijzen tegelijk een duidelijke 

opwaartse tendens én een convergentie tussen de vijf onderzochte landen. Dat lijkt te 

bevestigen dat de marktprijzen ondanks hun afhankelijkheid van de lokale marginale 

productiekosten ook steeds meer onder invloed staan van de marktprijzen in de betrokken 

regio, in dit geval Noord-West-Europa. Een vergelijking van de prijzen die gedurende de 

periode 2002 tot 2005 werden geafficheerd op verschillende beurzen (zie grafiek 3 

hieronder) leert dat de BPI-index in de lijn van de prijzen van de APX-beurs is gaan liggen, 

terwijl er een groot parallellisme bestaat tussen Duitse beurs (EEX market) en Franse beurs 

(Powernext). 

Grafiek 3: Jaarlijkse baseloadprijs op verschillende beurzen (2002-2005) 

 

22. De koppelverbindingscapaciteiten spelen een belangrijke rol in de vaststelling van de 

prijzen, vanwege de congestieproblemen die de uitwisselingen tussen landen beperken en 

die een belemmering vormen voor de opkomst van een echt Europese markt waar alle 

prijzen in dezelfde lijn zouden liggen. Een analyse van de internationale uitwisselingen wijst 
                                                 
13 Een afnemer met een gebruik van 6.500 uur bijvoorbeeld zal ongeveer 60% base load en 40 % 
peak load hebben. 
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uit dat België een netto-invoerder is van elektriciteit. Onderstaande grafiek 4 toont voor 2004 

aan dat die elektriciteit hoofdzakelijk uit Frankrijk komt en een invoersaldo vertegenwoordigt 

van 7.808 GWh of 9% van de Belgische markt. Als gevolg van die invoer uit andere markten 

is België een volgmarkt op het vlak van de prijzen. De prijzen op de Belgische markt werden 

eerst hoofdzakelijk beïnvloed door Nederland, en groeien momenteel naar de Franse markt 

toe, doordat de doorvoercapaciteiten vanuit Frankrijk naar België verbeterd zijn. 

Grafiek 4: saldo van de internationale uitwisselingen in 2004: volumes van de uitwisselingen 

tussen landen (GWh) en marktprijs per land(€/MWh) 

 

I.1.4. De transmissiekosten en -tarieven 
 
23. De studie maakt een analyse van de transmissietarieven, waarvan de structuren sterk 

variëren van land tot land. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de tarieven van ELIA 

SYSTEM OPERATOR (Belgïë) en die van RWE en E.ON (Duitsland), RTE (Frankrijk), 

TenneT (Nederland) en National Grid Company (Groot-Brittannië). De toepassing van die 

tarieven op verschillende Eurostat-typeklanten en bij identiek spanningsniveau over de 

landen, bevestigt dat de prijzen stijgen naarmate het afnamespanningsniveau en de omvang 

van de afnemer dalen. De transmissiekosten in België liggen voor alle industriële typeklanten 

onder het gemiddelde van de vier vergeleken landen. 
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Tabel 4: Transmissietarieven 2005 (€/MWh) 

Typeklant MW/MWh kV BE FR DE NL UK Gemiddelde
FR, DE, NL, UK

Ratio (%)
België / gemiddelde

 FR, DE, NL, UK
le 0.5 / 2.000 50-70 10,5 18,4 11,0 12,5 8,2 12,5 84%
lf 2.5 / 10.000 50-70 10,5 15,3 9,3 9,0 8,2 10,5 100%
lg 4 / 24.000 >70/380 6,0 7,4 6,0 6,9 8,2 7,1 84%
lh 10 / 50.000 >70-380 6,7 7,5 6,6 6,6 9,0 7,4 90%
li 10 / 70.000 >70-380 5,6 7,1 5,3 5,9 7,7 6,5 86%  

I.1.5. De distributietarieven en -kosten 
 
24. De distributiekosten en –tarieven werden in drie fases geanalyseerd:   

- een berekening van het distributietarief voor alle Eurostat-typeklanten waarop de 

distributietarieven betrekking hebben, en een eerste vergelijking tussen landen.  

 - een berekening van een gestandaardiseerde totale opbrengst van de tarieven per land, 

waarbij telkens wordt gewerkt met hetzelfde totale aantal klanten als in België (5,2 miljoen 

klanten) en met dezelfde verdeling van het aantal afnemers naar door de typeklanten 

vertegenwoordigde verbruiksschijven, om voor elk land uit te komen op de totale opbrengst 

en het gemiddelde distributietarief dat aan de Belgische cliënteel zou zijn toegerekend als de 

tarieven van het beschouwde land erop zouden zijn toegepast. Dat maakt een sprekender 

totaalvergelijking van de distributieprijsniveaus in de verschillende landen mogelijk.   

- daarna wordt een gedetailleerdere studie gemaakt van de totale distributiekosten voor een 

beperkter aantal landen of distributiegebieden waarvan de omvang beter vergelijkbaar is, om 

conclusies te kunnen trekken. 

25. De distributietarieven werden eerst gewoon vergeleken voor alle Eurostat-

typeklanten. De Belgische tarieven werden berekend op basis van de tarieven van de drie 

belangrijkste distributienetbeheerders (IEH, IMEWO en Sibelga). Voor de vergeleken landen 

werden de tarieven van RTE (Frankrijk), Bewag (Duitsland), ENBU (Nederland) et EME 

(Groot-Brittannië) in aanmerking genomen. De tarieven worden weergegeven in 

onderstaande tabel 5. In vergelijking met de andere landen lijken de distributietarieven in 

België gunstiger voor de kleinste afnemers, maar minder gunstig voor omvangrijker 

afnemers met minder nachtverbruik of met een lage gebruiksduur. De volgende tabellen zijn 

opgesteld met gebruikmaking van de distributietarieven die eind 2004 van toepassing waren, 

en die op het ogenblik van deze berekening de enige waren die bekend waren. 
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Tabel 5: Distributietarieven voor verschillende typeklanten (€/MWh) 

Typeklant MW MWh
BE

IEH,IMEWO,
Sibelga

FR
RTE

DE
Bewag

NL
ENBU

UK
EME

Gemiddelde 
FR,DE,NL,UK

Ratio (%)
België / gemiddelde

 FR, DE, NL, UK
Da 0,003 0,6 66,5 73,0 106,9 122,1 94,6 99,2 67%
Db 0,0035 0,2 66,5 70,8 80,9 82,6 65,8 75,0 89%
Dc 0,0065 3,5 56,5 56,3 63,8 56,6 46,9 55,9 101%
Dd 0,0075 7,5 57,3 44,9 59,0 49,4 41,6 48,7 118%
De 0,009 20 44,6 39,9 56,4 45,5 38,7 45,1 99%
la 0,03 30 66,4 68,5 73,8 88,6 31,6 65,6 101%
lb 0,05 50 64,3 58,6 54,6 65,5 31,6 52,6 122%
lc 0,1 160 46,4 33,4 36,3 33,2 22,3 31,3 148%
ld 0,5 1.250 32,2 20,6 28,4 18,7 16,7 21,1 153%
le 0,5 2.000 27,6 15,7 27,6 14,8 13,0 17,8 155%  

26. Om conclusies te kunnen trekken en uit te maken of België wat distributietarieven 

betreft over het geheel genomen hoger of lager zit dan de andere landen, werd een 

gemiddelde waarde per land berekend. De distributietarieven per typeklant en volgens 

identieke distributiezones als in de voorgaande tabel werden toegepast op een gewogen 

geheel van typeklanten met eenzelfde aantal en een zelfde verdeling 14 als de totale 

distributiecliënteel in België (5,2 miljoen afnemers). De bedragen van het resultaat van de 

tarieven, uitgedrukt als totaal alsook in eenheidswaarde per MWh, staan in tabel 6. Voor 

België nemen we hogere cijfers dan voor het gemiddelde van de andere vier landen waar. 

Tabel 6: Totale opbrengst van de tarifering van de distributie, toegepast op een identieke 

cliënteel als de totale distributiecliënteel van België 
BE FR DE NL UK Ratio (%)

IEH, IMEWO, 
Sibelga RTE Bewag ENBU EME Gemiddelde

FR,DE,NL,UK
BE / gemiddelde
FR,DE,NL,UK

1774 1507 1951 1690 1292 1610 110%

46,3 39,3 50,9 44,1 33,7 42,0 110%

Totaal inkomen miljoenen €

Gewogen gemiddelde van de distributiekostprijs  €/Mwh

 

27. Om beter de oorsprong van de verschillen te onderscheiden, werd naast de 

bovenstaande vergelijking die steunt op de distributietarieven, een kostenvergelijking 

gemaakt voor België, Nederland en Groot-Brittannië (EME + MEB). Die entiteiten werden in 

aanmerking genomen omdat ze een vergelijkbaarder omvang hebben, hetgeen de 

standaardisering en de analyse vergemakkelijkt. De kosten zijn berekend zonder rekening te 

houden met andere verschilpunten tussen landen dan de verschillen in netlengte, in aantal 

afnemers en in verkochte volumes. Er is een kostenoverzicht opgesteld zoals weergegeven 

in tabel 7 hieronder.  

                                                 
14 Elke typeklant wordt beschouwd als representatief voor een bepaald aantal afnemers en dus voor 
een bepaald verbruik. 
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Tabel 7: Distributiekosten en technische informatie   

2005 BE NL UK
 FINANCIELE INFORMATIE (EME+MEB)
Regulated Asset Base (RAB) (M€) 8.028 9.835 2.943
Boekingswaarde van de activa (M€) 3.670
WACC % voorbelast 6,60% 6,60% 6.60%
Totale distributiekosten (M€) 1.711 1.967 1.141
Bedrijfs- en onderhoudkosten (M€) 717 732 364
 - WACC*RAB (M€) 482 649 242
 - Afschrijving (M€) 231 338 264
 - Wegenbelasting (M€) 22 0 71
 - Verplichtingen van openbare dienstv 44 0 0
 - Kosten van de netverliezen (M€) 215 248 199
 - Vennootschapsbelasting (M€) 0 0 0
 - LUP (M€) 109
 TECHNISCHE INFORMATIE
Geleverde energie 2005 (GWh) 83.600 96.300 57.461
Geleverde energie ZHS (GWh) 0 1,440
Geleverde enegrie HS (GWh) 42.636 59.706 19.340
Geleverde energie LS (GWh) 40.964 36.594 35.444
Netverliezen 2005 (GWh) 3.912 4.507 3.063

Lengte van het net (km) 184.572 262.852 129,566
Lengte ondergronds net (km) 118.752 256.765 81,332
Lengte bovengronds net (km) 65.820 6.087 48,234
Bediende oppervlakte (km2) 30.378 41.864 29,000
Aantal klanten (miljoenen) 5,220 7,688 4,700
  <1 kV 5,175 6,905 4,694
  >= 1 kV 0,045 0,065 0,006  

28. De geldigheid van deze vergelijking (globale berekening van de distributiekosten 

(tabel 7)) wordt bevestigd door haar compatibiliteit met de voorgaande vergelijking van de 

totale opbrengsten van de tarieven (optelling van de tarieven zoals toegepast op een 

cliënteel dat wordt verdeeld volgens door de typeklanten vertegenwoordigde schijven (tabel 

6)). Deze vergelijking kan worden bevestigd door de beperkte verschillen tussen de 

distributiebaten en -kosten die de twee benaderingen als uitkomst krijgen. De totale 

distributiekosten worden aldus voor België geraamd op 1.711 M€, iets onder de geraamde 

totale opbrengst van de distributietarieven, die 1.774 M€ bedraagt. Voor Groot-Brittannnië 

lijkt het verschil aanzienlijker, maar als we het resultaat van de tarieven, 1.292 miljoen euro, 

terugbrengen tot het aantal afnemers van EME + MEB (twee distributeurs van de Midlands), 

dan komen we uit op 1.165 miljoen euro, wat al beter vergelijkbaar is met het cijfer 

1.141 miljoen euro van tabel 7. De vergelijking van de gegevens voor Nederland is 

complexer: de verschillen in netlengte en in energie per eenheid moeten in rekening worden 

gebracht om het aantal afnemers aan te passen. 
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I.1.5.1. Analyse van de distributiekosten en conclusies 

 

29. Daarna werden de ratio’s geanalyseerd om een vergelijking tussen landen te kunnen 

maken. Er werden drie sleutelparameters in aanmerking genomen: het aantal afnemers, de 

geleverde volumes en de lengte van de netten. Er werd één enkele representatieve variabele 

in aanmerking genomen voor de vergelijking: een aantal verbruikers dat werd 

gestandaardiseerd in functie van de verschillen in geleverde energie en in netlengte ten 

opzichte van het gemiddelde15. Op die basis worden dan de distributiekosten vergeleken, 

enerzijds voor een geheel van kleine distributie-eenheden en anderzijds meer algemeen op 

nationaal of regionaal niveau. 

30. De exploitatie- en onderhoudskosten werden geanalyseerd op basis van die 

standaardisering voor een groep kleine distributieondernemingen, waaronder de drie 

Belgische intercommunales (IEH, IMEWO en Sibelga). Tot besluit observeren we dat de 

geanalyseerde distributiekosten in België ongeveer 9% boven de voor die kleine distributie-

eenheden vastgestelde tendenslijn liggen, zoals blijkt uit onderstaande grafiek 5 (de 

Belgische intercommunales worden weergegeven door de grote ruiten). Dat lijkt de situatie 

van de opbrengst van de Belgische distributietarieven te rechtvaardigen, die 10% hoger 

lijken dan de tarieven volgens de berekeningen op de totaalopbrengst van de op de 

typeklanten gebaseerde distributietarieven (zie paragraaf 26 en tabel 6). 

                                                 
15 Bijgestelde aantal afnemers = aantal afnemers * (1 + 0,25 δU / U + 0,25 δL / L), waarbij U gelijk is 
aan de per klant verkochte volumes en L aan de netlengte per klant. 
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Grafiek 5: Vergelijking van de distributiekosten in verschillende entiteiten van beperkte 

omvang in functie van het gestandaardiseerde aantal afnemers 

 

31. De oefening werd herhaald om de totale distributiekosten in België te vergelijken met 

die van Nederland en van een groep waarin twee distributie-entiteiten van de Midlands in 

Groot-Brittannië zaten (groepen die qua omvang tamelijk goed vergelijkbaar waren met 

België). Met gebruikmaking van diezelfde standaardisering geeft die studie, waarvan de 

resultaten worden gevisualiseerd in grafiek 6 hierna, soortgelijke resultaten. Op die basis kan 

worden besloten dat de distributiekosten in België boven die van Nederland en sterk boven 

die van Groot-Brittannië liggen. Dat kan het gevolg zijn van een schaaleffet waarbij de 

distributie in België over een dertigtal entiteiten is gespreid, en kan voor Groot-Brittannië ook 

voortvloeien uit het feit dat de regulator daar al sinds een groter aantal jaar dan in andere 

landen druk uitoefent op de distributietarieven.   
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Grafiek 6: Vergelijking van de distributiekosten in verschillende landen in functie van het 

gestandaardiseerde aantal afnemers 

 

32. Uit deze analyses blijkt dus dat de distributiekosten in België in het algemeen hoger 

zijn dan in de buurlanden. We kunnen niet besluiten dat dat uitsluitend het gevolg is van de 

kleine omvang van de distributieondernemingen in België, want we treffen ook hogere kosten 

aan in België als we de distributiekosten van kleine distributie-eenheden vergelijken. Een 

grondiger studie zou het mogelijk maken na te gaan of die verschillen gerechtvaardigd 

worden door verschillen in de openbaredienstverplichtingen bijvoorbeeld. 

I.2. Vergelijking van de verkoopprijzen 

I.2.1. Prijzen aan grote industriële afnemers 
 
33. De internationale vergelijking van de elektriciteitsverkoopprijzen aan grote industriële 

afnemers in 2005 plaatst de Belgische prijzen tamelijk dicht bij het gemiddelde van de 

andere vier landen, maar boven de prijzen van Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland 

(behalve, voor dat laatste land, typeklanten Ie en Ii). Als we die prijzen vergelijken zonder 

transmissiekosten, ligt België eveneens onder de prijzen van Nederland. In onderstaande 

tabel 8 worden de volledige verkoopprijzen vergeleken. Door het gemiddelde te nemen van 

klanten Ig en Ii, krijgen we een gemiddelde Belgische prijs die representatief is voor de 
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verkoop aan grote industriële afnemers van 5,44 c€/kWh, tegenover 5,38 c€/kWh voor het 

gemiddelde van de andere vier landen. 

Tabel 8: Vergelijking van de verkoopprijzen aan grote industriële afnemers 2005 (c€/kWh) 

Typeklant MW MWh BE FR DE NL UK
Gemiddelde 

FR,DE,NL,UK

Ratio (%)
België / gemiddelde

 FR, DE, NL, UK
le 0.5 2.000 7,22 5,30 7,95 8,07 6,06 6,85 105%
lf 2.5 10.000 6,78 5,33 7,79 6,57 5,33 6,26 108%
lg 4 24.000 5,74 4,55 6,95 5,56 4,73 5,45 105%
lh 10 50.000 5,60 4,50 7,36 5,52 5,47 5,71 98%
li 10 70.000 5,14 4,40 6,78 5,33 4,76 5,32 97%  

34.  In de studie worden vervolgens die verkoopprijzen vergeleken met de totale 

productiekosten om tot te gerealiseerde marges te komen. De studie werkt met de 

productiekosten die worden berekend op basis van de gemiddelde variabele kosten 

enerzijds en de marginale kosten anderzijds. We herinneren eraan dat de marges resulteren 

uit historisch genomen beslissingen die de samenstelling van het productiepark en de 

marktomgeving hebben beïnvloed. De Belgische marge ten aanzien van de gemiddelde 

productieprijs is hoger dan het gemiddelde van de andere buurlanden, want die gemiddelde 

productieprijs is lager wegens het grote aandeel van de nucleaire productie. Ten aanzien van 

de marginale productieprijs daarentegen is de Belgische marge lager dan het gemiddelde, 

omdat er bij de piek meer fuelgestookte eenheden worden gebruik. Die gegevens staan in 

tabellen 9 en 10 hieronder. Hoe perfecter een markt, hoe meer de prijzen geneigd zijn zich te 

aligneren op de marginale variabele kosten. Door de verbetering van de werking van de 

markten kunnen we in de toekomst dus verwachten dat de marges negatief zullen worden 

ten opzichte van de totale productieprijs die gebaseerd is op de gemiddelde vaste kosten en 

de proportionele variabele kosten. 

Tabel 9: Grote industriële afnemers, prijzen, kosten en marges op gemiddele kosten 

(c€/kWh) 2005 
B FR DE NL UK Ratio (%)

Gemiddelde België / gemiddelde
FR,DE,NL,UK FR, DE, NL, UK

Variabele productiekosten 1,81 0,99 2,04 3,05 2,47 2,14 84%
Vaste productiekosten 0,36 0,48 0,49 0,42 0,58 0,49 74%
Kapitaalkosten 1,03 1,04 1,16 1,18 0,80 1,05 98%
Totale productiekosten 3,20 2,50 3,69 4,65 3,86 3,68 87%
Vervoer 0,58 0,73 0,56 0,64 0,79 0,68 85%
Marge grote industriële klant 1,66 1,25 2,61 0,15 0,09 1,02 162%
Prijs grote industriële klant 5,44 4,48 6,86 5,44 4,74 5,38 101%  
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Tabel 10: Grote industriële afnemers, prijzen, kosten en marges op marginale kosten 

(c€/kWh) 
B FR DE NL UK Ratio (%)

Gemiddelde België / gemiddelde
FR,DE,NL,UK FR, DE, NL, UK

Variabele productiekosten 3,77 2,18 3,26 3,52 3,51 3,12 121%
Vaste productiekosten 0,36 0,48 0,49 0,42 0,58 0,49 74%
Kapitaalkosten 1,03 1,04 1,16 1,18 0,80 1,05 98%
Totale productiekosten 5,16 3,70 4,91 5,12 4,89 4,66 111%
Vervoer 0,58 0,73 0,56 0,64 0,79 0,68 85%
Marge grote industriële klant -0,30 0,05 1,38 -0,32 -0,94 0,04 -
Prijs grote industriële klant 5,44 4,48 6,86 5,44 4,74 5,38 101%  
 

35. Het gemiddelde van de groothandelsprijzen is identiek met het gemiddelde van de 

prijzen aan grote industriële afnemers. De marges die voor grote industriële afnemers 

worden berekend ten aanzien van de groothandelsprijzen vermeerderd met het 

transmissietarief, zijn negatief in alle landen behalve Duitsland (zie tabel 11 hieronder).  

Tabel 11: Grote industriële afnemers, prijzen en marges op prijzen van groothandelsprijzen 

(c€/kWh) 

B FR DE NL UK Ratio (%)

Gemiddelde België / gemiddelde
FR,DE,NL,UK FR, DE, NL, UK

5,40 5,05 5,01 5,61 5,86 5,38 100%

0,58 0,73 0,56 0,64 0,79 0,68 85%
-0,54 -1,30 1,28 -0,81 -1,91 -0,68 -
5,44 4,48 6,86 5,44 4,74 5,38 101%

Marktprijs grote klanten

Vervoer
Marge grote industriële klant
Prijs grote industriële klant  

I.2.2. Prijzen aan middelgrote industriële afnemers 
 
36. De factuur van middelgrote industriële afnemers valt in België doorgaans hoger uit 

dan in Frankrijk en in Groot-Brittannië, maar soms lager dan in Nederland en altijd lager dan 

in Duitsland. In tabel 12 hieronder zien we de waarden voor 2005.  

Tabel 12: Verkoopprijzen aan middelgrote industriële afnemers (c€/kWh) 2005 

Typeklant MW MWh BE FR DE NL UK
Gemiddelde

FR,DE,NL,UK

Ratio (%)
België / gemiddelde

 FR, DE, NL, UK
la 0,03 30 11,60 8,41 16,71 11,01 7,51 10,91 106%
Ib 0,05 50 11,30 8,41 15,32 10,84 9,45 11,01 103%
Ic 0,1 160 10,44 7,70 11,92 10,47 8,35 9,61 109%
Id 0,5 1250 8,40 6,29 9,15 8,85 6,53 7,71 109%
Ie 0,5 2.000 7,22 5,30 7,95 8,07 6,06 6,85 105%
If 2,5 10.000 6,78 5,33 7,79 6,57 5,33 6,26 108%  
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37. Tabel 13 hieronder geeft de marges die werden berekend aan de hand van de 

gemiddelde en marginale productiekosten voor middelgrote industriële afnemers die worden 

vertegenwoordigd door het gemiddelde van de klanten Ie en If.  

Tabel 13: Middelgrote industriële afnemers, marges op gemiddelde/marginale 

productiekosten (c€/kWh) 

Marge op BE FR DE NL UK
Gemiddelde

FR,DE,NL,UK

Ratio (%)
België / gemiddelde

 FR, DE, NL, UK

Gemiddelde kosten 2,52 1,12 3,16 1,59 1,02 1,72 147%
Marginale kosten 0,23 -0,11 1,36 0,55 -0,89 0,23 100%  
 

38. In tabel 14 hieronder worden de verkoopprijzen vergeleken met de 

groothandelsprijzen. Door het gemiddelde te nemen van de afnemers Ie en If, komen we tot 

een Belgische gemiddelde prijs aan middelgrote industriële afnemers van 7,00 c€/kWh, 

tegenover 6,55 c€/kWh voor het gemiddelde van de andere vier landen. 

Tabel 14: Middelgrote industriële afnemers, prijzen en marges op de groothandelsprijzen 

(c€/kWh) 2005 
B FR DE NL UK Ratio (%)

Gemiddelde België / gemiddelde
FR,DE,NL,UK FR, DE, NL, UK

5,40 5,05 5,01 5,61 5,86 5,38 100%
1,28 1,69 1,02 1,08 0,82 1,15 111%
0,32 -1,27 1,54 0,37 -1,57 -0,49 -
7,00 5,32 7,87 7,32 5,69 6,55 107%Prijs middelgrote industriële klant

Marktprijs grote klanten
Vervoer + distributie
Marge middelgrote industriële klant

 
 

I.2.3. Prijs aan huishoudelijke afnemers 
 
Tabel 15: Verkoopprijs aan huishoudelijke afnemers (c€/kWh) 2005 

Typeklant MW MWh BE FR DE NL UK
Gemiddelde

FR,DE,NL,UK

Ratio (%)
België / gemiddelde

 FR, DE, NL, UK
Da 0.003 0.6 16,66 12,83 21,77 21,41 12.37 18,67 89%
Db 0.0035 1.2 14,17 11,13 17,3 15,15 11,22 13,70 103%
Dc 0.0065 3.5 11,09 9,05 13,41 11,05 8,59 10,53 105%
Dd 0.0075 7.5 10,56 8,76 12,3 9,92 8,64 9,91 107%
De 0.009 20 7,52 7,17 7,49 7,04 5,59 6,82 110%  

39. Belgische huishoudelijke afnemers betalen een prijs die dicht in de buurt ligt van wat 

ze in Nederland zouden betalen en tamelijk dicht bij het gemiddelde van de vier buurlanden. 

De prijs aan de Dc-klant, die wordt beschouwd als representatief voor de huishoudelijke 

afnemers, bedraagt 11,09 c€/kWh, dit is 5% meer dan het gemiddelde van de andere vier 

landen (10,53 c€/kWh). In tabel 15 hierboven staan de waarden voor 2005. De Belgische 
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prijzen in deze tabel omvatten immateriële dividenden voor de gemeenten, die nog in de 

tarieven aan niet-geliberaliseerde afnemers begrepen zitten in Wallonië en in Brussel. 

40. De gemiddelde waarde van die immateriële dividenden voor de gemeenten in 

Wallonië en Brussel, teruggebracht tot de totaliteit van de verkoop op federaal niveau, 

bedraagt ongeveer 0,28 c€/kWh. In tabel 16 hieronder worden die immateriële dividenden 

van de gemeenten uitgesloten uit de Belgische prijzen. Door dat bedrag af te trekken van de 

Belgische prijzen, daalt de prijs aan de Dc-klant, die als representatief wordt beschouwd voor 

de huishoudelijke afnemers, tot 10,81 c€/kWh, dit is 2,78% (in plaats van 5%) méér dan het 

gemiddelde van de andere vier landen (10,53 c€/kWh). 

Tabel 16: Verkoopprijzen aan huishoudelijke afnemers zonder immateriële dividenden van 

de gemeenten voor België (c€/kWh) 2005. 

Typeklant MW MWh BE FR DE NL UK
Gemiddelde

FR,DE,NL,UK

Ratio (%)
België / gemiddelde

 FR, DE, NL, UK
Da 0.003 0.6 16,38 12,83 21,77 21,41 12.37 18,67 87,8%
Db 0.0035 1.2 13,89 11,13 17,3 15,15 11,22 13,70 101,4%
Dc 0.0065 3.5 10,81 9,05 13,41 11,05 8,59 10,53 102,7%
Dd 0.0075 7.5 10,28 8,76 12,3 9,92 8,64 9,91 103,8%
De 0.009 20 7,24 7,17 7,49 7,04 5,59 6,82 106,2%  

 

41. Tabel 17 hieronder geeft de marges, berekend aan de hand van de gemiddelde en 

marginale productiekosten voor huishoudelijke afnemers die worden vertegenwoordigd door 

afnemer Dc. De marges zijn het verschil tussen de verkoopprijs aan die afnemer en de som 

van de productie-, transmissie- en distributiekosten.  

Tabel 17: Huishoudelijke afnemers, marges op gemiddelde/marginale productiekosten 

(c€/kWh)  

Marge BE FR DE NL UK
Moyenne

FR,DE,NL,UK

Ratio (%)
België / gemiddelde

 FR, DE, NL, UK

Gemiddelde kosten 2,97 0,91 3,34 1,52 0,04 1,45 205%
Marginale kosten 1,22 -0,16 2,3 1,23 -0,79 0,64 191%  

42. De procentuele verschillen lijken groot, maar hebben betrekking op marges waarvan 

de waarden beperkt zijn. In absolute waarden vinden we in België een marge die 1,52 c/kWh 

hoger is dan het gemiddelde van de andere landen, wanneer ze wordt berekend aan de 

hand van de gemiddelde productieprijs. Als de marge wordt berekend op basis van de 

marginale prijzen, slinkt het verschil tussen de Belgische marge en de gemiddelde marge 

van de vier andere landen tot 0,58 c/kWh. Die verschillen blijven tamelijk aanzienlijk; we 

herinneren eraan dat ze in België het immateriële dividend aan de gemeenten omvatten dat 
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neerkomt op 0,28 c€/kWh. Ook de zeer lage of negatieve marges in Frankrijk voor 

huishoudelijke afnemers waarvan de prijzen vastliggen, helpen het verschil te verklaren. 

43. Tabel 18 hieronder biedt een vergelijking van de verkoopprijzen en de 

groothandelsprijzen voor huishoudelijke afnemers die worden vertegenwoordigd door 

typeklant Dc. 

Tabel 18: Huishoudelijke afnemers, marges op groothandelsprijzen (c€/kWh) 
B F DE NL UK Ratio (%)

Gemiddelde België / gemiddelde
FR,DE,NL,UK FR, DE, NL, UK

5,40 5,05 5,01 5,61 5,86 5,38 100%
4,91 5,63 6,38 4,88 4,69 5,39 91%
0,78 -1,63 2,02 0,55 -1,96 -0,26 -
11,09 9,05 13,41 11,05 8,59 10,52 105%Prijs residentiële klant

Marktprijs grote klanten
Vervoer + distributie
Marge residentiële klant

 
 

I.3. Conclusies van de studie 

44. De marktprijzen blijken een belangrijker rol te spelen dan de productiekosten voor de 

vaststelling van de verkoopprijzen. Dat geldt speciaal voor de prijzen aan de grote industriële 

afnemers (zie paragraaf 8). De marktprijzen zijn meer gebonden aan de marginale kosten 

dan aan de gemiddelde kosten. De groothandelsprijzen liggen in het merendeel van de 

bestudeerde landen dicht bij de marginale productiekosten. In België is de 

baseloadmarktprijs opvallend gelijk aan de marginale productiekosten. De marktprijzen in 

Groot-Brittannië en Nederland zijn iets hoger, en in Frankrijk duidelijk hoger, dan de 

marginale productiekosten (zie tabellen 1 en 2 op pagina’s 7 en 9 en grafiek 7 hieronder). 
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Grafiek 7: Gemiddelde en marginale baseloadproductiekosten, vergeleken met de 

baseloadmarktprijzen 
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45. Er is nog geen eenvormigheid tussen de marktprijzen van de 5 geanalyseerde 

markten, en dat hoofdzakelijk wegens de koppelverbindingsbeperkingen. De baseloadprijzen 

liggen in 2005 in een bereik van 5€/MWh rond een gemiddelde van €54,00/MWh. De 

Belgische prijzen, die de prijzen van de buurlanden volgen, liggen in de lijn van het 

gemiddelde van die prijzen. 

46. Op basis van waarneming van de tijdsevolutie van de jaarlijkse baseloadprijzen op de 

beurzen van de vergeleken landen (zie grafiek 3 op pagina 14) kunnen de landen in drie 

afzonderlijke zones worden ingedeeld: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, en ten 

slotte België en Nederland16. 

47. De marginale productiekosten zijn duidelijk hoger dan de gemiddelde kosten, en dat 

geldt speciaal voor de landen waar een groot deel van de productie nucleair is (Frankrijk en 

België). De historische operators van die landen hebben een aanzienlijke winstmarge 

genoten, onder de gecombineerde invloed van de beschikbaarheid van nucleaire productie, 

                                                 
16 Volgens de informatie die beschikbaar is bij de CREG, zou België de afgelopen maanden echter de 
neiging hebben meer aan te sluiten bij het gebied Frankrijk – Duitsland. 
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de openstelling van de markten voor concurrentie waar de prijzen worden beïnvloed door de 

marginale kosten, en het hoge niveau van die marginale kosten als gevolg van de stijging 

van de brandstofprijzen. Dat verschil zou in 2006 nog moeten vergroten, gezien de 

opwaartse evolutie van de brandstofprijzen (zie grafieken 1a en 1b op pagina 12 en grafiek 8 

hieronder, die de waarden van tabellen 1 en 2 van pagina's 7 en 9 overneemt). 

Grafiek 8 : Productie- en transmissiekosten 
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48. De verkoopprijzen aan de Belgische eindafnemers komen duidelijk dichter bij het 

gemiddelde van de buurlanden te liggen. Dat komt naar voren uit de analyse van de prijzen 

(paragrafen 33 tot 43) en wordt gevisualiseerd in grafiek 9 hieronder:  

- de prijzen aan grote industriële afnemers liggen in de lijn van het gemiddelde;  

- voor middelgrote industriële afnemers is het verschil tussen de Belgische prijzen en het 

gemiddelde van de buurlanden, dat tot 30% was opgelopen, gedaald tot 7%;  

- voor huishoudelijke afnemers zouden de Belgische prijzen zonder belastingen nog 5% 

boven het gemiddelde liggen of zelfs 2,7% indien de immateriële dividenden van de 

gemeenten worden uitgesloten.  
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Grafiek 9: Belgische verkoopprijzen aan eindafnemers in % van het gemiddelde van de 

prijzen van de buurlanden (exclusief belastingen maar inclusief immateriële heffingen in 

België) 

 

49. De industriële afnemers zijn allemaal geliberaliseerd en zijn niet meer onderworpen 

aan opgelegde verkooptarieven, maar aan verkooptarieven die door de markt worden 

bepaald. Om voor de huishoudelijke afnemers de tariefhandicap te ramen die zou blijven 

bestaan, dient opgemerkt dat de bovenstaande prijzen zonder belastingen voor België niet 

exclusief de immateriële dividenden aan de gemeenten zijn, die een fiscaliteit vormen en 

inbegrepen zijn bij de tarieven aan niet-geliberaliseerde afnemers. Hoewel die dividenden 

door de groeiende liberalisering sterk aan het dalen zijn, bestaan zij nog in Brussel en in 

Wallonië en vertegenwoordigen ze gemiddeld nog 0,28 c€/kWh voor laagspanning (waarde 

van 2005 geëxtrapoleerd uit sectorgegevens van 2004); zonder dat element gaat het verschil 

van 5% naar 2,7%. 

Tabel 19: Verkoopprijs exclusief heffingen en immateriële dividenden van de gemeenten aan 

huishoudelijke afnemers (c€/kWh) 2005 

Typeklant MW MWh BE FR DE NL UK
Gemiddelde

FR,DE,NL,UK

Ratio (%)
België / gemiddelde

 FR, DE, NL, UK
Da 0.003 0.6 16,38 12,83 21,77 21,41 12.37 18,67 87,8%
Db 0.0035 1.2 13,89 11,13 17,3 15,15 11,22 13,70 101,4%
Dc 0.0065 3.5 10,81 9,05 13,41 11,05 8,59 10,53 102,7%
Dd 0.0075 7.5 10,28 8,76 12,3 9,92 8,64 9,91 103,8%
De 0.009 20 7,24 7,17 7,49 7,04 5,59 6,82 106,2%  
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50. De transmissieprijzen liggen relatief dicht bij elkaar in de vijf bestudeerde landen, 

maar de distributieprijzen aan huishoudelijke afnemers (behalve de kleinste) en vooral aan 

middelgrote industriële afnemers zijn iets hoger in België dan in de buurlanden en dat draagt 

bij tot de iets hogere prijs voor deze afnemers in België (zie paragrafen 29 tot 32). Het 

schaaleffect is een belangrijk element dat invloed heeft op de distributiekosten en kan 

verklaren waarom de distributie in België, die door kleinere ondernemingen wordt verzekerd, 

duurder is. Vergelijken we de distributie-exploitatiekosten, gestandaardiseerd in functie van 

het aantal afnemers, dan blijven de Belgische kosten toch iets boven die van de buurlanden 

liggen. Een grondiger analyse zou nodig zijn om de oorzaak van dat laatste verschil te 

achterhalen (kosten van openbaredienstverplichtingen, loonpeilen enzovoort). Wat het 

schaaleffect betreft, valt op te merken dat er verschillende projecten bestaan om 

intercommunales te groeperen, zowel in Wallonië als in Vlaanderen. 

51. De marginale productiekosten spelen een belangrijke rol voor de bepaling van de 

marktprijzen (zie grafiek 7 op pagina 27). Die kosten zullen in België worden beïnvloed door 

de evolutie van de aardgasmarkt (waaraan de marginale productiekosten in België 

rechtstreeks gebonden zijn). De Belgische marktprijzen worden ook beïnvloed door die van 

de andere Noord-West-Europese elektriciteitsmarkten (zie paragraaf 21). Een gunstige 

prijzenevolutie zou kunnen voortvloeien uit de afschaffing van de 

koppelverbindingsbeperkingen, zowel voor gas als voor elektriciteit. 
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II. VOORUITZICHTEN ELEKTRICITEITS-

PRIJZEN IN BELGIË (2006) + GRONDIGE 

ANALYSE PER TARIEFCOMPONENT 
 

52. Naast een grondige analyse van de huidige energieprijzen is het, teneinde te komen 

tot maatregelen voor tariefbeheersing, noodzakelijk om ook de verwachte evolutie van de 

elektriciteitsprijzen te kennen en eventueel te beïnvloeden zoals door de Minister wordt 

gevraagd. Daarom wordt in dit deel de evolutie van de tariefcomponenten in België, voor het 

jaar 2006, geanalyseerd. 

 

De totale elektriciteitsprijs in België wordt samengesteld uit: 

1- een energiecomponent (= de prijs waaraan de leverancier het goed elektriciteit 

kan verwerven); 

2- een leveringscomponent (= de marge op de leveringsmarkt, zijnde de kosten voor 

levering + de winstmarge van de leverancier); 

3- nettarieven (transmissie en distributie); 

4- taksen en heffingen (inclusief BTW). 

 

Hieronder worden de verschillende componenten van de elektriciteitsprijs elk afzonderlijk en 

meer in detail besproken. 

 

II.1. De energiecomponent 
 

53. De energiecomponent wordt bepaald door de prijs waaraan de leverancier de 

elektriciteit kan verwerven. Indien de leverancier zelf producent is, wordt de prijs van 

elektriciteit  bepaald door de productiekosten, zoals: vaste exploitatiekosten, kapitaalkosten, 

en variabele productiekosten, die worden vastgesteld in functie van de structuur van de 

productieparken, de rendementen, de levensduur en de vervangingskosten van de centrales, 

het evenwicht eigen vermogen / vreemd vermogen van de producenten, de rentetarieven en 

de kosten van de brandstoffen. 
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Indien de leverancier zelf geen of onvoldoende eigen productie heeft, hangt hij ook af van de 

groothandelsprijzen (= wholesale prijzen). Hierin spelen de marktintegratie, de liquiditeit en 

de mate van concurrentie op de groothandelsmarkt een rol. 

 

Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt binnen de Europese Unie kan ook de 

beschikbare interconnectiecapaciteit tussen de verschillende landen een impact op de prijs 

hebben. 

 

54. De totstandkoming van de energiecomponent binnen de totale elektriciteitsprijs is 

sterk afhankelijk van de klantengroep waartoe de verbruiker behoort en het afnameprofiel 

van de verbruiker, daarom wordt hierna een onderscheid gemaakt tussen: 

1- groothandelsprijzen (leveranciers zonder en /of onvoldoende eigen productie en 

industriële verbruikers aangesloten op het transmissienet); 

2- prijzen industriële verbruikers aangesloten op het distributienet en huishoudelijke 

verbruikers. 

 
II.1.1. De groothandelsprijzen 
 

55. Met betrekking tot de energiecomponent wordt als referentie verwezen naar de 

wholesale prijzen zoals deze worden bekendgemaakt via de internationale energiebeurzen. 

In de loop van 2006 zal ook België over een eigen energiebeurs (Belpex), voor day-ahead 

handel, beschikken.  

 

II.1.1.1. Forward Wholsesale Prijzen 
 

56. De forward wholesale prijs wordt beschouwd als een goede indicator voor de evolutie 

van de groothandelsprijzen. 

Grafiek 10 geeft de evolutie van de forward wholesale prijzen per MWh voor levering in het 

jaar volgend op het jaar van notering (Y+1)17. 

 

                                                 
17 Y+1 = Year + 1.  
Grafiek 10 bevat forward wholesale prijzen Y+1, dit wil zeggen dat prijzen aangegeven met data in het 
jaar 2004, dienen betaald te worden in het jaar 2005. Prijzen aangegeven met data in het jaar 2005 
dienen betaald te worden in het jaar 2006. 
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Grafiek 10: Forward prijzen Y+1 
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Bron: Platts European Power Daily 

 

Bovenstaande grafiek geeft de evolutie van de forward wholesale prijzen voor een periode 

van twee jaar, met prijzen in 2004 voor levering in 2005 en prijzen in 2005 voor levering in 

2006. 

Uit bovenstaande grafiek kan onder andere worden afgeleid dat tot eind 2005 (forward 

prijzen tot eind 2004) de prijzen in België en Nederland een sterke correlatie kenden. Terwijl 

vanaf 2006 (forwardprijzen vanaf maart 2005) de Belgische wholesaleprijzen zich meer gaan 

aligneren op de Franse en Duitse prijzen. 

 

57. De groothandels(wholesale)prijzen worden bepaald door de variabele 

productiekosten van de marginale centrale, dat wil zeggen de centrale waarmee de 

marginale elektriciteitsvraag wordt gedekt18 (zie eveneens de bespreking van de marginale 

productiekost in paragrafen 18 en 19 en grafiek 7). De marginale centrale heeft de hoogste 

variabele kosten (hoofdzakelijk: brandstofkosten). De marginale productiekost varieert 

naargelang van de werkelijke afname op een bepaald moment. Het inschakelen van 

productie-installaties om aan de vraag te voldoen gebeurt op basis van de merit order, 

waarbij de inschakeling gebeurt op basis van oplopende marginale productiekost 

(bijvoorbeeld: nucleaire centrales hebben een lage marginale productiekost en kunnen 

minder flexibel aan- en afgeschakeld worden (base load centrales) en worden dus als eerste 
                                                 
18 Kerncentrale Borssele na 2013, Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoering, 
ECN – NRG, November 2005. 
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in aanmerking genomen om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen). De laatste centrales 

(peak load centrales) die worden ingeschakeld zijn meestal gas- en fuelgestookte centrales, 

aangezien deze een hoge marginale productiekost hebben (sterke afhankelijkheid van de 

evolutie van de brandstofprijzen).  

 

58.  In België bestaat door het grote aandeel aan nucleaire centrales in het totale 

productiepark een groot verschil tussen de totale gemiddelde productiekosten en de 

marginale productiekost (zie grafiek 1a en 7 in Deel I). 

De gemiddelde totale productiekost is immers afhankelijk van de samenstelling van het 

globale productiepark. 

 

Voor de ons omringende landen sluit de wholesaleprijs in Duitsland het dichtst aan bij de 

marginale productiekost. Duitsland wordt daarom beschouwd als prijszetter19 20 

(productiepark in Duitsland: vooral nucleair, steenkool en bruinkool). 

 

In Nederland sluiten de totale productiekosten nauw aan bij de marginale productiekost en 

dit door het grote aandeel van gasgestookte centrales. Hierdoor kent Nederland ook een 

hogere wholesaleprijs dan België, Frankrijk en Duitsland. 

 

Met Duitsland als prijszetter en Frankrijk die deze prijzen volgt (zie ook de grote 

interconnectiecapaciteit tussen beide landen), liggen de prijzen in België tussen die van 

Nederland en Frankrijk. 

 

59. België heeft directe interconnectie met zowel Nederland als Frankrijk. De recente 

uitbreiding van interconnectiecapaciteit tussen België en Frankrijk heeft ervoor gezorgd dat 

de Belgische forwardprijzen 2006 zich gaan aligneren op de Franse prijzen. 

 

60. Het ontstaan van een prijszone België/Frankrijk/Duitsland heeft zoals in grafiek 10 

getoond, een gunstige invloed op de wholesaleprijzen, maar neemt niet weg dat de 

energieprijzen over het jaar 2005 en verwacht wordt ook in 2006 een significante stijging 

kennen door een stijging van de brandstofprijzen, dit echter minder uitgesproken dan in 

Nederland. 

 

                                                 
19 Global Insight, Report Prepared for the CREG on the Comparison of Power Prices and Costs in 
Belgium with Four Neighbouring Countries: 2004-2005, p.11. 
20 Lehman Brothers, Energy & Power, Global Equity Research, France – Eletricité de France, p.25. 
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61. De stijging in de wholesale prijzen in Duitsland en de invloed ervan op de 

economische situatie hebben er recent voor gezorgd dat in Duitsland, door het 

Bundeskartellamt, een onderzoek werd aangekondigd naar de prijszetting van een aantal 

grote spelers zoals: E.ON, RWE, ENBV en Vattenfall21. Vermoed wordt dat deze 

ondernemingen in hun prijszetting rekening houden met de volledige kost van de CO2-

uitstoot per centrale, terwijl zij een groot deel van de CO2-certificaten hebben gekregen als 

emissierechten. 

Het feit dat de Belgische wholesale prijzen die van Duitsland (en Frankrijk) volgen en dat 

deze evolutie vanaf het jaar 2006 een gunstige invloed heeft op de Belgische 

wholesaleprijzen neemt niet weg dat het absoluut prijsniveau in Duitsland mogelijk te hoog 

is, waardoor er in feite ruimte is om de wholesaleprijzen te laten dalen. 

 

62. Door de uitgebreide interconnectiecapaciteit tussen Frankrijk, Duitsland en andere 

Europese landen, hebben zij (de Franse en Duitse prijzen) een belangrijke impact op andere 

markten. Waarbij in beide markten de prijs wordt gedreven door de kostprijs van de nucleaire 

(Frankrijk en Duitsland) en de steenkoolcentrales (Duitsland), die met de huidige prijzen voor 

olie en gas aan een lagere productiekost werken dan de gas- en fuelgestookte centrales. 

Wanneer in Duitsland wordt gesproken over steenkoolcentrales, worden hieronder ook de 

bruinkool(ligniet)centrales verstaan. Deze grondstof is op de binnenlandse markt voldoende 

aanwezig, en de betreffende centrales werden/worden in de directe nabijheid van de 

brandstof gebouwd, waardoor een belangrijke transportkostenbesparing ontstaat. 

 

63. Rekening houdend met het feit dat zowel in België, Frankrijk en Duitsland de markt 

wordt gedomineerd door een beperkt aantal marktspelers, kan de indruk ontstaan dat deze 

dominante marktspelers onderling de prijs zo bepalen dat de interne markten worden 

afgeschermd voor nieuwe investeerders – en dus concurrentie.  

 

64. Vooral het feit dat binnen de drie markten nucleaire centrales en andere goedkope 

brandstoffen aanwezig zijn en dat nieuwe investeerders, vooral binnen het huidig politiek 

klimaat (uitdoofscenario’s nucleaire installaties,beschikbaarheid productiesites, CO2-

emissierechten, enz.), beperkt worden tot investeringen in vooral gasgestookte centrales 

(STEG’s) leidt ertoe dat er weinig nieuwe spelers opduiken binnen bijvoorbeeld de Belgische 

elektriciteitsmarkt. 

 

                                                 
21 Lehman Brothers, European Utilities, Global Equity Research, Europe – Utilities, January 30, 2006, 
p.20. 
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65. Algemeen kan gesteld worden dat voor zowel nucleaire als steenkoolcentrales de 

vaste kosten (o.a. investeringskost) proportioneel hoog zijn en de variabele kosten (o.a. 

brandstof) laag. Voor gas- en fuelgestookte centrales is dit net omgekeerd; daar wegen de 

vaste kosten (totale investering) veel minder dan de variabele (o.a. brandstof). Door de 

huidige prijzen voor fossiele brandstoffen (gas en olie) wordt dit effect nog versterkt. 

Daarenboven is het zo dat de huidige nucleaire en steenkoolcentrales, voor het merendeel of 

reeds in de tweede fase van hun economische levensduur zitten, of zelfs reeds volledig 

afgeschreven zijn. Specifiek voor België werden de nucleaire centrales afgeschreven over 

een termijn van 20 jaar, terwijl hun wettelijke levensduur op dit ogenblik 40 jaar bedraagt. 

Deze afschrijvingen werden grotendeels gerecupereerd via de tarieven zoals deze golden op 

de captieve markt. De werkelijke economische levensduur kan nog langer zijn. 

 

66. Rekening houdend met de huidige evolutie in de gasprijzen, blijkt op basis van de 

evolutie van de spark spread22 (SS) dat de huidige wholesale prijzen onvoldoende zijn om op 

toekomstige investeringen een rendement te verzekeren. 

 

Het begrip spark spread wordt gebruikt om de marge aan te duiden tussen de 

elektriciteitsprijs (wholsesale) en de brandstofkost (= wholesale gasprijs), waarbij rekening 

wordt gehouden met de energie-efficiëntie van een gasgestookte installatie. 

 

In grafiek 11 wordt de evolutie weergegeven van de spark spread forward voor België en 

Nederland. Hieruit blijkt dat met de huidige forward wholesale prijzen voor België voor de 

jaren 2006 en 2007 de spark spread negatief wordt. 

Met de hogere prijzen in Nederland blijft de spark spread wel positief, wat Nederland 

aantrekkelijker maakt voor nieuwe investeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Spark Spread (SS) = Wholesale elektriciteitsprijs – Wholesale gasprijs/energie-efficiëntie van een 
gasgestookte centrale. 
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Grafiek 11: Evolutie van de spark spread voor België en Nederland 

Evolutie Spark Spread (SS) forward 2006-2007 voor BE en NL
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Bron: Electrabel nv 

 

67. Naast het begrip spark spread is er ook sprake van dark spread23 (DS). De dark 

spread volgt hetzelfde principe als de spark spread maar dan voor steenkoolcentrales. 

Grafiek 12 geeft de evolutie van de dark spread (DS) forward voor België en Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Dark Spread (DS) = Wholesale elektriciteitsprijs – Wholesale steenkoolprijs/energie-efficiëntie van 
een steenkoolcentrale. 
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Grafiek 12: Evolutie van de dark spread voor België en Nederland 

Evolutie Dark Spread (DS) forward 2006-2007 voor BE en NL
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Bron: Electrabel nv 

 

De dark spread is door de huidige evolutie van de steenkoolprijzen op de internationale 

markten wel voor beide landen positief. 

 

68. Op basis van cijfers24 van het CCEG25 berekende de CREG, voor België, een 

gemiddelde productiekost exclusief brandstofkosten van €15,85/MWh26. Rekening houdend 

met een brandstofkost van €12,20/MWh, wordt de totale productiekost €28,05/MWh (voor 

het jaar 2001). Ter vergelijking wordt in tabel 1, lijn 5, voor België een totale productiekost 

bekomen van €32,00/MWh voor het jaar 2005. 

 

Men zou dus kunnen zeggen dat de spreads minimaal €15,85/MWh moeten bedragen om 

toekomstige investeringen mogelijk te maken, rekening houdend met een zelfde rendement 

als voor de liberalisering van de elektriciteitssector. 

 

                                                 
24 Laatste beschikbare cijfers dateren van het jaar 2001. 
25 CCEG = Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas. 
26 Totale productiekosten 2001  (zonder brandstofkosten) = €1.097.808.000,00 / Totale productie = 
69.250.000 MWh => €1.097.808.000,00/69.250.000 MWh = €15,85/MWh. 
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69. Wanneer rekening wordt gehouden met kost van CO2-certificaten spreekt men over 

Carbon Adjusted Spreads27 28. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de invoering en 

het functioneren van het systeem van CO2-certificaten wordt verwezen naar hoofdstuk II.3. 

Taksen, heffingen en toeslagen. 

In grafieken 13 en 14 wordt de evolutie gegeven van de Carbon Adjusted Spark en Dark 

Spreads. 

 

Grafiek 13 en 14: 

Evolutie Carbon Compensated Spark Spread (CCSS) forward 2006-2007 voor BE en NL
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Bron: Electrabel nv 

                                                 
27 Carbon Adjusted Spark Spread = wholesale elektriciteitsprijs – (wholesale gasprijs + 
opportuniteitskost CO2 (gas))/energie-efficiëntie van een gasgestookte centrale. 
28 Carbon Adjusted Dark Spread = wholesale elektriciteitsprijs – (wholesale steenkoolprijs + 
opportuniteitskost CO2 (steenkool))/energie-efficiëntie van een steenkoolcentrale. 
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Evolutie Carbon Compensated Dark Spread (CCDS) forward 2006-2007 voor BE en NL
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Bron: Electrabel nv op basis van gegevens van Endex (elektriciteitsprijzen), Amerex (prijs steenkool) en Point 

Carbon (CO2-emissierechten) 

 

Door rekening te houden met de kost van de CO2-certificaten wordt de hiervoor beschreven 

evolutie voor de sprak spread nog meer negatief. De Carbon Adjusted Dark Spread blijft over 

het algemeen positief. 

 

70. Op basis van verwachte evoluties van de spreads blijkt dat investeren in nieuwe 

centrales zeer risicovol is en dan vooral in gasgestookte centrales. De CREG leidt hieruit af 

dat de elementen die de huidige wholesale prijs bepalen (zijnde nucleair en 

steenkool/bruinkool in Duitsland) in de nabije toekomst niet onmiddellijk zullen veranderen. 

 

71. Het feit dat de wholesaleprijzen onvoldoende zijn om een redelijk rendement op 

nieuwe investeringen te waarborgen blijkt ook uit een analyse gemaakt door ING29, waarin 

een schatting wordt gemaakt van de new entrant price (= prijs die een nieuwkomer op de 

elektriciteitsmarkt mimimaal dient te bekomen) voor een aantal verschillende centrales. 

 

                                                 
29 ING Wholesale Banking, Equity Markets – Utilities – Western Europe, The Generation Game – New 
Power Plant Investment in Europe, September 2005. 
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In grafiek 15 wordt zowel voor een gasgestookte als een steenkoolcentrale de new entrant 

price weergegeven ten opzicht van de wholesale prijs 2006. 

 

Grafiek 15: 

Vergelijking Foward Wholesale  prijs (2006) en New Entrant Price (2006) voor gas- 
en steenkoolcentrales
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat voor het jaar 2006 de new entrant price voor een 

gasgestookte centrale op geen enkel ogenblik wordt bereikt, voor een steenkoolcentrale is 

het verschil minder groot. 

 

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de gebruikte parameters, bij 

de berekening van de new entrant price. 

 

Tabellen 20 en 21: 

Basisgegevens voor berekening van New Entrant Price - Gascentrale

New Entrant Price 2006 €/MWh 56,30

Capaciteit van de centrale MW 1.000 Economische levensduur van de centrale j. 25
Utilisatie % 75 Investering €/MW 550.000,00

Gewogen gemiddelde kapitaalkost % 7,5
Bruto elektriciteitsproductie TWh 6,6
waarvan eigenconsumptie % 5 Elektriciteitsprijs base load €/MWh 44,90
Netto elektriciteitsproductie TWh 6,2 Elektriciteitsprijs peak load €/MWh 58,40

Energie-efficiëntie % 55 Gasprijs €/MWh gas 15,00
Consumptie van gas TWh gas 11,9 Prijs CO2 €/t CO2e 15,00

Gasprijs aangepast met CO2 €/MWh gas 18,00
CO2-uitstoot mt CO2e 2,4
CO2-allocatie % 90 Vaste exploitatie- en onderhoudskosten €/MWh 23.000,00
Tekort aan CO2-rechten mt CO2e 0,2 Variabele exploitatie- en onderhoudskosten €/MWh 1,00

Gebruikte parameters
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Basisgegevens voor berekening van New Entrant Price - Steenkoolcentrale

New Entrant Price 2006 €/MWh 51,70

Capaciteit van de centrale MW 1.000 Economische levensduur van de centrale j. 45
Utilisatie % 75 Investering €/MW 1.000.000,00

Gewogen gemiddelde kapitaalkost % 7,5
Bruto elektriciteitsproductie TWh 6,6
waarvan eigenconsumptie % 5 Elektriciteitsprijs base load €/MWh 46,00
Netto elektriciteitsproductie TWh 6,2 Elektriciteitsprijs peak load €/MWh 59,80

Energie-efficiëntie % 43 Steenkoolprijs €/MWh gas 6,00
Consumptie van steenkool TWh steenkool 15,3 Prijs CO2 €/t CO2e 15,00

Steenkoolprijs aangepast met CO2 €/MWh steenkool 11,00
CO2-uitstoot mt CO2e 5,1
CO2-allocatie % 70 Vaste exploitatie- en onderhoudskosten €/MWh 45.000,00
Tekort aan CO2-rechten mt CO2e 1,5 Variabele exploitatie- en onderhoudskosten €/MWh 1,50

Gebruikte parameters

 
 

72. Als kanttekening dient te worden gemaakt dat door het toenemende aantal 

gascentrales in België, en in tweede instantie ook kolencentrales in Duitsland, de 

afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen steeds verder toeneemt. Rekening 

houdend met het feit dat België niet beschikt over eigen gas en de binnenlandse 

kolenindustrie volledig is stopgezet, wordt de nood aan stabiele en betrouwbare leveranciers 

van fossiele brandstoffen steeds belangrijker. 

Daarbij komt dat er met de huidige uitstapscenario’s uit kernenergie en de opgelegde Kyoto-

normen (CO2-certificaten) wordt verwacht dat de energieprijs in de toekomst verder zal 

stijgen. 

 

II.1.1.2. Interconnectiecapaciteit 
 

73. Op basis van de analyse van de wholesaleprijzen blijkt dat voor de prijszone 

Duitsland/Frankrijk/België, het Duitsland is die als prijszetter dient te worden beschouwd. 

Onder andere door de grote interconnectiecapaciteit tussen Duitsland en Frankrijk volgt 

Frankrijk de Duitse wholesaleprijs. Duitsland en Frankrijk worden al langer als één prijszone 

gezien. 

 

In tabel 22 wordt een overzicht gegeven van de interconnectiecapaciteit tussen België, 

Frankrijk, Nederland en Duitsland. 

 

Tabel 22: 
Overzicht interconnectie capaciteit

(MW) BE <= NL NL => BE DE => NL FR => DE DE => FR FR => CH CH => FR D => CH CH => D
minimum 
(zomer)

maximum 
(winter)

typische 
capaciteit

typische 
capaciteit

typische 
capaciteit

typische 
capaciteit

typische 
capaciteit

typische 
capaciteit

typische 
capaciteit

typische 
capaciteit

typische 
capaciteit

2004 1.000 2.300 1.170 1.257 2.180

2005
januari tot 
november 1.000 2.300 1.170 1.257 2.180
december 1.000 3.400 1.170 1.257 2.180

2006 1.700 3.400 1.170 1.257 2.180 2.850 5.600 3.200 3.500 3.400 4.400

FR => BE
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Uit deze tabel blijkt dat de interconnectiecapaciteit tussen België en Frankrijk recent gevoelig 

is toegenomen.  

 

74. In december 2005 werd de beschikbare interconnectiecapaciteit tussen Frankrijk en 

België uitgebreid, en dit door bijkomende investeringen waaronder de versterking 

(indienstneming tweede draadstel) van de lijn Avelgem – Avelin.  

Daarenboven is het zo dat de prioritaire rechten op interconnectiecapaciteit voor de 

bestaande historische contracten afgeschaft werden, waardoor additionele capaciteit is 

vrijgekomen voor andere marktpartijen. 

 

75. De in het verleden beschikbare interconnectiecapaciteit bedroeg ongeveer 2.300MW 

(maximumwaarde) in de wintermaanden en 1.000MW (maximumwaarde) in de 

zomermaanden. Rekening houdend met het feit dat de historische contracten een capaciteit 

vertegenwoordigde van ongeveer 1.000MW, was er in de zomermaanden dus geen 

capaciteit meer vrij. 

In het nieuwe veilingsysteem zoals geïmplementeerd op 1 januari 2006 worden de volgende 

blokken aangeboden: 

- 1.300MW op jaarbasis; 

- minimum capaciteitsgarantie van 400MW op maandbasis; 

- bijkomende capaciteit op dagbasis. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat in de zomermaanden nu een minimale capaciteit van 1.700MW (= 

1.300MW op jaarbasis + minimum 400MW op maandbasis) beschikbaar is wat een stijging 

vertegenwoordigt van 700MW. 

 

Op basis van gepubliceerde cijfers van RTE30 over de beschikbare capaciteit, blijkt dat de 

capaciteit in de maanden december 2005 en januari 2006 ongeveer 3.400MW bedroeg, wat 

de toename van 1.100MW in interconnectiecapaciteit betekent. 

 

Door het openbreken van de historische contracten die een capaciteit van ongeveer 

1.000MW vertegenwoordigden, kan ook deze capaciteit door de markt worden benut. 

 

76. De 3.400MW (capaciteit op de zuidergrens in de wintermaanden) vertegenwoordigt 

meer dan 20% (3.400MW/15.700MW) van de beschikbare productiecapaciteit in België. 

 

                                                 
30 RTE= Beheerder van het elektriciteitstransmissienet (Réseau de Transport D’Electricité) in 
Frankrijk. 
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In de nabije toekomst worden nog meer investeringen (2006: Versterking van de lijn 

Jamoille-Monceau + installeren van een transformator/faseverschuiver in de post van 

Monceau; 2007: installeren van een faseverschuiver in de post Zandvliet en installeren van 

twee faseverschuivers in een nieuwe post (Van Eyck)) gepland, die een gunstig effect zullen 

hebben op de interconnectiecapaciteit aan de zuidergrens, waardoor de Belgische prijzen 

nog meer zullen afgestemd worden op de Franse markt. 

 

II.1.1.3. Veilingprijs op de zuidergrens (België  Frankrijk) 
 

77. Op basis van de cijfers31 die werden gebruikt voor de voorstelling van de evolutie van 

de forwardprijzen 2006 (zie grafiek 10), berekende de CREG een gemiddelde forwardprijs 

2006 voor België en Frankrijk van respectievelijk €43,22/MWh en €40,92/MWh. De spanning 

tussen beide prijzen bedraagt €2,29/MWh32 (= €43,22/MWh - €40,92/MWh). 

 

In tabel 23 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de veiling op de zuidergrens 

(januari 2006). De biedingcurves voor de veiling van de jaarcapaciteit en de maandcapaciteit 

voor januari 2006 werden opgenomen in bijlage 2. 

 

Tabel 23: 

Resultaten veiling zuidergrens 2006

FR => BE BE => FR FR => BE BE => FR FR => BE BE => FR FR => BE BE => FR
1.298MW 799MW 1.450MW 520MW 1.450MW 400MW 849MW 300MW

€0,76/MWh €0,11/MWh €0,22/MWh €0,35/MWh €0,22/MWh €0,41/MWh €0,31/MWh €0,33/MWh

Veiling Jaarcapciteit 2006
Veiling Maandcapaciteit 

Januari 2006
Veiling Maandcapaciteit 

Februari 2006
Veiling Maandcapaciteit 

Maart 2006

 
 

78. De verhoogde import vanuit Frankrijk heeft mogelijk tot gevolg dat de duurdere 

peakloadcentrales op de Belgische markt (zie theorie merit order) kunnen worden vervangen 

door goedkopere elektriciteit uit Frankrijk en dit ten gevolge van de uitgebreidere 

importcapaciteit, wat een gunstig effect zou kunnen hebben op de elektriciteitsprijs in België. 

 

 

                                                 
31 Bron: Platts European Power Daily. 
32 Voor de forwardprijzen 2006 genoteerd in de maand december 2005 bedraagt het verschil tussen 
beide landen €1,15/MWh. 
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II.1.2. De prijzen voor industriële verbruikers aangesloten op het 
distributienet en huishoudelijke verbruikers 
 

79. De prijzen van de industriële verbruikers aangesloten op het distributienet komen tot 

stand na contractonderhandeling met de leverancier. De CREG beschikt op dit ogenblik, 

naast de in haar opdracht uitgevoerde studies met betrekking tot de evolutie van de 

elektriciteitsprijzen voor verschillende klantengroepen, niet over eigen informatie met 

betrekking tot aangerekende prijzen aan kleine tot middelgrote ondernemingen, waardoor 

een analyse van de verwachte evolutie van de prijzen voor deze klanten, op dit ogenblik, niet 

mogelijk is. 

 

80. De elektriciteitsprijzen voor huishoudelijke verbruikers worden afhankelijk van de 

leverancier in verschillende tariefformules voorgesteld. Algemeen bestaat zo een 

tariefformule uit een vaste prijs en een prijs per verbruikte energie (kWh – al dan niet 

gesplitst dag/nacht). 

De prijzen voor huishoudelijke verbruikers zijn voor de meeste leveranciers vrij 

consulteerbaar via onder andere hun website. 

 
81. Op basis van contacten met een aantal leveranciers blijkt dat er geen directe link 

bestaat tussen de aan huishoudelijke afnemers aangerekende elektriciteitsprijs 

(energiecomponent) en de wholesaleprijs. Voor deze groep van klanten kan de wholesale 

prijs dus niet als referentie worden gebruikt. 

Veeleer blijken de aankoopcontracten van de leveranciers met de producenten nog steeds te 

zijn gebaseerd op tarifaire formules waarin de Nc en Ne-parameters (indexatieparameters) 

een belangrijke rol spelen. Logischerwijs kan worden verondersteld dat de leveranciers ook 

in hun prijszetting naar de klanten eerder zullen terugvallen op een tariefformule waarin Nc 

en Ne een rol spelen. 

 

82. In grafiek 16 wordt de evolutie gegeven van de Nc33, met daarbij eveneens de 

evolutie van de samenstellende delen brandstof (nucleair, steenkool en olie 

(petroleumproducten)). 

 

 

 

 

                                                 
33 Nc = indexatieparameter voor de gemiddelde brandstofkostprijs van het Belgische productiepark. 
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Grafiek 16: 
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Deze grafiek geeft duidelijk de stijging in petroleumproducten weer en duidt ook aan dat Nc, 

door de mix aan vertegenwoordigde brandstoffen, niet dezelfde stijging kent als deze van de 

petroleumproducten (afvlakking stijging gas en olie door nucleair). 

 

Grafiek 17:  

Evolutie Nc / Ne en Wholesaleprijzen
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83. In grafiek 17 wordt een overzicht gegeven van de evolutie (in % met cijfers op 

01/01/2005 gelijk aan 100%) van Nc en Ne en het daaruit volgend captief tarief, met daarbij 

eveneens de evolutie van de forward wholesale prijs. 

Als extra lijnen werden de tariefformules ELEK35 van ECS en Luminus Direct toegevoegd 

(cijfers op basis van de leveranciersvergelijking van de VREG). Deze prijsformules worden 

aangeboden aan een klant met het profiel van een Eurostat typeklant Dc. 
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Uit grafiek 18 blijkt onder andere dat de prijzen zoals aangeboden door ECS (marktaandeel34 

68%) en Luminus (marktaandeel 19%) dezelfde evolutie volgen als het captief tarief. De 

CREG ziet hierin het bewijs dat de indexatieparameters Nc en Ne nog steeds worden 

gebruikt binnen de geliberaliseerde markt voor de prijszetting naar de huishoudelijke 

verbruikers, maar gecorrigeerd met de individuele transmissie- en distributienettarieven. 

 

Wanneer we de evolutie van Nc en Ne bekijken ten opzichte van de wholesale prijzen, blijkt 

dat terwijl de wholesale prijzen sterk worden beïnvloed door de marginale productiekost 

(grote impact van schommelingen in de brandstofprijzen), de Nc-parameter een veel vlakker 

verloop kent, door de invloed van de nucleaire brandstof op de totale component. 

De tarieven aan huishoudelijke verbruikers volgen dus niet de evolutie van de 

wholesaleprijzen. Het is ook zo dat tarieven aan huishoudelijke klanten vastliggen voor een 

langere periode (meestal jaarcontracten) en bijgevolg niet zo maar tussentijds kunnen 

worden aangepast. 

 

 

II.1.3. Samenvattend overzicht energiecomponent (België) 
 

• Belgische wholesaleprijzen aligneren zich op de prijzen in Frankrijk (uitbreiding 

interconnectiecapaciteit) en Duitsland (= prijszetter). Er is, vanaf 2006, sprake van 

één prijszone voor de drie landen. Dit zorgt voor een gunstig effect op de Belgische 

wholesaleprijzen (zie paragrafen 55 tot 58). 

Een recent aangekondigd onderzoek naar de doorrekening van de kosten van CO2-

certificaten door een aantal grote spelers op de Duitse markt laat vermoeden dat de 

wholesaleprijs in Duitsland nog verder zou kunnen dalen (zie paragraaf 60). 

• Het ontstaan van een prijszone België/Frankrijk/Duitsland heeft zoals hiervoor 

beschreven wel degelijk een gunstige invloed op wholesaleprijzen maar neemt niet 

weg dat de energieprijzen over het jaar 2005 en verwacht wordt ook in 2006 een 

significante stijging kennen door een toename in de brandstofprijzen, dit echter 

minder uitgesproken dan in Nederland (zie paragrafen 55 en 59). 

• Huidige wholesaleprijzen liggen te laag om nieuwe investeringen aan te trekken, 

waarbij nieuwe investeringen zich beperken tot vooral gasgestookte centrales (zie 

paragrafen 64 tot 68). 

                                                 
34 Betreft het marktaandeel voor huishoudelijke klanten op de Vlaamse elektriciteitsmarkt. 
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• Rekening houdend met de huidige uitstapscenario’s uit kernenergie en de opgelegde 

Kyoto-normen (CO2-certificaten) wordt verwacht dat de energieprijs in de toekomst 

verder zal stijgen (zie paragraaf 70). 

• Voor huishoudelijke verbruikers worden de energieprijzen nog steeds bepaald op 

basis van Nc en Ne. Er bestaat geen link met de wholesale prijzen (zie paragrafen 78 

tot 80). 

 

II. 2. De leveringscomponent 

 

84. Net als bij de bespreking van de energiecomponent wordt bij de bespreking van de 

leveringscomponent een onderscheid gemaakt tussen: 

1- (grote) industriële verbruikers; 

2- huishoudelijke verbruikers. 

 

II.2.1. (Grote) industriële verbruikers 
 

85. Voor industriële afnemers komen de elektriciteitsprijzen tot stand via 

contractonderhandeling met de leverancier. De CREG beschikt bijgevolg niet over 

gedetailleerde gegevens voor de Belgische markt. 

In de grafieken 18, 19 en 20 wordt weergegeven wat het relatieve aandeel van de 

verschillende tariefcomponenten is voor verbruikers rechtstreeks aangesloten op het 

transmissienet. Hieruit blijkt duidelijk dat voor de grote industriële verbruikers de energie- en 

leveringscomponent veruit de belangrijkste zijn. 

 

Grafiek 18, 19 en 20: 

 

 

 

 

Typeklant Spanningsniveau Vermogenspiek Energie verbruik 
(GWh)

Gebruiksduur 
(h)

1 380/220/150 kV 75 420 5600
2 Transf 70/36/30 kV 25 145 5800
3 70/36/30 kV 2,5 13,5 5400

Het profiel van de drie typeklanten wordt door de Belgische transmissienetbeheerder als 

meest representatief beschouwd. 

 

Er werd rekening gehouden met een energiecomponent 2006 van €51,55/MWh of de 

gemiddelde forward wholesale prijs in de maand december 2005 voor levering in 2006. 
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Typeklant 1

90,59%

6,82% 2,59%

Energie + Levering
Transmissie
Heffingen

 

Typeklant 2

76,59%

7,43%

15,98%

Energie + Levering
Transmissie
Heffingen

 

Typeklant 3

76,04%

11,01%

12,95%

Energie + Levering
Transmissie
Heffingen
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86. Voor (grote) industriële verbruikers is het zo dat het veelal de producenten35 zijn die 

ook als leverancier optreden. Waardoor ook de kostprijs, maar vooral de gerealiseerde 

marge op de leveringsactiviteit ook door hen wordt gerealiseerd. 

 

II.2.2. Huishoudelijke verbruikers 
 

87. Per brief van 7 november 2005 heeft de CREG aan alle toen actieve leveranciers een 

lijst met benodigde informatie gestuurd, teneinde de CREG toe te laten een studie te maken 

naar alle tariefcomponenten van de elektriciteits- en gasprijs. Als op te leveren informatie 

werd gevraagd naar: 

- een kopie van de laatst goedgekeurde en neergelegde jaarrekening; 

- een staat met daarop een gedetailleerde winstverdeling naar de verschillende 

aandeelhouders; 

- voor de door Eurostat gedefinieerde typeklanten (Dc, Id, Ig en Ih) een gedetailleerde 

tarieffiche met daarop alle afzonderlijke tariefcomponenten + een beschrijving van 

welke kosten door welke tariefcomponent worden gedekt + een opgave van de 

gerealiseerde marge op de tariefcomponent levering. 

 

In tabel 24 wordt een overzicht gegeven van de ontvangen antwoorden. 

 

 

                                                 
35 Electrabel N.V. heeft voor de klanten aangesloten op het transmissienet een marktaandeel van 
meer dan 85,8% en SPE N.V. een marktaandeel van 1,6%. 
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Tabel 24: Antwoorden leveranciers op schrijven van 7 november 2005 

Aangeschreven 
leveranciers Antwoord Kopie 

jaarrekening
Gedetailleerde 
winstverdeling

Tarieffiches 
typeklanten

Marge op 
leveringactiviteit

SPE GROEP J J N J N
(City Power
Luminus
SPE)

EON BELGIUM J J N J N

ECS J J N J N

ELECTRABEL N N N N N

EBEM N N N N N

ECOPOWER J J geen winst N N

EDF BELGIUM J N N J J

ENECO Energie J HOLDING NL N N N

ESSENT BELGIUM J J N J J

NUON BELGIUM J N N J N

TRIANEL BELGIUM N N N N N

LAMPIRIS J N N N N  
 

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht werd slechts door een zeer beperkt aantal leveranciers 

een antwoord gegeven op de vraag van de CREG naar de gerealiseerde marge op de 

leveringsactiviteit (2 op een totaal van 12). 

 
88. Op basis van de ontvangen jaarrekeningen heeft de CREG in tabel 25 zelf een 

berekening gemaakt van de gerealiseerde marge (op het niveau van de bedrijfswinst). 

 

Tabel 25: 
ECS N.V. Luminus N.V. Nuon N.V. Essent N.V.

Marktaandeel op de Vlaamse 
elektriciteitsmarkt (gegevens VREG) 67,76% 18,61% 7,83% 2,27%

Gerealiseerde marge

Bedrijfsopbrengsten 3.809.424 100% 807.660 100% 210.780 100% 53.669 100%

Handelsgoederen -3.412.546 -90% -722.287 -89% -202.442 -96% -47.433 -88%

Diensten -245.444 -6% -36.461 -5% -25.476 -12% -10.511 -20%

Bezoldigingen 0 0% -18.860 -2% -6.817 -3% -2.606 -5%

Andere -77.313 -2% -28.024 -3% -1.069 -1% -1.242 -2%

Bedrijfswinst 74.121 2.028 -25.024 -8.123
Bedrijfswinst/omzet 1,95% 0,25% -11,87% -15,14%
Bedrijfswinst na correctie afschrijvingen 
goodwill 19.915
Bedrijfswinst/omzet 2,47%

Bron: Jaarverslagen ondernemingen  
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Uit deze tabel blijkt dat de gerealiseerde marges bij de leveranciers zeer laag zijn. Zelfs 

Electrabel Customer Solutions (ECS) met een marktaandeel van meer dan 67%, realiseert 

slechts een marge van 1,95%.  

Als opmerking dient te worden vermeld dat de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekeningen 

van de leveranciers, voor de meeste van hen over verschillende activiteiten (bijvoorbeeld 

elektriciteit en gas) werden gerealiseerd. De jaarrekeningen geven geen opgesplitste cijfers 

per activiteit. De CREG heeft een dergelijk opsplitsing per activiteit gevraagd maar niet 

gekregen. 

 

89. De CREG berekende op basis van beschikbare informatie, de gemiddelde 

aankoopkost voor energie voor een leverancier. 

 

Grafiek 21 geeft het verschil aan tussen: de forward wholesale prijs (gemiddeld van 

december 2005), de berekende aankoopkost voor energie en de verkoopprijzen voor energie 

(bij ECS) voor zowel een huishoudelijke als een industriële verbruiker. 

 

Grafiek 21: 
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Op basis van bovenstaande grafiek blijkt dat de aankoopprijs voor energie zeer nauw 

aansluit bij de forward wholesale prijs en dat specifiek via de leveringscomponent toch wel 

een aanzienlijke verkoopmarge lijkt te worden gerealiseerd. Deze vaststelling wordt ook 

gestaafd door de cijfers opgenomen in tabel 17 (= gerealiseerde winst (premie) op 

gemiddelde/marginale kosten voor huishoudelijke verbruikers). 

 

90. Rekening houdend met de zeer beperkte (financiële) informatie die de CREG op dit 

ogenblik in haar bezit heeft met betrekking tot de leveringsactiviteit op de elektriciteitsmarkt, 

is het op dit ogenblik onmogelijk om een grondige analyse van deze tariefcomponent uit te 
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voeren. De CREG wenst er nogmaals op te wijzen dat de door haar gevraagde informatie 

niet werd verstrekt door de leveranciers. 

 

II.2.3. Samenvattend overzicht leveringscomponent (België) 
 

• De CREG beschikt niet over afzonderlijke rentabiliteitscijfers voor de 

leveringsactiviteit, van alle leveranciers. De CREG heeft specifiek in het kader van 

deze studie bij alle leveranciers gedetailleerde financiële informatie opgevraagd maar 

niet gekregen (zie paragraaf 84). 

• Op basis van beschikbare algemene financiële informatie werd door de CREG zelf 

een inschatting gemaakt van de gerealiseerde marges. Deze blijven onduidelijk, 

aangezien grote verschillen worden waargenomen naargelang van de gebruikte 

inofrmatiebron. Zonder meer gedetailleerde (financiële) informatie is het voor de 

CREG onmogelijk om een grondige analyse te maken van de gerealiseerde  marges 

binnen de leveringsactiviteit (zie paragrafen 85 tot 87). 

 

II. 3. De nettarieven (transmissie en distributie) 

 

91. Artikel 12, §1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna:  de elektriciteitswet) legt de bevoegdheid voor de beoordeling 

(goed- of afkeuring) van de transmissienettarieven bij de CREG. 

 

Het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot instelling van de tarieven voor de aansluiting 

op de distributienetten van elektriciteit en het gebruik ervan breidt de tarifaire bevoegdheid 

van de CREG uit naar de distributienettarieven. 

 

Artikel 12, §2, 2° en 3°, van de elektriciteitswet stellen dat de tarieven enerzijds worden 

bepaald in functie van de kosten – alle reële kosten moeten worden gedekt - en anderzijds 

een billijke winstmarge ter vergoeding van het geïnvesteerd kapitaal moeten bevatten. 

Met andere woorden werd in de Belgische wetgeving geopteerd om de nettarieven tot stand 

te laten komen via een cost plus systeem, waarin alle kosten worden vergoed met 

daarbovenop een vastgestelde winstmarge. 

 

Een cost plus systeem houdt echter ook in dat de bewijslast voor eventuele onredelijke 

kosten bij de regulator worden gelegd. De netbeheerders dienen een volledig budget in en 
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het is aan de CREG om al dan niet aan te tonen en te motiveren dat bepaalde kosten 

onredelijk zijn. 

 

II.3.1. Transmissienettarieven (grote industriële netgebruikers) 
 

92. De CREG heeft er onder meer dankzij haar controle op de transmissienettarieven 

voor gezorgd dat er voor het jaar 2006 een vijfde opeenvolgende daling komt van de 

tarieven. Ten opzichte van het tariefniveau van het jaar 2005 bedraagt de daling ongeveer 

8% tot 10%. 

Ten overstaan van de pre-reguleringsperiode (2001) bedraagt de gecumuleerde 

vermindering van de transmissienettarieven voor de grote industriële verbruikers reeds 47% 

tot 49%. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de transmissienettarieven voor 

drie typeklanten36. 

 

Grafiek 22, 23 en 24:  

 

 

 
 

Typeklant Spanningsniveau Vermogenspiek Energie verbruik 
(GWh)

Gebruiksduur 
(h)

1 380/220/150 kV 75 420 5600
2 Transf 70/36/30 kV 25 145 5800
3 70/36/30 kV 2,5 13,5 5400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Het profiel van de drie typeklanten wordt door de Belgische transmissienetbeheerder als meest 
representatief beschouwd. 
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De CREG zal in de toekomst binnen haar huidige bevoegdheden verder werken om de 

kosten van de transmissienetbeheerder te doen dalen en zijn efficiëntie te verbeteren. 

 

II.3.2. Distributienettarieven (industriële netgebruikers en 
huishoudelijke netgebruikers) 
 

93. Rekening houdend met een tarifaire basis die gebaseerd is op een cost plus systeem, 

is de CREG er in de voorbije drie tot vier jaar in geslaagd om de kosten die aan de grondslag 

liggen van de tarieven te laten dalen. 

 

94. De CREG is in 2004 begonnen met een benchmarkingstudie van de 

distributienetkosten. Met behulp van Data Envelopment Analysis (DEA) evalueert de CREG 

de efficiëntie van de distributienetbeheerders door hun beheersbare kosten te plaatsen 

tegenover acht fysieke outputs (o.m. doorgevoerde energie, aantal toegangspunten, 

circuitlengte). 

 

De beheersbare kosten zijn de totale kosten verminderd met (1) belastingen en heffingen 

(wegenisrecht inbegrepen), (2) kosten verbonden aan openbare dienstverplichtingen, (3) de 

transmissiekosten en de voorafgaande distributienetten, (4) de kosten verbonden aan 

openbare verlichting, (5) de netverliezen en (6) de kosten verbonden aan de meet- en 

telactiviteit. 
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In grafiek 25 wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de beheersbare kosten over 

de voorbije vier jaar.  

 

Grafiek 25: Evolutie van de beheersbare kosten tussen het exploitatiejaar 2003 en 2006 
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De beheersbare kosten daalden tussen 2003 en 2006 jaarlijks met gemiddeld 7,62%. 

 

Via de benchmarkingstudie voor het jaar 2005 heeft de CREG aan zes 

distributienetbeheerders bijkomende kostenverminderingen opgelegd voor een totaal bedrag 

van €5.221.440,00. In het jaar 2006 werd aan één distributienetbeheerder andermaal een 

bijkomende kostenvermindering opgelegd van €661.480,00. 

 

95. In hun tariefvoorstellen voor het exploitatiejaar 2006 hebben de Vlaamse 

distributienetbeheerders van de gemengde sector bij de berekening van de billijke 

vergoeding rekening gehouden met een aanpassing in hun financiële structuur. Dit hangt 

samen met het feit dat de Vlaamse regelgeving de gemeenten verplicht om voor september 

2006 hun aandeelhouderschap in de gemengde distributienetbeheerders op te trekken tot 

70%. Om de gemeenten hiervoor de geldelijke middelen te verschaffen, verminderen de 

distributienetbeheerders hun eigen vermogen en betalen een deel van het ingebrachte 

kapitaal terug aan de gemeenten. Hierdoor daalt de verhouding Eigen vermogen/Totaal 

vermogen (=D-factor) van de distributienetbeheerders, zodat zij dichter bij de door de CREG 
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gewenste financiële structuur van 33/6737 komen, en waardoor ook één van de parameters 

van de billijke vergoeding daalt. 

 

96. Recent werd vanuit de hoek van de Vlaamse distributienetbeheerders van de 

gemengde sector overgegaan tot de oprichting van een overkoepelende structuur waarin alle 

functies van de distributienetbeheerders zullen worden verenigd. Tot nu waren deze functies 

opgesplitst over drie afzonderlijke maatschappijen: GeDis, ENV (Netmanagement 

Vlaanderen) en Indexis. De nieuwe overkoepelende structuur zal de naam Eandis krijgen. 

Na onvermijdelijk een aantal aanloopkosten te zullen genereren in de opstartfase, dient deze 

overkoepelende structuur in de toekomst te leiden tot een grotere kostenefficiëntie. Dit werd 

trouwens aan de CREG bevestigd door de betrokken partijen. 

 

Ook de Vlaamse distributienetbeheerders van de zuivere sector (Interelectra, IVEG en 

WVEM) hebben zeer recent beslist om één enkele structuur op te richten die alle activiteiten 

zal overkoepelen. 

 

97. De tendens tot uitbesteding van taken door de netbeheerder aan één of meer andere 

rechtspersonen, waarmee al dan niet een deelnemingsverhouding bestaat, doet de vraag 

rijzen of deze evolutie de bevoegdheden van de (federale of gewestelijke) regulatoren en 

toezichthouders feitelijk niet inperkt. Zo wordt onder meer de transparantie van de 

kostenstructuur van de netbeheerder danig gereduceerd wanneer als gevolg van de 100% 

uitbesteding, in zijn boekhouding niet veel meer dan enkele globale aankoopfacturen te 

vinden zijn voor prestaties geleverd door de onderaannemer(s). Nagegaan dient te worden 

of de wetgeving hierop is voorzien en eventueel moet worden aangepast, of dat via andere 

wegen garanties bij de netbeheerders kunnen worden bedongen opdat de bevoegdheden 

van de regulatoren en toezichthouders kunnen worden gevrijwaard en ten volle blijven 

worden uitgeoefend. Ook de toepassing van de regelgeving op de overheidsopdrachten 

dient te worden bekeken, ingeval van uitbesteding aan onderaannemers waarmee vaak in 

exclusiviteit wordt samengewerkt. 

                                                 
37 CREG, Richtlijnen (B)030618-CDC-218, 18 juni 2003, met betrekking tot ‘de billijke winstmarge 
toepasselijk op de transmissie- en de distributienetbeheerders van elektriciteit actief op het Belgische 
grondgebied’. 
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II.3.3. Samenvattend overzicht component nettarieven (België) 
 

• Binnen het huidige reglementair kader kan de CREG door het cost plus systeem 

enkel nog verdere tariefdalingen bekomen door op zoek te gaan naar eventuele 

onredelijke kosten (zie paragraaf 88).  

• Specifiek voor de distributienettarieven zal de komende jaren verder kunnen 

gebouwd worden op de benchmarking(efficiëntieanalyse)-oefening, waaruit 

bijkomende besparingen kunnen vloeien (zie paragraaf 91). 

• De financiële reorganisatie binnen de Vlaamse distributienetbeheerders van de 

gemengde sector leidt vanaf het exploitatiejaar 2006 tot een daling van één van de 

parameters (vergoeding op het eigen vermogen) van de billijke vergoeding (zie 

paragraaf 92). 

• In 2006 vindt er een reorganisatie plaats van de distributienetbeheerders zowel 

binnen de gemengde als de zuivere sector, waarbij een unieke structuur wordt 

gecreëerd waarin alle functies van de distributienetbeheerders zullen worden 

verenigd. De CREG zal erop toezien dat deze nieuwe structuur, zoals trouwens zelf 

aangekondigd door de betrokken partijen zal leiden tot kostenefficiëntie en dus lagere 

tarieven (zie paragraaf 93). 

• Wat betreft de operationele kosten van de distributienetbeheerders is een duidelijke 

tendens merkbaar tot uitbesteding van taken door de netbeheerders aan één of meer 

andere rechtspersonen, waarmee al dan niet een deelnemingsverhouding bestaat. 

Hoewel dit mogelijk synergie-effecten oplevert, doet dit tevens de vraag rijzen of deze 

evolutie de bevoegdheden van de (federale en/of gewestelijke) regulatoren en 

toezichthouders niet inperkt en welke maatregelen dienen te worden getroffen om de 

uitoefening van regulatoire bevoegdheden te vrijwaren. Ook de toepassing van de 

regelgeving op de overheidsopdrachten dient te worden bekeken, ingeval van 

uitbesteding aan onderaannemers (zie paragraaf 94).  
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II. 4. Taksen, heffingen en toeslagen 

 

98. In dit hoofdstuk wordt een bondig overzicht gegeven van de belangrijkste topics in 

verband met taksen, heffingen en toeslagen. Een volledig en uitgebreid rapport met 

betrekking tot de implementatie en de impact van de verschillende taksen, heffingen en 

toeslagen, met daarbij een vergelijking met vier buurlanden werd opgenomen in bijlage 3. 

 

II.4.1. Samenvatting van de belangrijkste veranderingen in 2004 en 
2005 en verwachtingen voor 2006 
 
II.4.1.1. België 
 

99. In België is de fiscaliteit in de elektriciteitssector vanaf 2003 geëvolueerd. De 

veranderingen hebben voornamelijk betrekking op belastingen met een sociaal en 

milieukarakter en op belastingen bestemd voor de financiering van de gemeenten. 

 

Evolutie van de fiscaliteit met sociaal en milieukarakter 

 

a) Federale bijdrage 

 

100. De recente fiscale evolutie kenmerkt zich op federaal niveau door de afschaffing van 

belastingen met een sociaal karakter die alleen bij huishoudelijke afnemers werden geheven 

(specifiek sociaal tarief, hulpfonds) en van belastingen met een milieukarakter (REG-fonds, 

REG-productiefonds) en door de invoering, in 2003, van een federale bijdrage om de 

openbaredienstverplichtingen met een sociaal, milieu- en marktreguleringskarakter te 

dekken.   

 

De verruiming van de heffingsgrondslag tot alle afnemers die zijn aangesloten op het 

distributienet en de afwezigheid van een plafonnerings- of degressiviteitsmechanisme zoals 

dat in alle andere geanalyseerde landen wel bestaat, hebben geleid tot een aanzienlijke 

stijging van de fiscaliteit voor grote afnemers die zijn aangesloten op het distributienet. Die 

tendens, die nadelig is voor de concurrentiekracht van de ondernemingen, is in oktober 2005 

gecorrigeerd door de invoering van een mechanisme voor plafonnering en degressiviteit van 

de federale bijdrage over 6 maanden. In 2006 zal de impact van die maatregel dubbel zo 
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groot zijn, aangezien hij betrekking zal hebben op het volledige jaar (met een 

verbruiksplafond per site dat op 250.000 MWh/jaar wordt gehouden).   

Over de periode is de perimeter van de federale bijdrage verruimd. In 2003 omvatte de 

federale bijdrage de CREG-bijdrage, de Kyoto-bijdrage en de denuclearisatiebijdrage, 

daarna de bijdrage voor de openbaredienstverplichtingen en in 2005 werd ook de toeslag 

beschermde klanten erin opgenomen. Dat heeft bijgedragen tot een verduidelijking van het 

belastingsysteem.   

 

b) Vergoeding voor de financiering van de openbaredienstverplichtingen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

 

101. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de distributienetbeheerder de volgende 

openbaredienstverplichtingen vervullen: 

• openbare verlichting van gemeentewegen; 

• sociale bescherming van de zwakkere gebruikers; 

• promotie van energiebesparingen. 

 

Om de kosten van deze opdrachten te dekken, int de distributienetbeheerder sinds 2004 een 

vergoeding bij de elektriciteitsleveranciers, vergoeding waarvan het bedrag afhangt van het 

aantal kVA dat ter beschikking wordt gesteld aan de eindafnemer. De leverancier berekent 

dat bedrag door in de factuur van de eindafnemer. 

 

Evolutie van de financiering van de gemeenten 

 

102. Op de gereguleerde markt werd een deel van de financiering van de gemeenten 

verzekerd door in de elektriciteitsprijs een immaterieel dividend op te nemen dat aan de 

gemeenten werd uitgekeerd. Die belastinginning, die werd uitgedrukt in c€/kWh, kwam op de 

tweede plaats na de BTW. Alleen captieve klanten in Wallonië en Brussel zijn er nog aan 

onderworpen.   

 

Om die inkomstenderving te compenseren hebben de gewesten alternatieve mechanismen 

ingevoerd die de evolutie van de fiscaliteit in de drie gewesten hebben beïnvloed. 

 

Sinds 2003 heeft Wallonië een wegenisrecht ingesteld dat zowel wordt geïnd bij captieve als 

bij geliberaliseerde afnemers. In juli 2004 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

wegenisrecht ingevoerd dat alleen van toepassing is op geliberaliseerde afnemers, en in juli 

2005 werden de afnemers in Vlaanderen onderworpen aan de federale bijdrage tot 
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compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten. Terwijl ze een aanzienlijke daling 

van de fiscaliteit hadden genoten op het ogenblik van de liberalisering, is die fiscaliteit in de 

tweede helft van 2005 weer duidelijk de hoogte in gegaan. Die stijging zal zich in 2006 

voortzetten als gevolg van de inning van de federale bijdrage over het volledige jaar. Die 

belasting zal echter vanaf 1 juli 2010 niet langer worden geheven, terwijl er in Wallonië en 

Brussel geen enkele tijdslimiet op is gezet. 

 
II.4.1.2. Buurlanden 
 

103. In vergelijking met 2004 is de structuur van de belastingen stabiel gebleven.   

In Nederland werd het verlaagde tarief van de energiebelasting dat gold voor groene 

elektriciteit, in 2005 afgeschaft. Groene elektriciteit is nu dus aan hetzelfde belastingtarief 

onderworpen als grijze elektriciteit. 

 

II.4.2. Berekening van de impact van de kost per kWh en 
vergelijking met de andere landen 
 

104. Voor 2004 en 2005 werd het bedrag van de belastingen berekend voor vier 

typeklanten op basis van een gemiddelde elektriciteitsfactuur per land, die werd bepaald aan 

de hand van de Eurostat-gegevens zonder belastingen. Daarop zijn dan de belastingen 

toegepast die vermeld staan in tabel 26. 
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Tabel 26 : Vergelijking van de belastingen geheven bij de levering van elektriciteit aan de eindafnemer in België en in 4 aangrenzende landen - Waarden einde 2005

Belasting UK
BTW 21% Abonnement ((vast gedeelte): 5,5% 16% 19% Niet-residentiële: 17,5%

Verbruik, aansluiting: 19,6% Residentiële: 5%
Bijdragen - Federale bijdrage (verschuldigd door de leveranciers) Fonds du service public de l'électricité
voor openbare Bijdrage CREG 0,01010 c€/kWh 0,45 c€/kWh + BTW
dienst- Nucleair passief (*) 0,06214 c€/kWh Voor zelfproducenten of verbruikers van ter plaatse door een derde
opdrachten Kyoto-fonds (*) 0,02982 c€/kWh  opgewekte elektriciteit : 0,45 c€ per kWh > 240 GWh

Fonds ODV 0,03213 c€/kWh
Fonds beschermdeafnemers 0,03202 c€/kWh Beperkt tot max. 7% verkoopprijs van kWh excl. belast. & abonnement
Totaal 0,16621 c€/kWh+TVA voor intekening op 6 kVA zonder schrapping noch seizoenuur
- vrijstelling van (*) voor groene stroom
- degressiviteit per verbruikslokatie: Beperkt per verbruikslokatie tot maximum 500.000 EUR/jaar.
  van 20 tot 50 MWh/jaar verbruikt: - 30%
  van 50 tot 1.000: - 40%
  van 1.000 tot 25.000: - 50%
  van 25 tot 250.000: - 90%
  > 250.000 : beperkt tot maximum 125.000 € voor 2de semester 2005
Brussel: recht voor financiering ODV  HS: 67 c€/kWh*index/kVA/maand  
LS: in aanmerking komende afnemers: van 0 tot 8,22 EUR/maand ngl kVA

Lokale Wallonië Gemeente- en depart. belasting (versch. door leverancier en/of distributeur) Konzessionsabgabe (verschuldigd door de netbeheerder)

belasting - Wegretributie  (verschuldigd door LTNB, DNB)
Onderschre-

ven vermogen
Grondslag Bedrag excl. 

BTW
Gemeente-
belasting

Departem. 
belasting

≤ 36 kVA 0%tot 8% 
max.

0% tot 4% 
max.

80% van het bedrag excl. 
belast. van de door de 
eindverbruiker betaalde 
factuur (levering & overbr.)

Inbegrepen in dagtarief :

> 36 kVA en ≤
250 kVA

0% tot 8% 
max.

0% tot 4% 
max.

30% v/h bedrag excl. belast. 
v/d dr de eindverbr. betaalde 
factuur (levering & overbr.)

Tot 25.000 inwoners (in het totaal) 1,32 c€ / kWh

- Retributie voor bezett. openb. domein (versch. door TNB, LTNB, DNB)
> 250 kVA 0% 0% Tot 100.000 inwoners 1,59 c€ / kWh

HS: 0 c€/kWh; MS, LS : 0 c€/kWh + BTW geheven op totaal bedrag (factuur + gemeentebelasting Tot 500.000 inwoners 1,99 c€ / kWh
Brussel + departementale belasting) Meer dan 500.000 inwoners 2,39 c€ / kWh

Inbegrepen in nachttarief : 0,61 c€ / kWh

- Wegretributie                                                      
voor vrijgemaakte afnemers HS : 0,264 
c€/kWh,             LS: 0,5 c€/kWh

Indien jaarlijks verbruik > 30.000 kWh en 
jaarl. vermogen > 30 kW (vermogen bereikt 
gedurende 2 maanden per jaar)

0,11 c€ / kWh 
(ongeacht 
bevolkingscijfer)

Milieu- Federaal StrmStG (component elektr.belasting) versch. door de leverancier Energiebelasting - grijze & groene stroom CCL: 
belasting - Energiebijdrage (verschuld. door leverancier) Bijdrager Bedrag eBTW Verbruiksschijf op een aansluitings- Belasting per schijf Residentiële: 0

LS 0,19088 c€/kWh+BTW Verbruiker niet opgenomen bij uitzonderingen 2,05 c€/kWh punt per 12 maanden excl. BTW Niet residentiële:
HS 0 Elektrische verwarming met accumulatie 0 – 10.000 kWh 6,99 c€/kWh - Normale belastingvoet:   0,43 p/kWh = 0,63 c€/kWh + BTW

geïnstalleerd vóór 01/04/1999 1,23 c€/kWh > 10.000 – 50.000 kWh 2,63 c€/kWh        (op basis gemiddelde wisselkoers 01-02/2004)
- Toeslag groene stroom (ontwerpKB) Fabrieks-, landbouw-, bosbouwondernemingen > 50.000 – 10.000.000 kWh 0,86 c€/kWh - energy intensive users met CCLA: 0,63 * 20% = 0,15 c€/kWh

0 c€/kWh verbruik ≤ 25 MWh / jaar 2,,05 c€/kWh
> 10.000.000 kWh « niet zaken » afnem. 0,1 c€/kWh

   min inkomen van ontvangen emissiecertificaten indien
verbruik > 25 MWh /jaar 1,23 c€/kWh > 10.000.000 kWh « zaken » afnemers 0,05 c€/kWh   streefcijfer voorbijgestoken

Wallonië  & indien belasting > verlicht. sociale bijdrage 0,00615 c€/kWh
Retributie voor aansluiting op net (verschuldigd door leverancier) Openbaar vervoer per spoor 1,142 c€/kWh - korting per aansluitingspunt 194 EUR/jaar - tuinbouwers: 0,63 * 50% = 0,37 c€/kWh

Voor het verbruik van elektriciteit :
(€197 in 2006, €199 in 

2007) - zelf opgewekte, geëxporteerde, door kwaliteits-WKK of met 

Verbruiksschijf Bedrag
- opgewekt met behulp van hernieuwbare
energiebronnen behulp van hernieuwbare energiebronnen opgewekte elektriciteit

Van 0 tot 100 kWh (forfait) 7,5 c€ - met het doel om elektriciteit op te wekken 0 c€ / kWh

Type verbruik/ verbruiker Belasting

die niet gebruikt wordt als brandstof (electrolyse) : 0 c€/kWh

Voor de volgende kWh :

- Opgewekt voor eigen behoeften in een
installatie waarvan het nominaal vermogen niet
groter is dan 2 MW en die nabij de plaats van
verbruik is gelegen

- Elektriciteit gebruikt voor electrolyse, 
metallurgie, chemische reductie 0 c€ / kWh

Afnemers LS +0,075 c€/kWh
- opgewekt in het kader van contractenvan het  
type « contracting » (bijv. WKK)

- Convenantbedrijven voor verbruik > 10 
GWh / aansluiting / 12 maanden

Afnemers HS waarvan verbruik < 10 GWh/jaar +0,06 c€/kWh - Verenigingen zonder winstoogmerk

Afnemers HS waarvan verbruik ≥ 10 GWh/jaar +0,03 c€/kWh
Jaarlijks verbruik Bedrag(EUR / 

kWh) eBTW
kWh ≤ 100 MWh / jaar 0,336 c€/kWh

Vlaanderen kWh > 100 MWh :
Toeslag REG Normaal bedrag 0,05 c€/kWh
MS, LS : 0,00756 c€/kWh Voor ondernemingen uit de fabriekssector & 

ondernemingen voor vervoer per spoor waarvan 
de elektriciteitskosten het vorige jaar meer dan 
4% van de nettoverkoop bedroegen.

0,025 c€/kWh 

Type verbruiker Bedrag eBTW
Alle verbruikers buiten bijzonder stelsel Jaarlijks berekend

in functie van de kosten
Voor 2005: 0,65 c€/kWh

Voor fabrieksondernemingen waarvan de kost 
elektriciteit/bruto toegevoegde waarde = 15%, Toeslag bep. tot 0,05 c€/kWh
voor kWh verbruikt boven 10 GWh/jaar

België Frankrijk

(energiefonds: financiering CWAPE, premie REG, steun aan producenten van groene 
stroom, sociale begeleiding op vlak van energie)

Vlaanderen                                                                                                
'- Bijdrage inkomstenverlies gemeenten (versch. door leveranciers): 
0,491 c€/kWh voor 1ste 25.000 MWh afgenomen van distributienet.

- Immaterieel dividend van de gemeenten                                                 
voor gebonden afnemers: LS: 1,529 c€/kWh, HS: 0,6183 c€/kWh

Afwenteling op afnemers aangesloten aan:                                               
FTN: 0 c€/kWh; LTN: 0,02351 c€/kWh; DN: 0,2 c€/kWh
- Immaterieel dividend van de gemeenten (voor gebonden afnemers)     
LS: 0,4587 c€/kWh, HS: 0,2906 c€/kWh

EEG (hernieuwbare energieën) verschuldigd door de transmissienetbeheerder

Nederland

Belasting

Duitsland

Gemeentebelasting

WKK (warmtekrachtkoppeling) = toeslag op netgebruiktarief
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De vergelijking moet voorzichtig gebeuren, in zoverre dat: 

• Het fiscale beleid sterk verschilt van land tot land. Sommige landen kunnen opteren 

voor meer heffingen op het niveau van de productiekosten. De belastingen worden 

daardoor verinwendigd en verschijnen niet expliciet in de uiteindelijke facturen, 

maar zijn inbegrepen in de kostprijs; 

• Sommige uitgaven die geen verband houden met de elektriciteitsproductie en –

levering, worden in sommige landen gefinancierd met de fiscaliteit op de elektriciteit 

en in andere landen met externe middelen; 

• De becijferde evaluatie heeft betrekking op de elektriciteitsfactuur en niet op de hele 

boekhouding van de eindafnemer. Zij houdt bijgevolg geen rekening met 

herverdelingsmechanismen (bijvoorbeeld in de vorm van een sociale 

bijdragevermindering); 

• Er moesten een zeker aantal hypotheses worden gehanteerd om de berekening te 

maken, met name voor het in rekening brengen van de vrijstellingen; 

• In sommige landen genieten procédés zoals elektrolyse aanzienlijke vrijstellingen. 

Die gevallen zijn niet verwerkt in de berekeningen.  

 

De positie van België ten opzichte van de buurlanden wordt voorgesteld per typeklant in de 

navolgende grafieken 26, 27 en 28. 
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Vergelijking van de fiscaliteit in België in vergelijking met de 4 buurlanden in 2004 en 2005 
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105. Onder voorbehoud van methodologische beperkingen kunnen op basis van de 

vergelijking de volgende vaststellingen worden geformuleerd: 

 

Klant Dc 
106. Wat betreft de hoogte van de fiscaliteit voor deze klant komt België op de derde 

plaats na Duitsland en Nederland, waarvan het voluntaristische milieubeleid zich duidelijk 

weerspiegelt in het fiscaliteitsniveau. Voor de 5 landen vertegenwoordigt de BTW een groot 

deel van dat bedrag. De BTW wordt niet alleen geheven op de energie-, transmissie- en 

distributiecomponenten van de factuur, maar ook, behoudens uitzondering, op de andere 

belastingen en heffingen. Het BTW-tarief is het hoogst in België. 

Groot-Brittannië kenmerkt zich door een zeer lage fiscaliteit. De huishoudelijke klant is er 

alleen onderworpen aan BTW, tegen een tarief van 5,5%. 

 

Ief- en Ihi-klanten 
107. Voor deze klanten weegt de fiscaliteit in België minder zwaar door in de factuur dan in 

de buurlanden. België kenmerkt zich door hoge lokale belastingen. Duitsland is het enige 

andere geanalyseerde land dat plaatselijke belastingen heft voor die categorie van 

verbruikers. 

 

Plaatselijke belastingen buiten beschouwing gelaten, tekenen Duitsland, Nederland en 

Groot-Brittannië zich duidelijk af, als gevolg van de energiebelasting. Maar dat resultaat moet 

worden genuanceerd: 

- Die belasting kan in Duitsland en Groot-Brittannië nihil zijn indien de klant 100% 

groene elektriciteit verbruikt; 

- Die cijfers brengen de herverdelingsmechanismen niet in rekening. 

 

De afwezigheid van milieubelasting in Frankrijk houdt verband met de manier waarop 

hernieuwbare energieën worden bevorderd in Frankrijk: niet op grond van 

marktmechanismen, maar op grond van de aankoop van de productie tegen een 

geconventioneerde prijs. 

 

In vergelijking met 2004 stijgen de belastingen voor dit type van klant duidelijk in Vlaanderen 

ingevolge de toepassing van de bijdrage voor de inkomstenderving van de gemeenten, in 

Duitsland ingevolge de stijging van de kosten van de maatregelen ter bevordering van 

hernieuwbare energieën en warmtekrachtkoppeling, en in Nederland, waar de waargenomen 

sterke stijging te wijten is aan het einde van de vrijstelling van de energiebelasting voor 

groene elektriciteit en aan een stijging van het bedrag van die energiebelasting. 
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Klant Ihi (grote industriële distributieonderneming) 
108. Voor dit type klant is de trend aan het keren. Duitsland (mits verminderingen en 

vrijstellingen worden genoten), Nederland en Groot-Brittannië vertonen een voordelige 

fiscaliteit in vergelijking met België en Frankrijk.   

 

Die slechte prestatie in België is in de drie gewesten te verklaren door de omvang van de 

plaatselijke belastingen en van de belastingen bestemd voor de financiering van 

openbaredienstverplichtingen. Het fenomeen is in 2005 nog verergerd met de toepassing in 

Vlaanderen van de belasting tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten 

en in Brussel ingevolge de inning over een volledig jaar van de vergoeding om de kosten van 

de aan de distributienetbeheerder toegewezen openbaredienstverplichtingen te dekken. De 

impact van die twee belastingen is zo groot dat de invoering, half 2005, van de degressiviteit 

en de plafonnering van de federale bijdrage de stijging slechts heeft kunnen afremmen. 

 

Industriële afnemer aangesloten op het transmissienet 
109. Deze afnemer werd fiscaal erg benadeeld in België. Dat was te verklaren door de 

afwezigheid van een maatregel tot plafonnering van de belastingen, terwijl in alle buurlanden 

mechanismen bestonden om de concurrentiekracht van ondernemingen die veel energie 

verbruiken, te vrijwaren. 

 

In 2005 kon het belastingpeil waaraan dit type klant onderworpen is, worden teruggebracht 

tot een lager peil dan dat in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, dankzij de degressiviteit 

en de plafonnering van de federale bijdrage. 
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II.4.3. CO2 rechten en verplichtingen van SPE en Electrabel 
 
110. Om zich te conformeren aan de Europese richtlijn 2003/87/EG van 13 oktober 2003 

tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de 

Gemeenschap, heeft elk gewest een plan voor toewijzing van de CO2-emissierechten 

opgesteld voor de periode 2005-2007. Elke installatie van de energiesector die onder de 

richtlijn valt (verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen hoger 

dan 20 MW) krijgt toestemming om jaarlijks een zekere hoeveelheid CO2 uit te stoten. 

 

Gedurende de periode 2005-2007 worden de emissierechten op de volgende manier gratis 

toegewezen voor de installaties van de belangrijkste elektriciteitsproducenten in België: 

 
Tabel 27 : Emissiequota toegekend aan de elektriciteitsproductie-installaties van Electrabel volgens de gewestelijke toewijzingsplannen

Tekort t.o.v.
Naam van de installatie Geïnstalleerd Type van Historische Verwachte Evenwichts- Quota verwachte

vermogen centrale emissies emissies factor emissies
 (MW) kt CO2/jaar kt CO2/jaar kt CO2/an kt CO2/jaar

Vlaams Gewest
Electrabel Herdersbrug 460 TGV 952,85
Electrabel Vilvoorde 385 TGV 850,52
Electrabel Langerbrugge 59 Cogen 266,77
Electrabel Rodenhuize 526 Siderurgie 444,67
Electrabel Aalst 39,46
Electrabel Kallo 522 Klassieke warmtekracht 404,72
Electrabel Ruien 546 Klassieke warmtekracht 1.281,92
Electrabel Drogenbos 460 Gasturbine 858,01
Electrabel Mol 255 Klassieke warmtekracht 573,59
Electrabel Langerlo 602 Klassieke warmtekracht 1.256,75
Electrabel turbojet Zeebrugge 18 Turbojet 0,11
Electrabel Turbojet Noordschote 18 Turbojet 0,20
Electrabel Turbojet Zedelgem 18 Turbojet 0,11
Electrabel Turbojet Zelzate 18 Turbojet 0,14
Electrabel Turbojet Aalter 18 Turbojet 0,15
Electrabel Turbojet Beerse 32 Turbojet 0,42

Totaal 6.930,40

Waals Gewest
Electrabel Baudour (Saint-Ghislain) 350 TGV 666,6 792,0 0,86 680,0 -112,0
Electrabel Bressoux 2,7 Cogen 9,1 9,7 1,00 9,7 0,0
Electrabel Amercoeur-Roux 256 Siderurgie 719,4 623,1 1,00 623,1 0,0
Electrabel Monceau 92 Siderurgie 1.187,5 220,0 1,00 220,0 0,0
Electrabel Flémalle (Awirs) 416 Klassieke warmtekracht 573,4 1.274,7 0,86 808,3 -466,4
Electrabel Turbojet back up Turon 17 Turbojet 0,4 1,7 1,00 1,7 0,0
Electrabel Turbojet back up Cierreux 17 Turbojet 0,4 1,7 1,00 1,7 0,0
Electrabel Turbojet back up Deux-Acren 18 Turbojet 0,2 1,7 1,00 1,7 0,0

Totaal 2.346,2 -466,4

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Electrabel Turbo jet Schaarbeek 60 Turbojet 0,15 1,1 1,63 0,52
Electrabel Turbo jet Elsene 60 Turbojet 0,27 1,1 2,17 1,04
Electrabel Turbo jet Buda 60 Turbojet 0,24 1,1 2,06 0,93

Totaal 5,86 2,48
 

Bron: Gewestelijke toewijzingsplannen 
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Tabel 28 : Emissiequota toegekend aan de elektriciteitsproductie-installaties van SPE volgens de gewestelijke toewijzingsplannen

Naam van de installatie Geïnstalleerd Type van Historische Verwachte Evenwichts- Quota Tekort t.o.v.
vermogen centrale emissies emissies factor verwachte

 (MW) kt CO2/jaar kt CO2/jaar kt CO2/jaar emissies
kt CO2/jaar

Vlaams Gewest
SPE Izegem 95,5
SPE Centrale Buitenring Wondelgem Gent TGV 887,2
SPE Centrale Harelbeke Klassieke warmtekracht 29,0
SPE centrale Ham 68 Gent Klassieke warmtekracht 263,4

Totaal 1.275,1

Waals Gewest
SPE Seraing 460 TGV 642,5 1.122,7 0,86 893,8 -228,9
SPE Angleur TGV1 158 TGV 69,6 203,2 0,86 174,5 -28,7
SPE Moncin Seraing 70 Klassieke warmtekracht (TG) 3,4 5,7 1,00 5,7 0,0

Totaal 1.074,0 -257,6
 

Bron: Gewestelijke toewijzingsplannen 

 

111. Op 30 april 2006 zal elke uitbater van een van die installaties (of van installaties die 

achteraf in gebruik zijn genomen) voor het eerst het aantal emissierechten moeten inleveren 

dat overeenstemt met de in 2005 uitgestoten hoeveelheid.   

 

112. Die emissierechten kunnen gratis zijn toegewezen voor productie-eenheden in België 

of in andere Europese landen van de producent, kunnen aangekocht zijn op de Europese 

markt, of kunnen verkregen zijn in ruil voor gecertificeerde emissiereducties die zijn 

verworven door het gebruik van het flexibele mechanisme voor schone ontwikkeling waarin 

is voorzien in het Kyoto-protocol. Die gecertificeerde emissiereducties beantwoorden aan de 

emissiereductie die wordt verkregen door investering in emissiereductieprojecten in 

ontwikkelingslanden.  

 

113. Per ontbrekend emissierecht38 moet de exploitant een boete van €40,00 betalen en 

moet het emissierecht worden geleverd na afloop van het volgende boekjaar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de impact van de invoering van CO2-emissiequota op 
de elektriciteitsprijs wordt verwezen naar de studie van de CREG (F)060309-CDC-537. 
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III. VOORSTELLEN VOOR TARIEF-

BEHEERSING/TARIEFDALING 

 

III. 1. Energiecomponent 

 

114. De Belgische elektriciteitsmarkt is een kleine markt met voornamelijk twee spelers: 

Electrabel N.V. en SPE N.V. Beide spelers hebben op basis van hun productiepark een zeer 

verschillende gemiddelde productiekost. 

 

Om de energiecomponent binnen de elektriciteitsfactuur te laten dalen of zelfs maar te 

stabiliseren kunnen een aantal mogelijke denkpistes worden opgesomd: 

- opleggen van een maximumprijs voor energie; 

- mogelijke recuperatie van gerealiseerde financiële voordelen uit te snelle 

afschrijvingen op centrales; 

- mogelijke verlenging van wettelijke levensduur van bestaande centrales. 

 

III.1.1. Opleggen van een maximumprijs 
 

115. De enige maatregel voorzien in de elektriciteitswet teneinde rechtstreeks 

prijsdalingen te realiseren voor alle eindafnemers is het vaststellen door de federale minister 

bevoegd voor economie van maximumprijzen op grond van artikel 20, §1, van de 

elektriciteitswet39. Overeenkomstig voormeld artikel uit de elektriciteitswet kan de federale 

minister bevoegd voor economie, na advies van de CREG en beraadslaging in Ministerraad, 

maximumprijzen vaststellen voor de levering van elektriciteit aan eindafnemers en voor het 

aandeel van de elektriciteitslevering aan distributiebedrijven bestemd voor de bevoorrading 

van eindafnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn. 

 

Uit voorgaande, en gelet op de juridische unbundling tussen enerzijds de vervoersactiviteiten 

(transmissie en distributie) en anderzijds de leveringsactiviteiten, zou kunnen afgeleid 

worden dat bij het opleggen van maximumprijzen enkel kan ingegrepen worden op het 

                                                 
39 Maximumprijzen voor residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare 
situatie kunnen worden vastgesteld op grond van artikel 20, §2, van de elektriciteitswet. 
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niveau van de verkoopprijs, maar niet mag geraakt worden aan de overige elementen die 

mee de eindprijs bepalen, zoals onder andere transport en distributie.  

 

Het lijkt de CREG logischer te stellen dat het ingrijpen op het niveau van de verkoopprijs 

inhoudt dat dit ook invloed en gevolgen kan hebben op alle samenstellende delen van de 

verkoopprijs. Het is immers niet omdat een maximumprijs voor de levering van elektriciteit 

kan opgelegd worden, dat het volledige gewicht van de genomen maatregel moet gedragen 

worden door de leverancier. 

 

In hoofdstuk IV van deze studie wordt een uitgebreide juridische analyse van de mogelijkheid 

tot het opleggen van maximumtarieven gemaakt. 

 

116. Hierna wordt een overzicht gegeven van een aantal buitenlandse voorbeelden om 

mogelijke prijsstijgingen te verhinderen. 

 

Italië40

In Italië zijn de huishoudelijke klanten nog niet vrij om hun leverancier te kiezen. Teneinde de 

kleine verbruikers te beschermen tegen mogelijke misbruiken van dominante marktspelers, 

heeft de Italiaanse regering een non-profit organisatie opgericht, die zij de Single Buyer 

noemen. 

De single buyer groepeert alle huishoudelijke klanten en vertegenwoordigt daarmee 

ongeveer 30% van de totale vraag naar elektriciteit. 

De Italiaanse wetgeving verplicht de single buyer om elektriciteit aan te kopen tegen 

competitieve prijzen. 

De single buyer gaat bij de aankoop van elektriciteit vooral (er bestaat ook de mogelijkheid 

om via de spot market elektriciteit te kopen) als volgt te werk: 

- Veilingen worden georganiseerd en bij iedere veiling doet de single buyer een 

prijsvoorstel; 

- Het prijsvoorstel bestaat uit twee componenten: 1) een variabele component (= 

strike price) en 2) een vaste component (= premium).  

De variabele component (= strike price) vertegenwoordigt de variabele 

productiekost per technologie. Per centrale wordt dus een strike price bepaald en 

vooraf bekend gemaakt. 

De vaste component (= premium) dient ter dekking van de vaste productiekosten 

en varieert eveneens per type van centrale. 

                                                 
40 Citigroup, Equity Research Italy – Utilities – ENEL. 
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- Bij elke veiling geeft de single buyer aan welke maximale premium hij wenst te 

betalen.  

- Contracten worden gesloten met de leveranciers die aan de laagste premium willen 

leveren. 

 

Frankrijk41

In Frankrijk is het zo dat ondanks het feit dat bepaalde categorieën van verbruikers (o.a. 

industriëlen aangesloten op het distributienet) reeds worden beschouwd als in aanmerking 

komende klanten, zij niet verplicht zijn om uit het captief systeem te stappen. Aangezien de 

captieve tarieven op dit ogenblik lager zijn dan de prijzen die kunnen worden verkregen door 

contractonderhandeling is de bereidheid om uit dit captief systeem te stappen zeer klein. 

 

De captieve tarieven (= all-in prijzen) worden vastgelegd door de Franse overheid, met zeer 

weinig marge voor eventuele prijsstijgingen. De Franse overheid heeft met EDF een “public 

service contract” afgesloten waarin wordt bepaald dat de komende vijf jaar de stijging in 

tarieven niet hoger mag zijn dan het inflatiepeil. 

 

Duitsland42

In Duitsland heeft Vatenfall recent met een aantal grote industriële klanten lange termijn 

(contracten met looptijd van acht jaar) contracten afgesloten voor de levering van elektriciteit, 

om zo bescherming te bieden tegen de stijgende energieprijzen. 

 

Spanje43

Recent maakte de Spaanse regering een aantal wijzigingen bekend, aan het 

reguleringskader binnen de elektriciteitsmarkt. Eén van de maatregelen bestaat erin dat de 

producenten, via bilaterale contracten met de distributeurs, hun energie dienen te verkopen 

aan een vaste prijs van €42,35/MWh. Op deze manier grijpt de Spaanse regering 

rechtstreeks in op de energiecomponent van de elektriciteitsprijs. De vaste prijs van 

€42,35/MWh is geldig voor gans het jaar 2006. 

 

De hiervoor beschreven systemen betreffen allemaal systemen van price cap 

(maximumprijzen), al dan niet op alle tariefcomponenten (Frankrijk: globaal tarief, Italië en 

Spanje: enkel productie en levering). 

 

                                                 
41 Lehman Brothers, Energy & Power, Global Equity Research France – Electricité de France. 
42 Power in Europe, Issue 462, 7 November 2005, Vattenfall seals big user deals. 
43 Citigroup, Iberian Utilities, Unexpected step backwards in Spain’s regulations, 27 February 2006. 
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117. Indien het de bedoeling zou zijn om ook in België maximumprijzen vast te stellen voor 

de levering van elektriciteit, wenst de CREG erop te wijzen dat zij binnen haar huidige 

wettelijke bevoegdheden geen systematische opvolging doet van de energie- en 

leveringscomponenten binnen de Belgische elektriciteitsmarkt, wat wel een vereiste is om 

een deskundig en professioneel oordeel te kunnen vellen over het niveau van mogelijke 

maximumprijzen. 

Een terdege uitvoering van voormelde systematische opvolging door de CREG, welke een 

uitbreiding van haar takenpakket zou betekenen, zou echter ook een uitbreiding van haar 

middelen impliceren. 

 

118. De CREG wenst te wijzen op de mogelijke negatieve gevolgen van maximumprijzen 

en dus de zorg waarmee deze moeten gekozen worden.  

Allereerst is het zo dat het opleggen van maximumprijzen mogelijk tot gevolg kan hebben dat 

het onmogelijk wordt om via prijssignalen naar de verbruikers toe aan te geven wat de 

werkelijke evolutie is van de verschillende tariefcomponenten, waardoor de verbruikers een 

verkeerd beeld krijgen van de werkelijke prijs (kost) van de elektriciteit. 

Daarnaast kan het opleggen van een maximumprijs ertoe leiden dat, indien de producenten 

marktmacht hebben, de marges van de leveranciers ge’squeezed’ worden. Er zijn indicaties 

dat specifiek in België de winstmarges upstream (bij de producenten) hoog liggen, maar 

downstream (op de leveringsmarkt) net niét. Een maximumprijs op de leveringsmarkt zou de 

hoge prijzen op de verkeerde plaats aanpakken en kan een extra drempel vormen voor 

toetreding op de Belgische leveringsmarkt. Bovendien blijkt uit de literatuur dat een ‘price 

cap’, investeringen kan blokkeren, omdat de onzekerheid en dus het investeringsrisico 

verhogen en de recuperatie van investeringen wordt bemoeilijkt. Hij kan dus ook toetreding 

op de productiemarkt verhinderen. 

 

 

III.1.2. Recuperatie financieel voordeel uit afschrijvingen van 
centrales 
 

119. In België worden de nucleaire en thermische elektriciteitscentrales afgeschreven over 

een periode van 20 jaar.  

In de studie van Global Insight44 werd de volgende tabel opgenomen met daarin de 

gemiddelde leeftijd per centrale. 

                                                 
44 Global Insight, Report Prepared for the CREG on the Comparison of Power Prices and Costs in 
Belgium with Four Neighbouring Countries: 2004-2005. 
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Tabel 29: Gemiddelde werkelijke leeftijd van de elektriciteitscentrales per land 

 

Average Age Belgium Frankrijk Germany N'lands UK 
   Nuclear                     25 21 24 33 26 
   Hydro & 
Geothermal          31 45 37 19 36 
   Solid Fuel                  35 34 28 23 35 
   Gas                         17 21 29 20 12 
   Oil                         30 32 31 25 30 
   Renewables 11 3 6 11 10 
   Other   3 3 3 3 3 
Average   24 29 29 21 22 

 
 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het merendeel van het Belgische productiepark (meer 

specifiek de nucleaire en thermische centrales) volledig is afgeschreven. Dit terwijl het gros 

van de volledig afgeschreven centrales nog operationeel zijn.  

 

120. De afschrijvingen op elektriciteitscentrales werden in het verleden gerecupereerd via 

de tarieven binnen de gereguleerde markt. 

Hieronder wordt op basis van een voorbeeld (investeringsbedrag = €1.000,00) berekend 

welk financieel voordeel45 wordt gerealiseerd wanneer de toegepaste afschrijvingstermijn, 

niet overeenstemt met de werkelijke (wettelijke) levensduur van de centrale. 

 

                                                 
45 In tabel 30 wordt ervan uitgegaan dat het verschil in afschrijvingen gelijk is aan het verschil in 
gerealiseerde cash. Deze hypothese steunt op het feit dat de tarieven zoals deze tot stand kwamen 
onder de controle van het CCEG waren geïnspireerd op een cost plus mechanisme, waardoor hogere 
kosten ook automatisch leidde tot hogere tarieven. Er werd geen rekening gehouden met de 
eventuele impact van vennootschapsbelasting (de effectieve belastingsvoet van Electrabel N.V. is 
ongeveer 5% op het belastbaar resultaat). 
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Tabel 30: 
Berekening van het gerealiseerd financieel voordeel door versnelde afschrijvingen 
op elektriciteitscentrales

Werkelijke afschrijvingstermijn: 20 jaar 5%
Wettelijke levensduur: 40 jaar 2,50%
Opbrengst financieel voordeel 6%

Jaar Investering
Verschil in 

afschrijvingen
(€) 20 jaar (5%) 40 jaar (2,5%)

(werkelijke 
afschrijvingen)

(huidige wettelijke 
levensduur) 20j - 40j

aan 6% op 
kapitaal

aan 6% op 
intrest som cumulatief

(1) (2) (3) = (1)-(2) (4) = (3) * 6% (5) = (4) * 6% (4) + (5)

1975 1.000,00 50,00 25,00 25,00 1,50 0,00 1,50 1,50
1976 50,00 25,00 50,00 3,00 0,09 3,09 4,59
1977 50,00 25,00 75,00 4,50 0,28 4,78 9,37
1978 50,00 25,00 100,00 6,00 0,56 6,56 15,93
1979 50,00 25,00 125,00 7,50 0,96 8,46 24,38
1980 50,00 25,00 150,00 9,00 1,46 10,46 34,85
1981 50,00 25,00 175,00 10,50 2,09 12,59 47,44
1982 50,00 25,00 200,00 12,00 2,85 14,85 62,28
1983 50,00 25,00 225,00 13,50 3,74 17,24 79,52
1984 50,00 25,00 250,00 15,00 4,77 19,77 99,29
1985 50,00 25,00 275,00 16,50 5,96 22,46 121,75
1986 50,00 25,00 300,00 18,00 7,30 25,30 147,05
1987 50,00 25,00 325,00 19,50 8,82 28,32 175,38
1988 50,00 25,00 350,00 21,00 10,52 31,52 206,90
1989 50,00 25,00 375,00 22,50 12,41 34,91 241,81
1990 50,00 25,00 400,00 24,00 14,51 38,51 280,32
1991 50,00 25,00 425,00 25,50 16,82 42,32 322,64
1992 50,00 25,00 450,00 27,00 19,36 46,36 369,00
1993 50,00 25,00 475,00 28,50 22,14 50,64 419,64
1994 (20 jaar) 50,00 25,00 500,00 30,00 25,18 55,18 474,82
1995 0,00 25,00 475,00 28,50 28,49 56,99 531,81
1996 0,00 25,00 450,00 27,00 31,91 58,91 590,72
1997 0,00 25,00 425,00 25,50 35,44 60,94 651,66
1998 0,00 25,00 400,00 24,00 39,10 63,10 714,76
1999 0,00 25,00 375,00 22,50 42,89 65,39 780,14
2000 0,00 25,00 350,00 21,00 46,81 67,81 847,95
2001 0,00 25,00 325,00 19,50 50,88 70,38 918,33
2002 0,00 25,00 300,00 18,00 55,10 73,10 991,43
2003 0,00 25,00 275,00 16,50 59,49 75,99 1.067,41
2004 (30 jaar) 0,00 25,00 250,00 15,00 64,04 79,04 1.146,46
2005 0,00 25,00 225,00 13,50 68,79 82,29 1.228,75
2006 0,00 25,00 200,00 12,00 73,72 85,72 1.314,47
2007 0,00 25,00 175,00 10,50 78,87 89,37 1.403,84
2008 0,00 25,00 150,00 9,00 84,23 93,23 1.497,07
2009 0,00 25,00 125,00 7,50 89,82 97,32 1.594,40
2010 0,00 25,00 100,00 6,00 95,66 101,66 1.696,06
2011 0,00 25,00 75,00 4,50 101,76 106,26 1.802,32
2012 0,00 25,00 50,00 3,00 108,14 111,14 1.913,46
2013 0,00 25,00 25,00 1,50 114,81 116,31 2.029,77
2014 (40 jaar) 0,00 25,00 0,00 0,00 121,79 121,79 2.151,56

Totaal financieel voordeel ontstaan uit het verschil in afschrijvingstermijnen = 2.151,56
op een investering van €1.000,00 na 40 jaar

Afschrijvingen Financieel voordeel

 
 

121. In bijlage 4 werd een tabel opgenomen waarin op basis van de werkelijke 

investeringskost voor nucleaire centrales werd berekend hoeveel het gerealiseerde 

financieel voordeel bedraagt voor het volledige nucleaire park. Als werkelijke 

investeringskost werd uitgegaan van een kost van €1.769/kW. Deze kost komt overeen met 

de vervangingskost voor een nucleaire centrale, berekend door het studiebureau Global 

Insight46. De vermogens van de verschillende nucleaire centrales waarmee rekening werd 

gehouden in de berekening, komen overeen met het Belgische (Electrabel N.V. en SPE 

                                                 
46 Global Insight – Report Prepared for the CREG on the Comparison of Power Prices and Costs in 
Belgium with Four Neighbouring Countries: 2004-2005, p. 29. 
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N.V.) aandeel in de verschillende centrales. Er werd bijgevolg geen rekening gehouden met 

de deelname van Frankrijk in Tihange 1. 

Aangezien het hier gaat om een vervangingskost eind 2005, werden de in de tabel 

opgenomen bedragen, op basis van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, 

teruggerekend naar hun waarde op het ogenblik van investering  

Voorbeeld:  

1975: Investering Tihange 1 en Doel 1 & 2 – samen goed voor 1.307 MW 
 1.307 MW x €1.769.000,00/MW = €2.312.083.000,00 (= €2.312 miljoen) 

 Gedeflateerde investering naar het jaar 1975  

€2.312 miljoen x 143,31 (indexcijfer 1975 met basis 1971) / 413,83 (indexcijfer 2005 

met basis 1971) = €800,65 miljoen. 

 

Tot en met het jaar 2005 werd een financieel voordeel gerealiseerd van ongeveer €3,6 

miljard. 

De CREG wenst te benadrukken dat zij heeft getracht een indicatie te geven van het 

gerealiseerd financieel voordeel bij de producenten door de versnelde afschrijvingen. De 

voorgestelde cijfers dienen als indicatie te worden beschouwd, rekening houdend met alle 

hypothesen die aan de grondslag van de voorgestelde berekening liggen. Indien de Minister 

de door de CREG voorgestelde denkpiste wenst te volgen, dringt een meer gedetailleerde 

analyse, door experten in deze materie zich absoluut op, dit naar analogie met de 

transmissienetbeheerder in verband met de studie over de afschrijvingen uit het verleden. 

 

122. Tijdens contacten met vertegenwoordigers van Electrabel N.V. werd gesteld dat in 

het verleden, via de tariefmaatregelen van het CCEG47, reeds rekening werd gehouden met 

gerealiseerde voordelen door “versnelde” afschrijvingen op centrales. 

Op basis van documenten ter staving van het voorgaande, aan de CREG overgemaakt door 

Electrabel N.V., kan de CREG enkel vaststellen dat, na het verlopen van de 

afschrijvingsperiode van 20 jaar, een daling in de afschrijvingslasten van de producenten 

(centrales die over 20 jaar volledig zijn afgeschreven) inderdaad ook hebben geleid tot een 

daling in de captieve tarieven (=> tussenkomst producenten in tariefmaatregelen CCEG). De 

tarieven zoals vastgesteld door het CCEG garandeerden een minimumrendement voor de 

verschillende marktpartijen op de captieve markt (cost plus systeem). Indien de kostenbasis 

van de producenten daalde door lagere afschrijvingen had dit logischerwijs een dalend effect 

op de tarieven. 

 

                                                 
47 CCEG = Controlecomité voor Elektriciteit en Gas. 
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De CREG acht het op basis van de op dit ogenblik beschikbare informatie niet bewezen dat 

het gerealiseerde financieel voordeel op “versnelde” afschrijvingen reeds vroeger in de 

tarieven zou zijn verrekend. 

 

123. Bij de beoordeling en bepaling van de waarde van het geïnvesteerd kapitaal van de 

transmissienetbeheerder, werd door de commissarissen aangesteld door de CREG, 

vastgesteld dat de door de transmissienetbeheerder, in het verleden geboekte en via de 

tarieven gerecupereerde afschrijvingen excessief waren. 

Het financieel voordeel gerealiseerd door de transmissienetbeheerder op deze excessieve 

afschrijvingen werd berekend, wat een totaal bedrag gaf van €124 miljoen. Op basis van 

onderhandelingen met de transmissienetbeheerder werd beslist om dit gerealiseerde 

financieel voordeel in mindering te brengen van de toekomstige tarieven en wel gespreid 

over tien jaar. 

De CREG kijkt, binnen haar controlebevoegdheid op de transmissienettarieven, elk jaar na of 

in het budget van de transmissienetbeheerder wel degelijk een bedrag van €12,4 miljoen 

wordt in mindering gebracht. 

Eenzelfde redenering van recuperatie van het gerealiseerd financieel voordeel zou kunnen 

worden opgebouwd voor de producenten, natuurlijk met dat verschil dat de CREG binnen 

haar huidige bevoegdheden niet de mogelijkheid heeft om te controleren of de producenten 

wel degelijk rekening houden met een vermindering van hun in de tarieven door te rekenen 

kosten, en dit gelijk aan het terug te geven financieel voordeel. 

 

III.1.3. Verlenging wettelijke levensduur van bestaande centrales 
 

124. Uit de analyse van de energiecomponent, in hoofdstuk II, is gebleken dat met de 

huidige forward wholesale prijzen er weinig incentive bestaat om extra productiecapaciteit te 

bouwen in België.  

 

De nog geplande investeringen betreffen overwegend gasgestookte centrales. 

 

125. Met de toename van het aandeel elektriciteitsproductie uit gasgestookte centrales en 

het geplande uitdoofscenario voor nucleaire installaties (+ behalen van Kyoto-normen), is de 

CREG ervan overtuigd dat de energieprijs in de toekomst enkel nog zal toenemen. 

 

126. Uit verschillende hoeken wordt gehoord dat de verlenging van de levensduur van een 

nucleaire centrale van 40 jaar naar 50 of zelfs 60 jaar technisch perfect mogelijk is. De 
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additionele waarde die op die manier wordt gecreëerd kan dan gebruikt worden om de 

energieprijs te laten dalen.  

 

De CREG wenst er op te wijzen dat in een aantal ons omringende landen (Nederland48, 

Duitsland49, Frankrijk50 en Groot-Brittannië51) steeds meer stemmen opgaan om de 

levensduur van de bestaande nucleaire centrales te verlengen.  

 

In Nederland werd recent beslist om de nucleaire centrale van Borssele open te houden tot 

2033. Op dat ogenblik zal de centrale een leeftijd van 60 jaar hebben.  

Het langer openhouden van de kerncentrale van Borssele heeft een gunstig effect op de 

toekomstige ondernemingsresultaten van de exploitant EPZ en zijn aandeelhouders Essent 

en Delta. In een convenant (zie bijlage 6) tussen de Nederlandse overheid, de exploitant 

(EPZ) en de aandeelhouders (Essent en Delta) van de centrale van Borssele werd bepaald 

dat deze laatste een bedrag van €250 miljoen dienen te storten in een fonds ter bevordering 

van de ontwikkeling van duurzame energie. Het convenant voorziet in investeringen in 

additionele innovatieve projecten, van Essent en Delta, voor een totaal bedrag van €200 

miljoen en in de oprichting van een fonds (“innovatiefonds”) waarin €50 miljoen ter 

beschikking wordt gesteld voor de financiering van innovatieve projecten van derden. 

 

Naar het voorbeeld van Nederland zou ook de Belgische regering een compensatie kunnen 

vragen aan de producenten voor de verlenging van de levensduur van de centrales. 

 

127. In navolging van de discussie over de verlenging van de levensduur van de nucleaire 

centrale van Borssele werd door het Nederlandse Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een studie gevraagd met betrekking tot de 

nadere analyse van de effecten van het al dan niet sluiten van de betreffende centrale. Deze 

studie werd uitgevoerd door ECN en NRG en werd in november 2005 afgerond52. 

 

In deze studie wordt een indicatie gegeven van de totale kosten die nodig zijn voor het 

langer openhouden van een nucleaire centrale zoals deze in Borssele. 

                                                 
48 www.kerncentrale.nl, Stichting Borssele 2004+. 
49 Cap Gemini, European Energy Markest Observatory, 2004 and Winter 2004/2005 data set, seventh 
edition, October 2005. 
50 Lehman Brothers, Energy & Power, Global Equity Research France – Electricité de France. 
51 Oxford Institute for Energy Studies, Natural Gas Research Programme, Future Natural Gas 
Demand in Europe, The Importance of the Power Sector, Anouk Honoré, January 2006. 
52 Kerncentrale Borssele na 2013, Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoering, 
ECN – NRG, November 2005. 
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“Bij kerncentrales die vergelijkbaar zijn met de kerncentrale van Borssele worden 
investeringen voor het veilig in bedrijfhouden van de centrale gedurende een periode van 
10 tot 20 jaar in het verlengde van de ontwerplevensduur van 40 jaar geraamd op 
120$2000/kW tot 680$2000/kW, hetgeen overeenkomt met een investering voor Borssele 
van 45 tot 255 miljoen euro53.” 

 

Wanneer op basis van voormelde kosten een extrapollatie wordt gemaakt naar het volledige 

Belgische nucleaire park, worden cijfers bekomen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 31: 
Simulatie van de kosten voor de verlenging van de levensduur voor de Belgsiche nucleaire centrales

Nucleaire centrales Ouderdom Vermogen

Doel 1 1975 392,5

Tihange 1 1975 962,0

Doel 2 1975 434,5

Doel 3 1982 1.006,0

Tihange 2 1983 1.008,0

Doel 4 1985 985,0

Tihange 3 1985 1.015,0

TOTAAL 5.803,0

Kostprijs bij verlenging met 10 jaar 100.000,00 €/MW Kostprijs bij verlenging met 20 jaar 566.666,67 €/MW
(uitgedrukt in waarden (€) 2000) = (120.000,00 $/MW) (uitgedrukt in waarden (€) 2000) = (680.000,00 $/MW)

x x

5.803,0 MW 5.803,0 MW

= =

580.300.000,00 € 3.288.366.666,67 €
 

 

In de studie van ECN – NRG wordt nog vermeld: 

“In geval van voortzetting van de exploitatie van de kerncentrale van Borssele ligt de 
kostprijs voor het produceren van de elektriciteit ongeveer op de helft van de kostprijs 
van vervangende elektriciteitsproductie bij sluiting van de kerncentrale. Dat de 
elektriciteitsprijs nauwelijks verandert bij voortzetting van de exploitatie van de 
kerncentrale van Borssele hangt samen met het feit dat er geen noemenswaardige 
beïnvloeding is van de marginale centrale die bepalend is voor de elektriciteitsprijs.” 

 

128. Ook in de Verenigde Staten hebben een aantal staten beslist om hun nucleaire 

centrales langer te laten draaien dan gepland.  

 

                                                 
53 De hier vermelde cijfers komen uit een studie van het International Atomic Energy Agency (IAEA): 
Cost drivers for the assessment of nuclear power plant life extension, IAEA-TECDOC-1309, 2002. 
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129. In tabel 32 werd berekend hoeveel het gerealiseerde financieel voordeel5455 bedraagt 

bij verlenging van levensduur van een centrale tot 60 jaar en dit op basis van een voorbeeld 

met een investeringsbedrag gelijk aan €1.000,00. 

 

Tabel 32: 
Berekening van het gerealiseerd financieel voordeel door versnelde afschrijvingen 
op elektriciteitscentrales

Werkelijke afschrijvingstermijn: 20 jaar 5%
Wettelijke levensduur: 40 jaar 2,50%
Opbrengst financieel voordeel 6%

Jaar Investering
Verschil in 

afschrijvingen
(€) 20 jaar (5%) 40 jaar (2,5%)

(werkelijke 
afschrijvingen)

(huidige wettelijke 
levensduur) 20j - 40j

aan 6% op 
kapitaal

aan 6% op 
intrest som cumulatief

(1) (2) (3) = (1)-(2) (4) = (3) * 6% (5) = (4) * 6% (4) + (5)

1975 1.000,00 50,00 25,00 25,00 1,50 0,00 1,50 1,50
1976 50,00 25,00 50,00 3,00 0,09 3,09 4,59
1977 50,00 25,00 75,00 4,50 0,28 4,78 9,37
1978 50,00 25,00 100,00 6,00 0,56 6,56 15,93
1979 50,00 25,00 125,00 7,50 0,96 8,46 24,38
1980 50,00 25,00 150,00 9,00 1,46 10,46 34,85
1981 50,00 25,00 175,00 10,50 2,09 12,59 47,44
1982 50,00 25,00 200,00 12,00 2,85 14,85 62,28
1983 50,00 25,00 225,00 13,50 3,74 17,24 79,52
1984 50,00 25,00 250,00 15,00 4,77 19,77 99,29
1985 50,00 25,00 275,00 16,50 5,96 22,46 121,75
1986 50,00 25,00 300,00 18,00 7,30 25,30 147,05
1987 50,00 25,00 325,00 19,50 8,82 28,32 175,38
1988 50,00 25,00 350,00 21,00 10,52 31,52 206,90
1989 50,00 25,00 375,00 22,50 12,41 34,91 241,81
1990 50,00 25,00 400,00 24,00 14,51 38,51 280,32
1991 50,00 25,00 425,00 25,50 16,82 42,32 322,64
1992 50,00 25,00 450,00 27,00 19,36 46,36 369,00
1993 50,00 25,00 475,00 28,50 22,14 50,64 419,64
1994 (20 jaar) 50,00 25,00 500,00 30,00 25,18 55,18 474,82
1995 0,00 25,00 475,00 28,50 28,49 56,99 531,81
1996 0,00 25,00 450,00 27,00 31,91 58,91 590,72
1997 0,00 25,00 425,00 25,50 35,44 60,94 651,66
1998 0,00 25,00 400,00 24,00 39,10 63,10 714,76
1999 0,00 25,00 375,00 22,50 42,89 65,39 780,14
2000 0,00 25,00 350,00 21,00 46,81 67,81 847,95
2001 0,00 25,00 325,00 19,50 50,88 70,38 918,33
2002 0,00 25,00 300,00 18,00 55,10 73,10 991,43
2003 0,00 25,00 275,00 16,50 59,49 75,99 1.067,41
2004 (30 jaar) 0,00 25,00 250,00 15,00 64,04 79,04 1.146,46
2005 0,00 25,00 225,00 13,50 68,79 82,29 1.228,75
2006 0,00 25,00 200,00 12,00 73,72 85,72 1.314,47
2007 0,00 25,00 175,00 10,50 78,87 89,37 1.403,84
2008 0,00 25,00 150,00 9,00 84,23 93,23 1.497,07
2009 0,00 25,00 125,00 7,50 89,82 97,32 1.594,40
2010 0,00 25,00 100,00 6,00 95,66 101,66 1.696,06
2011 0,00 25,00 75,00 4,50 101,76 106,26 1.802,32
2012 0,00 25,00 50,00 3,00 108,14 111,14 1.913,46
2013 0,00 25,00 25,00 1,50 114,81 116,31 2.029,77
2014 (40 jaar) 0,00 25,00 0,00 0,00 121,79 121,79 2.151,56
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 129,09 129,09 2.280,65
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 136,84 136,84 2.417,49
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 145,05 145,05 2.562,54
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 153,75 153,75 2.716,29
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 162,98 162,98 2.879,27
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 172,76 172,76 3.052,02
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 183,12 183,12 3.235,14
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 194,11 194,11 3.429,25
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 205,76 205,76 3.635,01
2024 (50 jaar) 0,00 0,00 0,00 0,00 218,10 218,10 3.853,11
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 231,19 231,19 4.084,30
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 245,06 245,06 4.329,35
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 259,76 259,76 4.589,11
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 275,35 275,35 4.864,46
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 291,87 291,87 5.156,33
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 309,38 309,38 5.465,71
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 327,94 327,94 5.793,65
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 347,62 347,62 6.141,27
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 368,48 368,48 6.509,75
2034 (60 jaar) 0,00 0,00 0,00 0,00 390,58 390,58 6.900,33

Totaal financieel voordeel ontstaan uit verlenging van de levensduur naar 60 jaar = 6.900,33
Totaal financieel voordeel ontstaan uit verschil in afschrijvingstermijnen (20j - 40j) = 2.151,56

Bijkomend financieel voordeel uit verlenging van de levensduur naar 60 jaar = 4.748,78

Afschrijvingen Financieel voordeel

 

                                                 
54  In bijlage 7 wordt een raming gemaakt van het winstvoordeel als gevolg van een verlenging van de 
levensduur van de Belgische nucleaire centrales met 10 en 20 jaar. De berekende economische 
waarde van het voordeel bedraagt ongeveer M€7.593 voor een verlening van de levensduur met 10 
jaar en M€8.640 voor een verlening met 20 jaar. 
55 De CREG houdt in haar berekening geen rekening met eventuele nieuwe investeringen die dienen 
te gebeuren om de bedrijfszekerheid van de centrale te garanderen bij een verlenging van de 
levensduur. 
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De CREG is van oordeel dat het additioneel financieel voordeel56 dat op die manier voor de 

producenten wordt gecreëerd, geheel of gedeeltelijk dient terug te vloeien naar de 

verbruikers. Dergelijke denkpiste dient bij een eventuele verdere uitwerking allereerst te 

worden onderworpen aan een grondige juridische analyse naar mogelijke haalbaarheid. 

Mogelijk dient ook een onderscheid te worden gemaakt tussen de in het verleden reeds 

gerealiseerde bedragen aan financieel voordeel en de toekomstig te realiseren bedragen. 

 

Eenzelfde opmerking als in punt III.1.2. dient hier te worden gemaakt: dat de CREG binnen 

haar huidige bevoegdheden niet de mogelijkheid heeft om te controleren of de producenten 

wel degelijk rekening houden met een vermindering van hun in de tarieven door te rekenen 

kosten, en dit gelijk aan het terug te geven financieel voordeel. 

 

130. De hier voorgestelde denkpiste impliceert een wijziging in de regelgeving. 

 

III. 2. Leveringscomponent 

 

131. Uit de analyse van de leveringscomponent is gebleken dat er zeer weinig informatie 

ter beschikking is en/of wordt gesteld aan de CREG met betrekking tot de leveringsactiviteit. 

Op basis van de voor de CREG beschikbare informatie is het op dit ogenblik onmogelijk om 

een grondige analyse van de leveringscomponent uit te voeren en bijgevolg maatregelen 

voor tariefdaling voor te stellen. 

 

III. 3. Nettarieven 

 

132. Binnen haar huidige tarifaire bevoegdheden, gebaseerd op een cost plus systeem 

heeft de CREG er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat zowel de transmissie- als de 

distributienettarieven een dalende trend kennen. 

 

                                                 
56 De CREG heeft geopteerd om in deze studie een indicatie te geven van het gerealiseerde financieel 
voordeel bij de verlenging van de levensduur van nucleaire centrales. Zij wenst er echter de aandacht 
op te vestigen dat er ook andere berekeningsmethodes bestaan om de financiële impact van 
dergelijke maatregel te becijferen, bijvoorbeeld: berekening van vermeden kosten, enz. 
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Een mogelijke optie die dient te worden overwogen is het afstappen van een cost plus 

systeem en te gaan naar een systeem van price cap. 

Het switchen van een cost plus naar een price cap systeem houdt in ieder geval in dat de 

bewijslast voor de redelijkheid van de kosten die aan de basis liggen van de tarieven, binnen 

een price cap systeem wordt gelegd bij de netbeheerders. In een price cap wordt een 

maximum kostenniveau bepaald (= cap) en het is aan de netbeheerders om aan te tonen dat 

bepaalde kosten die boven dit maximum uitsteken alsnog redelijk zijn. 

Op dit ogenblik is het zo dat binnen het cost plus systeem, het aan de regulator is om 

desgevallend de onredelijkheid van de door de netbeheerders voorgestelde kosten te 

bewijzen.  

 

De introductie van een systeem van price cap gaat veelal gepaard met de invoering van een 

efficiëntiegraad (X-factor). Waarbij het de bedoeling is dat er een jaarlijkse 

efficiëntieverbetering gerealiseerd wordt. 

 

133. In het kader van de beoordeling van de mogelijke impact op de tarieven door het 

invoeren van een price cap systeem, vroeg de CREG aan een internationaal studiebureau 

hierover een rapport op te stellen. 

Dit rapport dat specifiek de price cap regulering in Groot-Brittannië57 beschrijft, geeft aan dat 

er sinds het begin van de regulering een jaarlijkse tariefreductie werd gerealiseerd van 

gemiddeld 4,6% (periode van 1990 tot en met 2005). Ofgem58 (de Britse regulator) gaat bij 

de regulering van netwerktarieven uit van een price cap periode van vijf jaar 

In grafiek 29 hieronder wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de 

distributienettarieven over de volledige periode van regulering, opgedeeld in blokken van vijf 

jaar (DPCR = Domestic Price Control Review). 

 

                                                 
57 Frontier Economics, The practicalities of incentive regulation in GB - A report prepared for the 
CREG, January 2006. 
58 Ofgem = The Office of Gas and Electricity Markets. 

  82/111 



Grafiek 29 : 

 
 

134. Het toepassen van een price cap systeem bij de totstandkoming van de 

netwerktarieven in België impliceert een wijziging in de regelgeving. 

 

135. Een belangrijke component van het budget dat aan de basis ligt van de 

distributienettarieven is de billijke vergoeding op het geïnvesteerd kapitaal. Deze component 

maakt tot bijna 30% van het totale budget uit. De distributienetbeheerders hebben er, 

wegens een gegarandeerd minimumrendement op hun geïnvesteerd kapitaal, alle belang bij 

om de waarde van hun netten en andere activa zo hoog mogelijk te houden. Tijdens de 

ministerraad van 9 december 2005 werd aan de Minister van Economie, Energie, 

Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid opgedragen om een werkgroep samen te 

stellen die de door de CREG voorgestelde studie op het patrimonium van de 

distributienetbeheerders zal onderzoeken. De werkgroep zal keuzes voorstellen met 

betrekking tot de financiering van de studie. 

 

De CREG wenst eraan te herinneren dat met de geplande invoering van meerjarentarieven 

deze studie dringender wordt. 

 

Op basis van rudimentaire berekeningen van de CREG kan dergelijke studie mogelijk leiden 

tot een daling van de distributienettarieven van ongeveer 8,5%. Rekening houdend met het 

feit dat de distributienettarieven voor een residentiële typeklant 32,21% van zijn totale 

elektriciteitsfactuur uitmaken, zou dit kunnen leiden tot een daling in de elektriciteitsfactuur 

van meer dan 2,5%.  
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III. 4. Captieve tarieven 

 
136. In haar advies, van 19 februari 2004, over de vergelijking van de verkoopprijzen 2003 

van elektriciteit aan de captieve klanten in België met de vier buurlanden, rekening houdend 

met de regeringsbeslissingen van 5 april 200059, had de CREG reeds een aantal 

maatregelen vooropgesteld die de tariefhandicap ten opzichte van de buurlanden kon doen 

verminderen. De CREG stelt vast dat er tot vandaag geen gevolg werd gegeven aan de toen 

gemaakte aanbevelingen. 

Hieronder wordt de conclusie van voormeld advies integraal overgenomen: 

“De CREG is van mening dat vooruitgang werd geboekt in het afstemmen van de 

Belgische tarieven op het gemiddelde van de buurlanden.  

Het competitiviteitverschil dat blijft bestaan ten opzichte van de buurlanden, het Verenigd 

Koninkrijk inbegrepen, bedraagt €37.800.000,00 voor de laagspanning. Gelijklopend met 

een tariefmaatregel ten gunste van de afnemers in de jaarlijkse consumptieschijven tussen 

2.250 kWh en 5.500 kWh en zonder nachtverbruik, waarvoor typeafnemer Dc 

representatief is, kan het blijvende probleem van de tarieven zonder registratie van 

nachtverbruik aanvullend worden opgelost door aan te zetten tot het invoeren van het dag- 

en nachttarief dat in veel gevallen voordeliger is. Het zou dus goed zijn om te zorgen voor 

een nuttige besteding van het reeds aangelegde  fonds van €30.000.000,00 met het oog 

op de vervanging van de enkelvoudige meter bij de residentiële afnemers tegen het 

normale tarief door een elektronische meter met dag- en nachttarief (aanbeveling CCEG 

van 12 maart 2003, referentie : C.C.(e) 2003/20) en het gebruik ervan ook toe te laten voor 

professionele afnemers, aangezien de doelgroep bestaat uit afnemers van de 

verbruiksschijf die wordt vertegenwoordigd door de typeafnemers 3500 kWh per jaar 

zonder nachtverbruik, die goed zijn voor ongeveer 30% van de omzet laagspanning. 

Het belangrijkste competitiviteitverschil dat blijft bestaan ten opzichte van de buurlanden, 

het Verenigd Koninkrijk inbegrepen, betreft de hoogspanning en bedraagt €61.500.000,00. 

                                                 
59 CREG, Advies (A)040219-CDC-258, 19 februari 2004, over de ‘vergelijking van de 
verkoopprijzen 2003 van elektriciteit aan de captieve klanten in België met de vier 
buurlanden, rekening houdend met de regeringsbeslissingen van 5 april 2000’. 
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De CREG is van mening een tariefverlaging toe te staan aan deze afnemers 

hoogspanning.  

De volledige liberalisering van deze afnemers zou er ten laatste op 1 januari 2005 en 

vermoedelijk zelfs vroeger moeten komen, aangezien gewestelijke ontwerpbeslissingen de 

datum van 1 juli 2004 vooropstellen. Men zou dus kunnen overgaan tot een ristorno of een 

tariefdaling hoogspanning binoom A60 dat het tarief is voor de nog niet in aanmerking 

komende afnemers hoogspanning vanaf 1 januari 2004, om geen grotere tariefhandicap 

dan nodig te laten bestaan en het effect ervan in het slechtste geval maximum nog een 

jaar te laten voortduren.” 

                                                 
60 Zie door de CREG gepubliceerde tarieven op de site www.creg.be “Niet in aanmerking komende 
eindafnemers van hoogspanning”. 
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IV. JURIDISCHE ANALYSE VAN DE 

MOGELIJKHEID TOT HET OPLEGGEN VAN 

MAXIMUMTARIEVEN 
 

137. De verschillende tariefcomponenten van de elektriciteitsprijs zijn samengevat de 

volgende: 1) de energiecomponent, 2) de leveringsscomponent, 3) het transmissienettarief, 

4) het distributienettarief. Daarbij komen de heffingen die op het verbruik van elektriciteit 

worden aangerekend.  

 

138. Het spreekt voor zich dat wat de heffingen betreft, steeds de mogelijkheid bestaat om 

bepaalde kosten via een andere weg te financieren dan via heffingen op het 

elektriciteitsverbruik. 

 

139. Het hoeft bovendien geen betoog dat de door de CREG goed te keuren transmissie- 

en distributienettarieven een belangrijke tariefcomponent vormen. Via de beoordeling van de 

tariefvoorstellen oefent de CREG reeds een grondige controle uit teneinde deze tarieven zo 

laag mogelijk te houden. Zij zal dit ook in de toekomst nauwgezet blijven doen. De CREG 

wenst op te merken dat zij nochtans in stijgende mate rekening dient te houden met 

openbare dienstverplichtingen opgelegd op regionaal niveau, waarvan de kosten mogen 

worden doorgerekend in de distributienettarieven voor zover de gewestelijke regelgeving 

vanzelfsprekend niet reeds een andere vorm van financiering voor deze verplichtingen heeft 

voorzien. 

 

140. De enige maatregel voorzien in de elektriciteitswet teneinde rechtstreeks 

prijsdalingen te realiseren voor alle eindafnemers is het vaststellen door de federale minister 

bevoegd voor economie van maximumprijzen op grond van artikel 20, §1, van de 

elektriciteitswet61. Overeenkomstig voormeld artikel uit de elektriciteitswet kan de federale 

minister bevoegd voor economie, na advies van de CREG en beraadslaging in Ministerraad, 

maximumprijzen vaststellen voor de levering van elektriciteit aan eindafnemers en voor het 

aandeel van de elektriciteitslevering aan distributiebedrijven bestemd voor de bevoorrading 

van eindafnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn. Het vaststellen van 

maximumprijzen lijkt bovendien deel te kunnen uitmaken van de beschermingsmaatregelen 

                                                 
61 Maximumprijzen voor residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare 
situatie kunnen worden vastgesteld op grond van artikel 20, §2, van de elektriciteitswet. 
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die de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de CREG, met 

toepassing van artikel 32 van de elektriciteitswet kan nemen in geval van een plotse crisis op 

de energiemarkt of wanneer de fysieke veiligheid van personen, de veiligheid of 

betrouwbaarheid van uitrusting of installaties of de integriteit van het transmissienet wordt 

bedreigd. 

 

141. De CREG wenst hierbij op te merken dat een prijsbeleid in feite slechts aan de orde 

is als de markt faalt en ook het mededingingsbeleid. De inspanningen teneinde de tarieven 

zo laag mogelijk te houden moeten volgens de CREG in de eerste plaats gericht worden op 

het creëren van een werkzame mededinging op de elektriciteitsmarkt; het gebruik maken van 

de bevoegdheid tot het opleggen van maximumprijzen dient in laatste instantie te worden 

overwogen, hetgeen weliswaar niet wegneemt dat het in bepaalde gevallen noodzakelijk kan 

voorkomen ter bescherming van de consument en de economie. 

 

142. Bovendien moet men indachtig zijn dat een maximumprijs een maatregel van gelijke 

werking als een kwantitatieve importbeperking kan uitmaken die verboden wordt door artikel 

28 van het EU-verdrag62. 

 

Artikel 28 van het EU-Verdrag betreft alle types van invoer van goederen en producten. 

Aardgas (Zaak C-159/94, Commissie tegen Frankrijk, 23 oktober 1997) en elektriciteit (Zaak 

C-393/92, Almelo tegen Energiebefrijf Ijsselmij, 1994) worden beschouwd als producten. Het 

begrip Staat werd in ruime zin geïnterpreteerd en slaat niet enkel op de centrale 

administratie maar ook op de lokale en gewestelijke administratie evenals op de semi-

overheidsorganen. De door de Staten getroffen maatregelen hoeven niet noodzakelijk een 

dwingend karakter te hebben om onder het toepassingsgebied van artikel 28 te vallen (Zaak 

249/81, Commissie tegen Ierland, 1982). Het Hof van Justitie gaf de volgende definitie van 

maatregelen van gelijke werking: "Iedere handelsregeling der Lidstaten die de 

intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan 

belemmeren, is als een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen te 

beschouwen." (Zaak 8/74, Procureur des Konings tegen Dassonville, 1974). De kwantitatieve 

beperkingen, van hun kant, werden gedefinieerd als "iedere maatregel die de invoer, uitvoer 

of doorvoer geheel of ten dele belet" (Zaak 2/73, Riseria Luigi Geddo tegen Ente Nationale 

Risi, 1973).  

                                                 
62 zie VEROUGSTRAETE, I., SWENNEN, H., Kroniek van Belgisch economisch recht, S.E.W., 1988, 
p.175-177; DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., Handboek Belgisch Economisch recht, Kluwer, 
Antwerpen, 1988, p. 453-454, nrs. 991-992. 
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Herhaalde malen heeft het Hof van Justitie in zijn rechtspraak bevestigd dat artikel 28 van 

het verdrag van toepassing is op de nationale prijsreglementeringen, zoals minimum- of 

maximumprijzen. Een prijsvoorschrift of prijsreglementering kan onder twee voorwaarden 

beschouwd worden als een overtreding van artikel 28: als ze het gevolg is van een 

maatregel van een lidstaat en als ze een beperkend effect heeft gelijk aan dat van een 

kwalitatieve beperking. Dus, "hoewel een maximumprijs die zonder onderscheid op 

binnenlandse en ingevoerde producten toepasbaar is, op zich geen maatregel van gelijke 

werking is, kan dat wel het geval zijn als de prijs op een dusdanig niveau wordt gesteld dat 

de verkoop van het ingevoerde product onmogelijk of moeilijker wordt dan de verkoop van 

het binnenlandse product" (Gids inzake de artikelen 28-30 van het EG-verdrag : begrippen 

en praktische toepassing, DG Interne Markt, januari 2001, p.12).  

  

Dus, als België een maximumprijs voor de op zijn markt verkochte elektriciteit vaststelt en 

deze prijs op een zodanig niveau wordt vastgesteld dat hij de verkoop van ingevoerde 

elektriciteit moeilijker maakt dan de verkoop van nationaal geproduceerde elektriciteit, vormt 

deze maximumprijs een maatregel van gelijke werking in de zin van artikel 28 (Zaak 181/82, 

Roussel, 1983, mutatis mutandis toegepast). Zo vallen ook maximum handelsmarges met 

één enkel bedrag die zowel van toepassing zijn op nationale producten als op ingevoerde 

producten en die geen rekening houden met de invoerkosten onder het toepassingsgebied 

van artikel 28 (Zaak 116/84, Roelstrate, 1985). 

 

143. De bevoegdheid inzake het vaststellen van maximumprijzen op grond van artikel 20, 

§1, van de elektriciteitswet ligt zoals reeds gezegd bij de federale minister bevoegd voor 

economie. Hij oefent deze bevoegdheid uit na advies van de CREG en beraadslaging in de 

Ministerraad. Het gaat om maximumprijzen voor alle eindafnemers, ongeacht of zij in 

aanmerking komen of niet. Met ‘distributeurs’ worden, via de definities van ‘distributeur’ en 

‘distributie’ in artikel 2, 11° en 10°, van de elektriciteitswet, de distributienetbeheerders 

bedoeld. Het gaat hier met andere woorden in tweede instantie om maximumprijzen voor het 

aandeel van de elektriciteitslevering aan de distributienetbeheerders bestemd voor de 

bevoorrading van niet in aanmerking komende eindafnemers. 

 

De CREG stelt vast dat in artikel 20, §1, van de elektriciteitswet sprake is van 

maximumprijzen voor de levering van elektriciteit. Gelet op de juridische unbundling tussen 

enerzijds vervoersactiviteiten (transmissie en distributie van elektriciteit) en anderzijds 

leveringsactiviteiten, verwijst ‘levering’ in feite naar het aspect ‘verkoop’ en niet naar het 

aspect ‘vervoer’. In de elektriciteitswet wordt de term ‘levering’ niet gedefinieerd, doch wel de 

term ‘leverancier’ als zijnde ‘elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die elektriciteit levert 
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aan één of meerder eindafnemers; de leverancier produceert of koopt de aan de 

eindafnemers verkochte elektriciteit’ (artikel 2, 15°bis, van de elektriciteitswet). In het licht 

van de doorgevoerde unbundling lijkt men op grond van de bewoordingen van artikel 20, §1, 

van de elektriciteitswet te kunnen/moeten besluiten dat de maximumprijzen slechts 

betrekking hebben op de prijs voor de verkoop van elektriciteit, dewelke niet de prijs voor het 

vervoer en de distributie van elektriciteit bevat. De CREG merkt op dat dit tot gevolg zou 

hebben dat de uiteindelijke totaalprijs voor elektriciteit voor eindafnemers verschillend is 

aangezien de tarieven goedgekeurd (of goed te keuren) door de CREG voor distributie 

verschillen per distributienetbeheerder.  

 

Uit artikel 20, §3, 5°, van de elektriciteitswet, dat bepaalt dat er bij het vaststellen van de 

maximumprijzen moet worden op toegezien dat eindafnemers genieten van de voordelen die 

uit het afschrijvingsbeleid gevoerd in het gereguleerde systeem zullen voortvloeien, lijkt 

daarentegen te moeten worden afgeleid dat de maximumprijzen ook op de prijs voor de 

transmissie en de distributie van elektriciteit kunnen betrekking hebben, aangezien de 

bewoordingen “voordelen die uit het afschrijvingsbeleid gevoerd in het gereguleerde systeem 

zullen voortvloeien” niet alleen betrekking kunnen hebben op de afschrijvingen van de 

productiemiddelen, doch ook op de afschrijvingen van de vervoersinfrastructuur. Ook al is er 

in de Memorie van Toelichting bij de wet van 20 maart 2003 enkel sprake van de 

afschrijvingen op de productiemiddelen63, laten de bewoordingen van artikel 20, §3, 5°, van 

de elektriciteitswet toe ook de afschrijvingen van de vervoersinfrastructuur daaronder te 

begrijpen. Deze interpretatie lijkt ten andere geheel verantwoord in het licht van de analyse 

die de CREG maakte van artikel 15/10, §§ 1 en 3, 6°, van de gaswet in haar studie over de 

tariefdalingen in de aardgassector64. Er is immers geen reden voorhanden om dezelfde 

bepalingen inzake maximumprijzen in de elektriciteits- en gaswet anders te interpreteren. 

                                                 
63 Parl.St., Kamer, 2002-2003, 2208/001, p. 13-14 : “In aanvulling op het principe bedoeld om 
kruissubsidies, andere dan deze voorzien bij de wet als openbare dienstverplichtingen, te vermijden, 
dient inderdaad opgemerkt te worden dat het versnelde afschrijvingsbeleid gevoerd de laatste tien jaar 
door de “gereguleerde” sector met instemming van de regulator tot gevolg heeft dat historische 
producenten en leveranciers vandaag over een efficiënte en ruim afgeschreven infrastructuur 
beschikken. Dit afschrijvingsbeleid werd gevoerd met de uitdrukkelijke bedoeling om latere 
tariefverlagingen te verzekeren voor verbruikers die bijdragen hebben tot de dekking van de 
afschrijvingskosten. De boekhoudkundige gegevens verwerkt door de regulator van de captieve markt 
wijzen juist op een aanzienlijke verlaging van de afschrijvingskosten voor deze bedrijven vanaf het 
boekjaar 2003. Het Controlecomité voor de Elektriciteit, vandaag en tot zijn afschaffing, en de CREG, 
die vanaf juli 2003 over de prerogatieven en bevoegdheden zal beschikken inzake controle en 
tarieven, beschikken, omwille van het huidige wettelijke kader en de structurele veranderingen 
aangebracht aan het reguleringstelsel, over de nodige middelen om, zowel voor het captieve deel als 
voor het geliberaliseerde deel, de controle en de beloning van de inspanningen geleverd door de 
consumenten te verzekeren.” 
64 studie 512 over de verschillende componenten van de aardgasprijs in België en de mogelijkheden 
tot verlaging 
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In elk geval heeft de minister bevoegd voor economie op grond van artikel 20 van de 

elektriciteitswet reeds maximumprijzen vastgesteld voor de totaalprijs voor elektriciteit: zie 

o.m. het ministerieel besluit van 1 maart 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 

december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van 

elektriciteit en het ministerieel besluit van 13 mei 2004 tot wijziging van het ministerieel 

besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de 

levering van elektriciteit en het ministerieel besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van 

maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde klanten 

met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. 

 

De CREG is weliswaar van mening dat artikel 20 van de elektriciteitswet beter wordt 

aangepast zodat ondubbelzinnig uit de gebruikte terminologie blijkt dat maximumprijzen 

kunnen worden vastgesteld voor de totaalprijs voor eindafnemers per kWh elektriciteit.  

 

144. Verder wordt in artikel 20, §2, in fine, van de elektriciteitswet bepaald dat de 

bepalingen van de wet van 22 januari 1945 op de economische reglementering en de prijzen 

(hierna : “de wet van 22 januari 1945”) van toepassing zijn, met uitzondering van artikel 2, 

§4, laatste lid, en §5, voor de vaststelling van de maximumprijzen bedoeld in artikel 20, §1, 

en §2, eerste lid, van de elektriciteitswet.65

 

In feite houdt artikel 20, §1, van de elektriciteitswet inhoudelijk een overlapping in van artikel 

2, §1, van de wet van 22 januari 1945. Overeenkomstig artikel 2, §1, van de wet van 22 

januari 1945 mag de minister die de Economische Zaken in zijn bevoegdheid heeft, hetzij 

voor het grondgebied van het Koninkrijk, hetzij voor sommige gedeelten ervan, de 

maximumprijzen vaststellen voor de op grond van artikel 1, §1, bedoelde zaken, zijnde onder 

meer producten en grondstoffen. In feite is artikel 20, §1, van de elektriciteitswet een 

verbijzondering van de wet van 22 januari 194566 : de maximumprijzen die op grond van 

artikel 20, §1, van de elektriciteitswet worden genomen gelden voor de levering van 

elektriciteit; zij moeten bovendien na advies van de CREG en beraadslaging in de 

                                                 
65 Zonder de expliciete verwijzing in artikel 20, §2, in fine, van de elektriciteitswet naar de wet van 22 
januari 1945 op de economische reglementering en de prijzen zou deze laatste wet ook van 
toepassing zijn: zie in die zin DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., Handboek Belgisch Economisch recht, 
Kluwer, Antwerpen, 1988, p. 444, nr. 970 : “Produkten, grondstoffen, eetwaren, koopwaren en dieren 
d.w.z. roerende goederen uit hun aard, zoals omschreven in art. 528 B.W. Als dusdanig zijn ook aan 
te merken: gas, elektriciteit, radiogolven”. 
66 Zie ook DERIDDER, L., Handboek gas- en elektriciteitsliberalisering, Intersentia, Antwerpen-
Groningen-Oxford, 2003, p. 333. 
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Ministerraad worden vastgesteld rekening houdend met de principes neergelegd in artikel 

20, §3, van de elektriciteitswet. 

Met toepassing van artikel 20, §3, van de elektriciteitswet moeten de maximumprijzen zo 

worden vastgesteld dat kruissubsidies tussen categorieën van afnemers worden vermeden 

en gewaarborgd wordt dat een billijk deel van de productiviteitsstijging ingevolge de 

openstelling van de elektriciteitsmarkt op evenwichtige wijze ten goede komt van residentiële 

en professionele afnemers, waaronder de kleine en middelgrote ondernemingen, in de vorm 

van een vermindering van de tarieven. Andere doelstellingen zijn het geleidelijk afstemmen 

van de tarieven voor deze afnemers op de beste tariefpraktijken in hetzelfde marktsegment 

in de andere lidstaten van de EU, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de 

distributiesector, en de eerbiediging van het recht van toegang tot energie, goed van eerste 

levensbehoefte, waarbij in het bijzonder, in het kader van de openstelling van de 

elektriciteitsmarkt voor concurrentie, de continuïteit van de sociale voordelen toepasbaar op 

bepaalde categorieën residentiële verbruikers inzake aansluitingen en tarieven wordt 

verzekerd. Bovendien moet erop worden toegezien dat eindafnemers genieten van de 

voordelen die uit het afschrijvingsbeleid gevoerd in het gereguleerde systeem zullen 

voortvloeien. Tot slot moet de transparantie in termen van tarieven worden gewaarborgd en 

de rationele consumptiegedragingen worden bevorderd. 

 

145. Hierna overlopen we bondig de bevoegdheden die vervat zijn in de wet van 22 januari 

1945. 

 

Overeenkomstig artikel 1, §1, van de wet van 22 januari 1945 is het verboden op de 

nationale markt, producten, grondstoffen, eet- of koopwaren of dieren te verkopen, te koop 

aan te bieden, of te kopen tegen een prijs hoger dan de op grond van de bepalingen van 

deze wet vastgestelde maximumverkoopprijs. Bij ontstentenis van vaststelling van een 

maximumprijs (of afsluiting van een programmaovereenkomst), is het met toepassing van 

artikel 1, §2, van de wet van 22 januari 1945 verboden aan prijzen te verkopen hoger dan de 

normale prijzen. Nog volgens dit artikel oordelen de hoven en rechtbanken oppermachtig 

over het abnormaal karakter van de prijzen, waarbij zij rekening houden onder meer met de 

verwezenlijkte winst, de staat van de markt, de exploitatiekosten van de onderneming, zoals 

de opbrengst, fabricage, verwerkings- en vervoerskosten. Zolang geen maximumprijzen 

worden vastgesteld voor de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende 

eindafnemers (met uitzondering van de residentieel beschermde klanten voor wie reeds 

sociale maximumprijzen werden vastgesteld) is de prijsvorming op deze markt dus 

onderworpen aan het stelsel van de normale prijs, hetgeen het gemeenrecht uitmaakt. 
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De criteria voor de hoven en rechtbanken om over het abnormaal karakter van een prijs te 

oordelen, zoals de exploitatiekosten van de ondernemingen, de verwezenlijkte winst en de 

staat van de markt, zijn niet normatief: de rechtbanken mogen vrij kiezen welke criteria zij ter 

beoordeling van het normaal of abnormaal karakter van een prijs zullen aanhouden.67

 

Met toepassing van artikel 1, §3, van de wet van 22 januari 1945 en volgens de in dit artikel 

bepaalde modaliteiten kan de minister bevoegd voor economie programmaovereenkomsten 

afsluiten met individuele of gegroepeerde ondernemingen die, met name op het vlak van de 

toegepaste prijzen, verplichtingen inhouden. Het voeren van een prijsbeleid gebeurt in dit 

geval via een contractueel procédé en niet via een ministerieel besluit. 

 

Op grond van artikel 2 van de wet van 22 januari 1945 beschikt de minister bevoegd voor 

economie, hetzij voor het grondgebied van het Koninkrijk, hetzij voor sommige gedeelten 

ervan, over de bevoegdheid om maximumprijzen te bepalen voor de op grond van artikel 1, 

§1, van de wet bedoelde zaken (producten, grondstoffen, …) en om de maximumwinst vast 

te stellen welke elke verkoper of tussenpersoon zich mag toeëigenen. In geval door een 

onderneming of individueel door verscheidene ondernemingen die slechts een beperkt 

gedeelte van de markt vertegenwoordigen een prijsverhogingsaangifte wordt ingediend, kan 

de minister voor een termijn van ten hoogste zes maanden een geïndividualiseerde 

maximumprijs vaststellen voor de in artikel 1, §1, van de wet van 22 januari 1945 bedoelde 

goederen (artikel 2, §2bis, van de wet van 22 januari 1945). In geval een 

maximumverkoopprijs voor de kleinhandelaar of de verbruiker bestaat, kunnen de 

producenten en verdelers niet weigeren de vraag van de verdelers of verbruikers naar 

producten te voldoen, als die vraag niet abnormaal voorkomt en te goeder trouw wordt 

gedaan, met de bedoeling de maatregel te ontzenuwen (artikel 2, §3, van de wet van 22 

januari 1945). Wanneer de minister evenwel maximumprijzen voor de levering van 

elektriciteit vaststelt, dient hij de Commissie tot Regeling der Prijzen niet te raadplegen 

(artikel 2, §4, laatste lid, van de wet van 22 januari 1945). Hij heeft evenmin de bevoegdheid 

om de tijdelijke sluiting van een elektriciteitsonderneming te bevelen wanneer deze de 

opgelegde maximumprijzen of –winstmarges inzake elektricitiet weigert op te volgen (artikel 

2, §5, van de wet van 22 januari 1945).  

 

Volgens DE VROEDE, P. zijn de bevoegdheden van de Belgische Minister van Economische 

Zaken – waarover sprake in de paragrafen 1 en 2 van artikel 2 van de wet van 22 januari 

                                                 
67 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 446, nr. 975. 
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1945 onderscheiden bevoegdheden die desgevallend cumulatief kunnen worden 

aangewend: 

“Volgens de Raad van State is het fout de bevoegdheid toegekend door paragraaf één 
als een absolute en algemene bevoegdheid te beschouwen en deze toegekend door 
paragraaf twee als een modaliteit volgens dewelke de Minister mag optreden. Uit het feit 
dat in paragraaf twee wordt gezegd dat hij (de Minister van Economische Zaken) 
insgelijks de maximumwinst mag vaststellen die elke verkoper of tussenpersoon zich 
mag toeëigenen mag niet worden afgeleid dat bij het vaststellen van maximumprijzen 
(paragraaf één) de Minister de verplichting heeft winst te voorzien (arrest nr. 1840 van 26 
september 1950 – weerlegging zesde middel).  
Het vaststellen van een maximumprijs treft iedereen die in het economisch circuit een 
taak waarneemt; de beperking der winstmarges integendeel treft alleen de verkopers en 
de tussenpersonen. Dit onderscheid is evenwel meer formeel dan reëel. Zo de Minister 
niet op rechtstreekse manier de winstmarges van de producent kan beperken, dan 
beschikt hij toch onrechtstreeks over die mogelijkheid vermits hij bij het vaststellen van 
een maximumprijs op het niveau van de producent de winstmarge waarmee hij rekening 
wil houden, kan bepalen.”68

 

De prijsregelende besluiten moeten gelden voor de toekomst en het gelijkheidsbeginsel 

eerbiedigen. Zo mag een prijsregelend besluit niet zonder meer de bevoegdheid geven aan 

de minister om afwijkingen toe te staan die aan geen normen zijn onderworpen.69

 

Er bestaan verschillende technieken voor de vaststelling van maximumprijzen en 

winstlimieten, vb. het vaststellen van een in geldbedrag uitgedrukte maximumverkoopprijs 

aan de verbruiker, het vaststellen van een in geldbedrag uitgedrukte maximumverkoopprijs 

aan de voortverkoper gecombineerd met maximum winstmarges, toe te passen door de 

voortverkoper, het blokkeren van alle prijzen, het vaststellen van maximumprijzen op alle 

niveaus mits het uitwerken van prijsstructuren enz.70

 

Volgens DE VROEDE en FLAMEE blijft de vraag of de minister ook verlieslatende prijzen 

mag opleggen omstreden71. De auteurs vermelden dat de Raad van State, na de introductie 

van het verbod van verkoop met verlies in de Wet Handelspraktijken, zijn vroegere 

rechtspraak terzake bevestigde, nl.:  

“De Wet van 30 juli 1971 op de economische reglementering en de prijzen streeft 
algemene oogmerken na die in wezen van economische aard zijn. De bevoegdheid 
welke de minister aan die wet ontleent om maximumprijzen en winstmarges vast te 
stellen vindt derhalve alleen in diezelfde wet haar begrenzing en niet in de Wet van 14 juli 
1971, die tot doel heeft o.m. de handelaars te verbieden procédés te gebruiken die 
vervalsend kunnen werken op de normale concurrentievoorwaarden. Noch de tekst van 
artikel 2, §2, van de Wet op de economische reglementeringen en de prijzen, noch de 
parlementaire voorbereiding, noch de ratio legis, wettigen de mening dat de wetgever de 

                                                 
68 DE VROEDE, P., ‘Prijsregeling’, in A.P.R., 1976, E.Story-Sciëntia, Gent-Leuven, p. 45, nr. 95. 
69 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 451-452, nrs. 986-987. 
70 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 455, nr. 994. 
71 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 452, nr. 988. 
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uitoefening van de aan de Minister van Economische Zaken opgedragen bevoegdheden 
heeft willen ondergeschikt maken aan de precieze bepaling van de maximum beloning 
van ieder stadium van de distributie”.  

 
De auteurs merken op dat het hier om een vaste rechtspraak van de Raad van State gaat 

ook al dient te worden onderstreept dat de Raad van State in een arrest van 19 april 1978 

stelde dat de minister de prijzen moet vaststellen met de zorg de rendabiliteit van de 

onderneming niet in het gedrang te brengen72. In voetnoot merken de auteurs nog op dat 

VAN DEN BERGH, R. en DIRIX, E., op grond van dit arrest stellen dat wanneer ook normaal 

werkende ondernemingen gedwongen worden met verlies te verkopen een nietigverklaring 

door de Raad van State van een maximumprijsbesluit mogelijk zal blijven.73

 

Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 22 januari 1945 mag de minister bevoegd voor 

economie onder meer de invoer, productie, fabricage, het gebruik, de verdeling, de aankoop, 

de verkoop, de uitstalling, de levering en het vervoer van de producten, grondstoffen, die hij 

aanwijst, verbieden, reglementeren of controleren. 

 

De artikelen 4 tot en met 4ter van de wet van 22 januari 1945 bevatten nog een verbod om 

de goederen, producten enz. aangewezen door de minister bevoegd voor economie aan de 

omloop te onttrekken alsook de bevoegdheid voor de minister voor economie om het advies 

van de raad voor economische geschillen in te winnen nopens een verzoekschrift hetwelk 

ertoe strekt een reglementering voorzien bij artikel 3, §§1 en 2, van de wet van 22 januari 

1945 te doen instellen. 

 

De overige bepalingen van de wet van 22 januari 1945 betreffen sanctiemaatregelen. 

 

                                                 
72 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 453, nr. 989. 
73 DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., o.c., p. 453, voetnoot 83. 
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ALGEMENE CONCLUSIE 
 

Hoofdstuk I: Vergelijkende studie van de kosten en de 
elektriciteitsprijzen in België en vier buurlanden (2004-2005) 
 

De verkoopprijzen aan Belgische eindafnemers komen duidelijk dichter bij het gemiddelde 

van de buurlanden:  

- De prijzen aan grote industriële afnemers liggen in de lijn van het gemiddelde,  

- Het verschil tussen de Belgische prijzen en het gemiddelde van de buurlanden voor 

middelgrote industriële afnemers, dat tot dusver 30% bedroeg, is gedaald tot 7%,  

- Voor huishoudelijke afnemers zouden de Belgische prijzen nog 5% boven het gemiddelde 

liggen 74. 

De industriële afnemers zijn allemaal geliberaliseerd en zijn onderworpen aan 

verkooptarieven die niet meer worden opgelegd, maar door de markt zijn vastgesteld. Om 

voor huishoudelijke afnemers de tariefhandicap te ramen die zou blijven bestaan, dient te 

worden opgemerkt dat de Eurostat-prijzen zonder belastingen niet de immateriële dividenden 

die aan de gemeenten worden gestort, elimineren voor België. Hoewel die dividenden door 

de groeiende liberalisering aanzienlijk aan het dalen zijn, bestaan ze nog in Brussel en in 

Wallonië en vertegenwoordigen ze gemiddeld nog 0,2770 c€/kWh voor laagspanning 

(waarde van 2005 geëxtrapoleerd uit sectorgegevens van 2004); zonder dat element gaat 

het verschil van 5% naar 2,7%. 

Hoofdstuk II: Vooruitzichten elektriciteitsprijzen in België (2006) + 
grondige analyse per tariefcomponent 
 
Energiecomponent 

De Belgische wholesaleprijzen aligneren zich op de prijzen in Frankrijk (uitbreiding 

interconnectiecapaciteit) en Duitsland (= prijszetter). Er is, vanaf 2006, sprake van één 

prijszone voor de drie landen. Dit zorgt voor een gunstig effect op de Belgische 

wholesaleprijzen. Dit gunstig effect neemt echter niet weg dat de energieprijzen over het jaar 

                                                 
74 De Eurostat-prijzen zonder belastingen zijn voor België niet exclusief de immateriële dividenden die 
aan de gemeenten worden gestort. 
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2005 en verwacht wordt ook in 2006 een significante stijging kennen door een stijging in 

kosten van de brandstofprijzen. 

 

Het feit dat de Belgische wholesaleprijzen die in Duitsland volgen en de gunstige invloed 

hiervan op de Belgische prijzen, neemt niet weg dat het absoluut niveau van de Duitse 

prijzen mogelijk nog te hoog kan zijn. Er werd recent, door het Bundeskartellamt, een 

onderzoek aangekondigd naar de prijszetting op de Duitse markt. 

 

Uit de (toekomstige) evoluties van de spark spread blijkt dat de huidige forward wholesale 

prijzen te laag zijn om nieuwe investeringen in gasgestookte centrales aan te trekken. 

Belangrijk hierbij is dat de meeste geplande investeringen zich beperken tot vooral 

gasgestookte centrales.  

 

Rekening houdend met de huidige uitstapscenario’s uit kernenergie en de opgelegde Kyoto-

normen (CO2-certificaten) wordt verwacht dat de energieprijs in de toekomst verder zal 

stijgen. 

 

Voor huishoudelijke verbruikers worden de energieprijzen nog steeds bepaald op basis van 

Nc en Ne. Er bestaat geen link met de wholesale prijzen. 

 

Leveringscomponent 

De CREG beschikt niet over afzonderlijke rentabiliteitscijfers voor de leveringsactiviteit. Er 

werd specifiek in het kader van deze studie bij alle leveranciers gedetailleerde financiële 

informatie opgevraagd maar niet gekregen. Op basis van de voor de CREG beschikbare 

informatie is het op dit ogenblik onmogelijk om een grondige analyse van de 

leveringscomponent uit te voeren en zich bijgevolg uit te spreken over de prijszetting van de 

leveranciers. 

 

Nettarieven 

Binnen het huidige reglementair kader kan de CREG door het cost plus systeem enkel nog 

verdere tariefdalingen bekomen door op zoek te gaan naar eventuele onredelijke kosten. 

Specifiek voor de distributienettarieven zal de komende jaren verder kunnen gebouwd 

worden op de benchmarking(efficiëntieanalyse)-oefening, waaruit bijkomende besparingen 

kunnen vloeien. 

 

In de nabije toekomst zal bij de Vlaamse distributienetbeheerders van de gemengde sector 

een gunstig effect in de tarieven mogen verwacht worden enerzijds door een geplande 
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financiële herstructurering en anderzijds door een operationele herstructurering (oprichting 

unieke structuur). Ook de Vlaamse distributienetbeheerders van de zuivere sector plannen in 

de toekomst een operationele herstructurering. 

 

Wat betreft de operationele kosten van de distributienetbeheerders is een duidelijke tendens 

merkbaar tot uitbesteding van taken door de netbeheerders aan één of meer andere 

rechtspersonen, waarmee al dan niet een deelnemingsverhouding bestaat. Hoewel dit 

mogelijk synergie-effecten oplevert, doet dit tevens de vraag rijzen of deze evolutie de 

bevoegdheden van de (federale en/of gewestelijke) regulatoren en toezichthouders niet 

inperkt en welke maatregelen dienen te worden getroffen om de uitoefening van regulatoire 

bevoegdheden te vrijwaren.  

 

Ook de toepassing van de regelgeving op de overheidsopdrachten dient te worden bekeken, 

ingeval van uitbesteding aan onderaannemers. 

 

Taksen, heffingen en toeslagen 

Op basis van de analyse van de impact van de kost per kWh voor taksen, heffingen en 

toeslagen per typeklant, blijkt dat België ten opzichte van de vier buurlanden (Frankrijk, 

Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië) zich over het algemeen bij de middenmoot 

bevindt. Waarbij in België rekening dient te worden gehouden met een BTW-percentage van 

21% dat niet enkel wordt toegepast op de energie-, leverings- en nettarieven component, 

maar ook op de taksen, heffingen en toeslagen zelf. 

 

 
Hoofdstuk III: Voorstellen voor tariefbeheersing/tariefdaling 
 

Energiecomponent 

Om de energiecomponent binnen de elektriciteitsfactuur te laten dalen of zelfs maar te 

stabiliseren zijn er een aantal mogelijke denkpistes: 

- opleggen van een maximumprijs voor energie; 

- mogelijke recuperatie van gerealiseerde financiële voordelen uit afschrijvingen op 

centrales; 

- mogelijke verlenging van wettelijke levensduur van bestaande centrales. 

 

Artikel 20, §1, van de elektriciteitswet voorziet de mogelijkheid voor het vaststellen van 

maximumtarieven. Het opleggen van maximumprijzen vereist een systematische opvolging 
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van de energie- en leveringscomponenten binnen de Belgische elektriciteitsmarkt. Een 

terdege uitvoering van voormelde systematische opvolging door de CREG, welke een 

uitbreiding van haar takenpakket zou betekenen, zou echter ook een uitbreiding van haar 

middelen impliceren. 

 

De CREG wijst erop dat indien wordt geopteerd voor het opleggen van maximumprijzen 

deze, gezien de mogelijke negatieve gevolgen, met zorg moeten gekozen worden. 

 

De CREG maakte een berekening van de mogelijke recuperatie van de gerealiseerde 

financiële voordelen uit enerzijds de afschrijvingen op centrales en anderzijds de mogelijke 

verlenging van de wettelijke levensduur van bestaande centrales. 

 

Belangrijk is te vermelden dat de verlenging van de wettelijke levensduur van bestaande 

centrales in bepaalde gevallen een aanpassing aan de huidige regelgeving impliceert. 

 

Leveringscomponent 

Op basis van de voor de CREG beschikbare informatie is het op dit ogenblik onmogelijk om 

een grondige analyse van de leveringscomponent uit te voeren en bijgevolg maatregelen 

voor tariefdaling voor te stellen. 

 

Nettarieven 

Een mogelijke optie die dient te worden overwogen is bij het totstandkomen van de 

nettarieven af te stappen van een cost plus systeem en te gaan naar een price cap. 

Het toepassen van een price cap systeem voor de nettarieven impliceert een wijziging in de 

regelgeving. 

 

Tijdens de ministerraad van 9 december 2005 werd aan de Minister van Economie, Energie, 

Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid opgedragen om een werkgroep samen te 

stellen die de door de CREG voorgestelde studie op het patrimonium van de 

distributienetbeheerders zal onderzoeken.  

De billijke vergoeding op het geïnvesteerd kapitaal maakt vandaag tot bijna 30% van het 

totale budget van de distributienetbeheerders uit. De CREG rekende voor dat dergelijke 

studie een mogelijke impact van -8,5% zou kunnen hebben op de distributienettarieven. 

De CREG wenst eraan te herinneren dat met de geplande invoering van meerjarentarieven 

deze studie dringender wordt. 
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Bijlage 1: Studie Global Insight 
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Bijlage 2: Biedingcurves veiling zuidergrens – 
jaarcapaciteit en maandcapaciteit (januari 
2006) 
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Bijlage 3: Uitgebreid rapport taksen, 

heffingen en toeslagen 
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Bijlage 4: Berekening van het financieel voordeel op afschrijvingen van 
nucleaire centrales 
Berekening van het gerealiseerd financieel voordeel door afschrijvingen op 20 jaar i.p.v. op 40 jaar op nucleaire centrales

Werkelijke afschrijvingstermijn: 20 jaar 5%
Wettelijke levensduur: 40 jaar 2,50%
Opbrengst financieel voordeel: 6%

1975: Tihange 1 - Doel 1 & 2 1982: Doel 3 1983: Tihange 2 1985: Tihange 3 - Doel 4
(1.307 MW) (1.006 MW) (1.008 MW) (2.000 MW)

Jaar
Verschil in 

afschrijvingen
Verschil in 

afschrijvingen
Verschil in 

afschrijvingen
Verschil in 

afschrijvingen
(mio€) 20 jaar (5%) 40 jaar (2,5%) 20 jaar (5%) 40 jaar (2,5%) 20 jaar (5%) 40 jaar (2,5%) 20 jaar (5%) 40 jaar (2,5%)

(werkelijke 
afschrijvingen)

(huidige wettelijke 
levensduur) 20j - 40j aan 6% cumulatief

(werkelijke 
afschrijvingen)

(huidige 
wettelijke 

levensduur) 20j - 40j aan 6% cumulatief
(werkelijke 

afschrijvingen)

(huidige 
wettelijke 

levensduur) 20j - 40j aan 6% cumulatief
(werkelijke 

afschrijvingen)

(huidige 
wettelijke 

levensduur) 20j - 40j aan 6% cumulatief
(1) (2) (3) = (1)-(2) (4) = (3)*6% (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) = (3)*6% (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) = (3)*6% (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) = (3)*6%

1975 Tihange1 - Doel 1&2 800,65 40,03 20,02 20,02 1,20 1,20
1976 40,03 20,02 40,03 2,47 3,67
1977 40,03 20,02 60,05 3,82 7,50
1978 40,03 20,02 80,06 5,25 12,75
1979 40,03 20,02 100,08 6,77 19,52
1980 40,03 20,02 120,10 8,38 27,90
1981 40,03 20,02 140,11 10,08 37,98
1982 Doel3 981,64 40,03 20,02 160,13 11,89 49,87 49,08 24,54 24,54 1,47 1,47
1983 Tihange2 1.058,65 40,03 20,02 180,15 13,80 63,67 49,08 24,54 49,08 3,03 4,51 52,93 26,47 26,47 1,59 1,59
1984 40,03 20,02 200,16 15,83 79,50 49,08 24,54 73,62 4,69 9,19 52,93 26,47 52,93 3,27 4,86
1985 Tihange3 - Doel4 2.342,71 40,03 20,02 220,18 17,98 97,48 49,08 24,54 98,16 6,44 15,63 52,93 26,47 79,40 5,06 9,91 117,14 58,57 58,57 3,51 3,51
1986 40,03 20,02 240,19 20,26 117,74 49,08 24,54 122,70 8,30 23,94 52,93 26,47 105,86 6,95 16,86 117,14 58,57 117,14 7,24 10,75
1987 40,03 20,02 260,21 22,68 140,42 49,08 24,54 147,25 10,27 34,21 52,93 26,47 132,33 8,95 25,81 117,14 58,57 175,70 11,19 21,94
1988 40,03 20,02 280,23 25,24 165,65 49,08 24,54 171,79 12,36 46,57 52,93 26,47 158,80 11,08 36,89 117,14 58,57 234,27 15,37 37,31
1989 40,03 20,02 300,24 27,95 193,61 49,08 24,54 196,33 14,57 61,14 52,93 26,47 185,26 13,33 50,22 117,14 58,57 292,84 19,81 57,12
1990 40,03 20,02 320,26 30,83 224,44 49,08 24,54 220,87 16,92 78,06 52,93 26,47 211,73 15,72 65,94 117,14 58,57 351,41 24,51 81,63
1991 40,03 20,02 340,28 33,88 258,32 49,08 24,54 245,41 19,41 97,47 52,93 26,47 238,20 18,25 84,18 117,14 58,57 409,97 29,50 111,13
1992 40,03 20,02 360,29 37,12 295,44 49,08 24,54 269,95 22,05 119,51 52,93 26,47 264,66 20,93 105,11 117,14 58,57 468,54 34,78 145,91
1993 40,03 20,02 380,31 40,54 335,98 49,08 24,54 294,49 24,84 144,35 52,93 26,47 291,13 23,77 128,89 117,14 58,57 527,11 40,38 186,29
1994 40,03 20,02 400,32 44,18 380,16 49,08 24,54 319,03 27,80 172,16 52,93 26,47 317,59 26,79 155,68 117,14 58,57 585,68 46,32 232,61
1995 0,00 20,02 380,31 45,63 425,79 49,08 24,54 343,57 30,94 203,10 52,93 26,47 344,06 29,98 185,66 117,14 58,57 644,24 52,61 285,22
1996 0,00 20,02 360,29 47,17 472,96 49,08 24,54 368,11 34,27 237,37 52,93 26,47 370,53 33,37 219,03 117,14 58,57 702,81 59,28 344,50
1997 0,00 20,02 340,28 48,79 521,75 49,08 24,54 392,66 37,80 275,17 52,93 26,47 396,99 36,96 256,00 117,14 58,57 761,38 66,35 410,86
1998 0,00 20,02 320,26 50,52 572,27 49,08 24,54 417,20 41,54 316,72 52,93 26,47 423,46 40,77 296,76 117,14 58,57 819,95 73,85 484,70
1999 0,00 20,02 300,24 52,35 624,62 49,08 24,54 441,74 45,51 362,22 52,93 26,47 449,93 44,80 341,56 117,14 58,57 878,52 81,79 566,50
2000 0,00 20,02 280,23 54,29 678,91 49,08 24,54 466,28 49,71 411,93 52,93 26,47 476,39 49,08 390,64 117,14 58,57 937,08 90,21 656,71
2001 0,00 20,02 260,21 56,35 735,26 49,08 24,54 490,82 54,17 466,10 52,93 26,47 502,86 53,61 444,25 117,14 58,57 995,65 99,14 755,85
2002 0,00 20,02 240,19 58,53 793,79 0,00 24,54 466,28 55,94 522,04 52,93 26,47 529,32 58,41 502,67 117,14 58,57 1.054,22 108,60 864,46
2003 0,00 20,02 220,18 60,84 854,63 0,00 24,54 441,74 57,83 579,87 0,00 26,47 502,86 60,33 563,00 117,14 58,57 1.112,79 118,63 983,09
2004 0,00 20,02 200,16 63,29 917,91 0,00 24,54 417,20 59,82 639,69 0,00 26,47 476,39 62,36 625,36 117,14 58,57 1.171,35 129,27 1.112,36
2005 0,00 20,02 180,15 65,88 983,80 0,00 24,54 392,66 61,94 701,63 0,00 26,47 449,93 64,52 689,88 0,00 58,57 1.112,79 133,51 1.245,87
2006 0,00 20,02 160,13 68,64 1.052,43 0,00 24,54 368,11 64,18 765,82 0,00 26,47 423,46 66,80 756,68 0,00 58,57 1.054,22 138,01 1.383,87
2007 0,00 20,02 140,11 71,55 1.123,98 0,00 24,54 343,57 66,56 832,38 0,00 26,47 396,99 69,22 825,90 0,00 58,57 995,65 142,77 1.526,65
2008 0,00 20,02 120,10 74,64 1.198,63 0,00 24,54 319,03 69,08 901,47 0,00 26,47 370,53 71,79 897,68 0,00 58,57 937,08 147,82 1.674,47
2009 0,00 20,02 100,08 77,92 1.276,55 0,00 24,54 294,49 71,76 973,23 0,00 26,47 344,06 74,50 972,19 0,00 58,57 878,52 153,18 1.827,65
2010 0,00 20,02 80,06 81,40 1.357,95 0,00 24,54 269,95 74,59 1.047,82 0,00 26,47 317,59 77,39 1.049,58 0,00 58,57 819,95 158,86 1.986,50
2011 0,00 20,02 60,05 85,08 1.443,03 0,00 24,54 245,41 77,59 1.125,41 0,00 26,47 291,13 80,44 1.130,02 0,00 58,57 761,38 164,87 2.151,38
2012 0,00 20,02 40,03 88,98 1.532,01 0,00 24,54 220,87 80,78 1.206,19 0,00 26,47 264,66 83,68 1.213,70 0,00 58,57 702,81 171,25 2.322,63
2013 0,00 20,02 20,02 93,12 1.625,13 0,00 24,54 196,33 84,15 1.290,34 0,00 26,47 238,20 87,11 1.300,81 0,00 58,57 644,24 178,01 2.500,64
2014 0,00 20,02 0,00 97,51 1.722,64 0,00 24,54 171,79 87,73 1.378,06 0,00 26,47 211,73 90,75 1.391,57 0,00 58,57 585,68 185,18 2.685,82
2015 0,00 24,54 147,25 91,52 1.469,58 0,00 26,47 185,26 94,61 1.486,18 0,00 58,57 527,11 192,78 2.878,60
2016 0,00 24,54 122,70 95,54 1.565,12 0,00 26,47 158,80 98,70 1.584,87 0,00 58,57 468,54 200,83 3.079,42
2017 0,00 24,54 98,16 99,80 1.664,92 0,00 26,47 132,33 103,03 1.687,91 0,00 58,57 409,97 209,36 3.288,79
2018 0,00 24,54 73,62 104,31 1.769,23 0,00 26,47 105,86 107,63 1.795,53 0,00 58,57 351,41 218,41 3.507,20
2019 0,00 24,54 49,08 109,10 1.878,33 0,00 26,47 79,40 112,50 1.908,03 0,00 58,57 292,84 228,00 3.735,20
2020 0,00 24,54 24,54 114,17 1.992,50 0,00 26,47 52,93 117,66 2.025,69 0,00 58,57 234,27 238,17 3.973,37
2021 0,00 24,54 0,00 119,55 2.112,05 0,00 26,47 26,47 123,13 2.148,81 0,00 58,57 175,70 248,94 4.222,31
2022 0,00 26,47 0,00 128,93 2.277,74 0,00 58,57 117,14 260,37 4.482,68
2023 0,00 58,57 58,57 272,47 4.755,16
2024 0,00 58,57 0,00 285,31 5.040,47

5.183,65

Totaal financieel voordeel ontstaan uit het verschil in afschrijvingstermijnen na 40 jaar 11.152,90 1.722,64 2.112,05 2.277,74 5.040,47
Totaal financieel voordeel ontstaan uit het verschil in afschrijvingstermijnen tot eind 2005 3.621,18 983,80 701,63 689,88 1.245,87

Afschrijvingen Financieel voordeelInvestering Afschrijvingen Financieel voordeelFinancieel voordeel Afschrijvingen Financieel voordeel Afschrijvingen
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ANNEXE 7 : Raming van het winstvoordeel als 

gevolg van een verlenging met 40 tot 50 jaar 

en met 40 tot 60 jaar van de levensduur van 

de centrales van het Belgische 

productiepark. 

 

We zijn als volgt tewerk gegaan : 

 

Raming van de meerkost verbonden aan het verlengen van de levensduur van 
de Belgische centrales : 

 

We hebben de meerkost die berekend werd voor de centrale van Boorssele 

geëxtrapoleerd naar de 5.803 MW van het Belgische kerncentralepark. Voor 

Boorssele wordt deze meerkost per MW geraamd op 0,1 M€/MW (40 tot 50 jaar), 

0,566667 M€/MW (40 tot 60 jaar) in waarde 2000. Voor het Belgische park van 5.803 

MW komt dat neer op 580,3 M€ (40 tot 50 jaar), 3.288 M€ (40 tot 60 jaar). Herleid tot 

2005 met een groeipercentage van 6 %/jaar, worden deze waarden vermenigvuldigd 

met 1,34 en bekomt men in waarde 2005 : 778 M€ (40 tot 50 jaar), 4.406 M€ (40 tot 

60 jaar). 

 

Raming van de winstmarge behaald tijdens de verlenging van de levensduur 
van de Belgische centrales : 

 

We hebben de marges geraamd op basis van het jaarvolume 2005 qua 

nettoproductie van de kerncentrales, dat de CREG bekend is aan de hand van de 

gegevens verstrekt voor de berekening van de Nc. 
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De marge wordt berekend als het verschil tussen de Base Load prijs voor 2005 op de 

groothandelsmarkten (49,3 €/MWh in 2005) en de veranderlijke gemiddelde 

productiekosten van de Belgische kerncentrales. Deze laatste kosten vloeien voort 

uit gegevens inzake de bestemming van de inkomsten van het CCEG en uit 

documenten in verband met de berekeningsmethodologie van de nieuwe Nc. 

 

Zo komt men tot een jaarwaarde van 1.073 M€ voor de behaalde marge in waarde 

2005. De totale waarde van de marge behaald tijdens de 10 of 20 bijkomende 

werkingsjaren van het kernpark werd berekend in waarde voor 2005 door de 

gedeflateerde waarden op te tellen van elk van de 10 of 20 jaren, berekend op basis 

van het cijfer voor 2005 en een groeipercentage van 6%. Zo komt men tot een totale 

marge van 8.371 M€ (40 tot 50 jaar) en 13.046 M€ (40 tot 60 jaar) in waarde 2005. 

 
winst M€ 2005 gecumuleerd

1jaar  1073
2 jaar 1012 
3 jaar 955
4 jaar  901
5 jaar 850
6 jaar  802
7 jaar 756 
8 jaar 714
9 jaar  673
10 jaar 635 8371
11 jaar  599
12 jaar 565 
13 jaar 533
14 jaar 503 
15 jaar 475
16 jaar  448
17 jaar 422
18 jaar  

398
19 jaar 376 
20 jaar 355 13046
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Berekening van het voordeel bekomen door het verlengen van de levensduur 
van de Belgische centrales : 

 

Dit voordeel werd berekend als het verschil tussen meerkosten en bijkomende 

marges behaald tijdens de verlenging van de levensduur van de centrales. Zo komt 

men tot de volgende tabel: 

 

  

8.640 7.593  
13.046 8.371Gecumuleerde bijkomende marge in M€

4.406 778Gecumuleerde meerkosten in M€

60 jaar 50 jaar 50 60 

778 4.406  

8.371 13.046  

7.593 8.640 Gecumuleerd winstvoordeel in M€ 

Verlenging van de levensduur van 40 jaar tot 
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