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INLEIDING 

 

In deze studie analyseert de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS de impact van de stopzetting van de kerncentrales op de 

indexeringsparameter Nc en de verkoopprijs van elektriciteit aan de eindafnemer.  

 

Deze berekening gebeurt in het huidige systeem en gaat uit van ongewijzigde 

indexeringsparameters en tarieven. Dit veronderstelt dat de gesloten kerncentrales worden 

vervangen door moderne TGV-centrales die worden voorzien van gas aangekocht op de 

Hub van Zeebrugge. De parameter Ne, die andere kosten dan de brandstoffen 

vertegenwoordigt, blijft ongewijzigd. 

 

Er worden twee gevallen gesimuleerd: 

 

- de stopzetting van de drie oudste kerncentrales (Doel 1 en 2 en Tihange 1) vanaf 

januari 2010;   

- de volledige stopzetting van alle kerncentrales vanaf januari 2010. 

 

In beide gevallen werden de parameter Nc en de verkoopprijs van energie - gefactureerd 

volgens het tarief ECS Energy+ aan een Dc-klant (3500 kWh/jaar, waarvan 1900 kWh in 

daluren) - berekend. 

 

De waarden van de Nc en de energieprijs in deze beide gevallen werden met de reële 

waarden van januari tot augustus 2010 vergeleken. 

 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op zijn vergadering 

van 2 september 2010. 
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I. IMPACT OP DE PARAMETER NC 

 

 

1. Het gebruik van de berekeningsmodule van de Nc geeft de volgende resultaten met 

de reële kernproductie (eerste kolom), de stopzetting vanaf januari 2010 van de productie 

van de 3 oudste kerncentrales (tweede kolom) en van alle kerncentrales (derde kolom). De 

parameter Ne (andere kosten dan de brandstoffen) blijft identiek in de drie gevallen (vierde 

kolom). 

 

Tabel 1 – Waarden van de parameters Nc en Ne   

 Nc Nc Nc  Ne 

 

Reëel 

(1) 

Zonder Doel 1, 2 en 

Tihange 1 

(2) 

Zonder kernenergie 

(3) 

  

(4) 

januari 10 1,5645 1,5645 1,5645  1,5357 

februari 10 1,6866 1,6866 1,6866  1,5386 

 maart 10 1,7553 1,8487 2,1281  1,5387 

april 10 1,7230 1,9500 2,5855  1,5387 

mei 10 1,6900 2,0289 3,0593  1,5401 

juni 10 1,6022 1,9190 3,0229  1,5445 

juli 10 1,6100 1,9091 3,1843  1,5494 

augustus 10 1,6612 2,0390 3,5244  1,5539 

 

 

2. De impact in procenten op de Nc wordt in de volgende tabel vermeld. 

 

Tabel 2 – Schommeling van de parameter Nc 

 Evolutie Nc 

 Zonder Doel 1, 2 en Tihange 1 Zonder kernenergie 

januari 10 0% 0% 

februari 10 0% 0% 

 maart 10 5% 21% 

april 10 13% 50% 

mei 10 20% 81% 

juni 10 20% 89% 

juli 10 19% 98% 

augustus 10 23% 112% 
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Omdat de berekening van de Nc van maand n steunt op de productiegegevens van de 

maanden n-2 tot n-5 (gemiddelde van de drie maanden die een maand voorafgaan aan de 

bestudeerde maand), is de impact van de stopzetting van de kerncentrales in januari niet 

zichtbaar voor maart en pas doorlopend vanaf mei. De weergegeven waarden 

vertegenwoordigen de impact van de stopzetting van de kerncentrales vanaf die maand. De 

schommelingen die we van maand tot maand vaststellen, hangen af van de reële productie 

van de kerncentrales. Omdat de parameter Ifnu, die de staat van de kernproductie in 

vergelijking met een theoretische productie van 100% weergeeft, in juni het dichtst de 

waarde 1 benadert, zijn de waarden van deze maand de beste afspiegeling van de 

gemiddelde impact van de stopzetting van de kerncentrales op de parameter Nc. 
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II. IMPACT OP DE ENERGIECOMPONENT  

 

 

3. Op basis van de waarden van de Nc in de drie gevallen en van de reële waarde van 

de Ne, wordt de prijs van de energiecomponent van de Dc-klant tegen het tarief ECS 

Energy+ maandelijks berekend en geëxtrapoleerd op 12 maanden in €/jaar. 

 
Het tarief ECS Energy+ (inclusief btw) is: 

 

 Vaste bijdrage: 47,75 Ne €/jaar 

 Proportionele term piekuren: 3,608*Ne+1,664*Nc c/kWh 

 Proportionele term daluren: 0,792*Ne+1,368 Nc c/kWh 

 
 

Tabel 3 – Waarde van de energiecomponent 

 ECS Energy
+
 Dc-klant, energieprijs €/jaar, incl. btw 

 Reëel 
Zonder Doel 1, 2 en Tihange 

1 Zonder kernenergie 

januari 10 
267,99 267,99 267,99 

februari 10 
277,17 277,17 277,17 

 maart 10 
282,18 288,97 309,31 

april 10 
279,83 296,35 342,60 

mei 10 
277,57 302,23 377,22 

juni 10 
271,62 294,67 375,01 

juli 10 
272,68 294,44 387,25 

augustus 10 
276,85 304,35 412,45 

 

 

4. De impact in €/jaar op de energiecomponent van de afnemer tegen de 

prijsvoorwaarden van de maand wordt in de onderstaande tabel weergegeven. Omdat de 

andere elementen van de factuur (nettarieven, afhoudingen en taksen) niet worden 

beïnvloed, blijft de globale impact in €/jaar identiek voor de hele factuur (transport, distributie 

en taksen inbegrepen). 
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Tabel 4 – Stijging van de energiecomponent in €/jaar 

 

 ECS Energy
+
 Dc-klant, meerwaarde energieprijs €/jaar, incl. btw 

 Zonder Doel 1, 2 en Tihange 1 Zonder kernenergie 

januari 10 
0,00 0,00 

februari 10 
0,00 0,00 

 maart 10 
6,80 27,13 

april 10 
16,52 62,77 

mei 10 
24,66 99,65 

juni 10 
23,06 103,39 

juli 10 
21,77 114,57 

augustus 

10 
27,49 135,60 

 

 

5. De meerprijs door de stopzetting van de kerncentrales wordt vermeld in tabel 5, 

uitgedrukt in procent van de energiecomponent. 

 

Tabel 5 – Stijging van de energiecomponent in procent 

 ECS Energy +  Dc-klant, meerwaarde energieprijs %, incl. btw 

 Zonder Doel 1, 2 en Tihange 1 Zonder kernenergie 

januari 10 
0% 0% 

februari 10 
0% 0% 

 maart 10 
2% 10% 

april 10 
6% 22% 

mei 10 
9% 36% 

juni 10 
8% 38% 

juli 10 
8% 42% 

augustus 10 
10% 49% 

 

 

6. Aangezien de energieprijs inclusief btw ongeveer de helft van de globale factuur van 

de eindafnemer vertegenwoordigt, kan de meerprijs die in het totaal van de betaalde factuur 

wordt uitgedrukt, op de helft van de cijfers van de bovenstaande tabel worden geraamd. 
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III. CONCLUSIE 

 
 

7. De impact van de stopzetting van de kerncentrales op de verkoopprijs van elektriciteit 

aan de eindafnemer hangt af van het tarief van deze afnemer, van het prijsniveau van de 

klassieke brandstoffen en van de reële productie van de nog werkende kerncentrales. 

 

De berekening wordt bovendien uitgevoerd in het huidige systeem in de veronderstelling dat 

de indexeringsparameters en de tarieven ongewijzigd zijn. Dit veronderstelt dat de 

stopgezette kerncentrales worden vervangen door moderne TGV-centrales die worden 

voorzien van gas aangekocht op de Hub van Zeebrugge. Indien thermische centrales in 

dienst worden genomen bij de definitieve stopzetting van de kerncentrales, lijkt de 

hypothese van TGV-centrales heel waarschijnlijk, terwijl de keuze van ‘spotgas’ Zeebrugge 

(Notering ZIG) misschien minder evident is - er kunnen in dit kader nieuwe contracten op 

lange termijn worden afgesloten - maar een aanvaardbare benadering is. De parameter Ne, 

die de andere kosten dan de brandstoffen vertegenwoordigt, blijft ongewijzigd terwijl het 

evenwicht loon-materialen in de Ne bij een volledige stopzetting van de kerncentrales toch 

lichtjes zal worden beïnvloed. De interactie tussen lonen en prijzen zorgt ervoor dat deze 

twee parameters relatief gelijkaardige evoluties kennen, wat de impact van deze keuze toch 

beperkt. 

 

 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat deze impact als volgt kan worden geraamd: 

 

 

Bij stopzetting van Doel 1 en 2 en van Tihange 1: 

 

- zou de parameter Nc met ongeveer 20% stijgen; 

- zou de kostprijs van energie voor een gemiddelde representatieve afnemer (Dc-klant) 

met ongeveer 8% stijgen; 

- zou zijn jaarlijkse globale factuur (€/jaar, inclusief btw) met ongeveer €23,00 of 4% 

stijgen. 
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Bij volledige stopzetting van de kerncentrales: 

 

- zou de parameter Nc met ongeveer 89% stijgen; 

- zou de kostprijs van energie voor een gemiddelde representatieve afnemer (Dc-klant) 

met ongeveer 38% stijgen; 

- zou zijn jaarlijkse globale factuur (€/jaar, inclusief btw) met ongeveer € 103,000 of 19% 

stijgen. 
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