
 

 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 
Tel.: 02/289.76.11 
Fax: 02/289.76.09 

 

   COMMISSIE VOOR DE REGULERING 
   VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

 
 
 
 

STUDIE 
(F)101007-CDC-995 

 
 
over 
 

 
 
« de vergelijking van de elektriciteitsprijzen voor 
een gezin met een verbruik van 3.500 kWh grijze 
elektriciteit (enkelvoudig tarief) in Brussel, Parijs, 
Berlijn, Amsterdam en Londen» 

 
 
 
uitgevoerd met toepassing van de artikelen 23, §2, 
tweede alinea, 2° van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
 

 
 
 
 
7 oktober 2010 



2/33 

INHOUDSTAFEL 

 

I INLEIDING ................................................................................................................... 3 

II EUROSTAT ................................................................................................................. 4 

III DE HEPI-METHODE ................................................................................................... 6 

IV EIGEN VERGELIJKING ............................................................................................... 7 

IV.1. België .................................................................................................................... 8 

IV.1.1. Tarieven en taksen................................................................................................ 8 

IV.1.2. Tariefformules van bepaalde elektriciteitsleveranciers .......................................... 9 

IV.1.3. Berekening van de ontleding van de elektriciteitskost ......................................... 10 

IV.2. Frankrijk .............................................................................................................. 11 

IV.2.1. Tarieven en taksen.............................................................................................. 11 

IV.2.2. Tariefformules van bepaalde elektriciteitsleveranciers ........................................ 13 

IV.2.3. Berekening van de ontleding van de elektriciteitskost ......................................... 14 

IV.3. Duitsland ............................................................................................................. 14 

IV.3.1. Tarieven en taksen.............................................................................................. 14 

IV.3.2. Tariefformules van bepaalde elektriciteitsleveranciers ........................................ 16 

IV.3.3. Berekening van de ontleding van de elektriciteitskost ......................................... 17 

IV.4. Nederland ........................................................................................................... 18 

IV.4.1. Tarieven en taksen.............................................................................................. 18 

IV.4.2. Tariefformules van bepaalde elektriciteitsleveranciers ........................................ 20 

IV.4.3. Berekening van de ontleding van de elektriciteitskost ......................................... 21 

IV.5. Verenigd Koninkrijk (VK) ..................................................................................... 21 

IV.5.1. Tarieven en taksen.............................................................................................. 22 

IV.5.2. Tariefformules van bepaalde elektriciteitsleveranciers ........................................ 25 

IV.5.3. Berekening van de ontleding van de elektriciteitskost ......................................... 26 

V SYNTHESE ............................................................................................................... 27 

VI VERGELIJKING CHARLEROI – ANTWERPEN – BRUSSEL .................................... 29 

VII CONCLUSIE .............................................................................................................. 32 

VIII LIJST VAN AFKORTINGEN ...................................................................................... 33 

 

  



3/33 

I INLEIDING 

 

1. De CREG heeft voor deze studie als streefdoel het vergelijken van de 

kostenstructuur van de elektriciteit in juni 2010 in Brussel met deze van de hoofdsteden van 

de verschillende buurlanden.  De klant in kwestie is een residentiële verbruiker, met een 

gehuurde enkelvoudige meter, die jaarlijks 3.500 kWh1 aan grijze elektriciteit verbruikt, met 

een vermogen van 6 tot 12 kVA of een maximale stroom van 80 A in monofase. 

 

2. Wat betreft de geldigheid van de gegevens, hebben wij alle nationale regulatoren van 

de betrokken landen gecontacteerd en rekening gehouden met hun opmerkingen.  We 

zullen later merken dat Eurostat hiervoor geen uitstekend referentiepunt is. 

 

3. Huidige studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 7 oktober 2010. 

 
 
 

  

                                                

1
 Dit verbruik komt overeen met het verbruik van een gemiddeld gezin bestaande uit 4 personen, die 

leven in een ruimte van 90m² (4 kamers met een keuken).  De elektrische huishoudtoestellen zijn: 
verlichting, radio, televisie, koelkast, klein elektrisch apparatuur, wasmachine, vaatwasmachine en 
boiler. 
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II EUROSTAT 

 

4. Eurostat geeft ons een globaal overzicht van de residentiële elektriciteitsprijzen, ook 

wel de DC-klanten genoemd (2.500 kWh tot 5.000 kWh).  De volgende prijzen zijn afkomstig 

van het document « Data in Focus » van Eurostat2.  Deze prijzen komen overeen met die 

van het tweede semester (2009S2), de laatst beschikbare statistieken die up to date zijn3. Er 

ontbreken enkele cijfers voor het netwerk en de leverancier. Eurostat vermeldt voor 

bepaalde landen inderdaad niet hoe het saldo van de totale kost, verminderd met de taksen 

en de BTW, wordt verdeeld onder kosten voor het net en inkomsten voor de leverancier.  

 

Tabel 1 :  Elektriciteitsprijs 2e semester 2009, volgens Eurostat, voor huishoudens met een 
verbruik van 2.500kWh – 5.000 kWh. 

 

Eurostat Totaal (€) BTW (€) Taksen (€) Netwerk (€) Leverancier (€) 

België 658,70  114,45    51,80  N.A. N.A. 

Duitsland 802,90  128,10  199,15  196,35  279,30  

Frankrijk 428,75    61,60    44,10  N.A. N.A. 

Nederland 647,50  105,00    56,00  N.A. N.A. 
Verenigd 
Koninkrijk 492,10    23,45      0,00  141,75  326,90  

 

 

5. Deze cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid worden beschouwd.  Er bestaan 

immers taksen in het Verenigd Koninkrijk (zoals CESP (community energy saving 

programme) of CERT (Carbon Emission Reduction Target)).  Deze worden door Eurostat 

echter in de energiekost (supplier) opgenomen, wat ook het geval is van 

“groenestroomcertificaten” (Renewable Obligation  Certificates).  Het is dus belangrijk om op 

te merken dat Eurostat enkel de taksen die op de factuur van de eindverbruiker staan 

als taksen categoriseert. 

 

6. We noteren eveneens dat deze statistieken worden geacht een nationaal gemiddelde 

voor te stellen.  Dit is een belangrijk element wanneer het om distributiekosten gaat, die in 

bepaalde landen van regio tot regio verschillen. 

 

                                                

2
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-022/EN/KS-QA-10-022-EN.PDF, 

bezocht op 16 juli 2010. 
3
 Op het moment waarop dit document wordt geschreven, zijn de gegevens voor het 1e semester 

2010 enkel voor Duitsland beschikbaar. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-022/EN/KS-QA-10-022-EN.PDF
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7. Bovendien maakt Eurostat geen onderscheid tussen het tarief voor enkelvoudige 

meters en het bihoraire tarief, noch of het gaat om groene of grijze4 elektriciteit. 

 

8. Tenslotte is het belangrijk om op te merken dat Eurostat vaak gegevens gebruikt die 

niet langer actueel zijn5. 

 

9. Wij hebben de diensten van Eurostat gecontacteerd om meer informatie over hun 

methodologie te krijgen6. Helaas kon de informatie die wij ontvingen onze kennis over deze 

prijsindex niet op betekenisvolle wijze vergroten.  De landen waarvoor de totaliteit aan 

taksen wordt aangeduid, zijn zeldzaam, de bedragen nog zeldzamer. 

  

                                                

4
 Grijze elektriciteit is de elektriciteit die niet helemaal uit hernieuwbare energie wordt geproduceerd. 

5
 De informatie met betrekking tot de kostenstructuur van de elektriciteit dateert altijd van 2006 voor 

België en Frankrijk. In Engeland, wordt de « no-fossil fuel obligation », vervangen door het 
mechanisme van de « renewables obligation » (RO) nog steeds, gelijktijdig met de RO, vermeld.  
6
 Zie verzoekschrift FR1570 en de bijhorende stukken, in de hulprubriek van Eurostat 

(https://ec.europa.eu/eurostat/xtnetassist/request.htm?id=21710&tab=1). Login en paswoord aan de 
auteur te vragen.  Het opgeleverde document is eerder teleurstellend. De gegevens over Nederland 
en Duitsland zijn zeer weinig gedetailleerd, en België werd sinds 2006 niet meer geüpdatet. Enkel de 
indicaties voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn relevant. 

https://ec.europa.eu/eurostat/xtnetassist/request.htm?id=21710&tab=1
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III DE HEPI-METHODE 

 

10. Elke maand publiceert de think tank VaasaETT Global Energy de prijsindexen van 

elektriciteit (HEPI = household energy price index) voor de residentiële sector in de 

hoofdsteden van Europa7. Dit biedt niet enkel een globaal prijsniveau, ook de ontleding van 

de prijs in vier componenten (BTW, taksen, distributie en energie) wordt gepubliceerd. Zie 

tabel 2 voor een overzicht van deze index voor juni 2010. 

 

11. De berekeningsmethode gebeurt in twee etappes.  Eerst wordt de prijs van drie 

offertes per hoofdstad berekend.  De eerste offerte is de “standaardofferte” van de 

historische operator (vb. gereguleerde offerte van EDF in Parijs, of de prijs van de 

basisofferte van Electrabel in Brussel). De tweede offerte is de “marktofferte” van de 

historische operator (vb. de marktprijsofferte van EDF in Parijs).  De derde offerte is die van 

de belangrijkste concurrent van de historische operator (vb. Lampiris in Brussel).  

Vervolgens wordt het gewogen gemiddelde van deze drie offertes berekend, met de 

marktaandelen als wegingsfactor. 

 

Tabel 2 :  Elektriciteitsprijs voor de huishoudens volgens de HEPI-index in juni 2010 

 

HEPI Totaal (€) BTW (€) Taksen (€) Netwerk (€) Leverancier (€) 
België 750,80  127,65    45,05  281,55 296,55  

Duitsland 797,30  127,55  167,45  191,35  310,95  

Frankrijk 461,65    69,30    55,30  166,25  170,80  

Nederland 606,20   96,95    54,60  182,00  272,65  

Verenigd 
Koninkrijk 

484,05    24,20    24,20    77,45  358,20  

 

 

 

  

                                                

7
 De maandelijkse indexen zijn beschikbaar op volgende pagina: 

http://www.vaasaett.com/projects/hepi/latest-press-release/. 

http://www.vaasaett.com/projects/hepi/latest-press-release/
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IV EIGEN VERGELIJKING 

 

12. Het doel van dit hoofdstuk is de HEPI-tabel voor juni 2010 te reconstrueren aan de 

hand van publiek beschikbare gegevens.  Wij zullen niet verder over Eurostat uitweiden 

aangezien dit een zeer gewaagde reconstructieoefening is. 

 

13. Eerst en vooral gebruikt Eurostat immers nationale gemiddelden, terwijl wij ons zullen 

concentreren op de elektriciteitskost in de hoofdsteden.  Voor België kan dit bijvoorbeeld een 

invloed hebben op de kost van het net, omdat het tarief van de distributienetbeheerder niet 

over het gehele grondgebied hetzelfde is.  Een tweede verschil situeert zich in de definitie 

van het verbruikerstype.  Eurostat gebruikt een band van 2.500 kWh tot 5.000 kWh wat er 

weinig toe doet bij het contracttype (enkelvoudig tarief of bihorair tarief, groene of grijze 

elektriciteit,…).  Het is het totale jaarlijkse verbruik dat toelaat de categorie van de 

residentiële verbruiker te bepalen.  Voor onze benadering hebben wij een gemiddeld gebruik 

van 3.500 kWh met een enkelvoudige meter voor grijze elektriciteit genomen.  Wij kunnen 

dus niet bevestigen dat onze vergelijking op dezelfde elementen dan die van Eurostat 

steunt. 

 

14. De HEPI-methode berust, zoals uitgelegd, op een weging van drie 

elektriciteitsoffertes.  We benadrukken dat de offertes vergeleken door HEPI op het 

enkelvoudige tarief gebaseerd zijn (en niet op het bihoraire tarief).  Tenslotte is de 

energiehoeveelheid voor HEPI niet 3.500 kWh, maar het nationale residentiële gemiddelde.  

Zo is dit gemiddelde in Noorwegen veel groter dan bij ons (18.000 kWh) tengevolge van het 

algemene gebruik van elektrische verwarming8. 

 

 

 

 

  

                                                

8
 Gegevens opgeleverd door HEPI. 
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IV.1. België 

 

IV.1.1. Tarieven en taksen 

 

IV.1.1.1. Distributie en transmissie 

 

I. De DNB in Brussel is Sibelga, en de prijs is 8,3294 c€/kWh incl. BTW9 

of 83,29 €/MWh. 

II. Transmissie (Elia) : 1,05222 c€/kWh incl. BTW10 of 10,52 €/MWh. 

III. Meterhuur (bij Sibelga) : 9,90 €/jaar incl. BTW11. 

 

IV.1.1.2. Taksen 

 

I. Federale bijdrage12 :  

i. Lampiris (groene energie) : 0,1890 c€/kWh incl. BTW of 1,89 

€/MWh. 

ii. Electrabel (grijze energie) : 0,49644 c€/kWh incl. BTW of 4,96 

€/MWh. 

II. Energiebijdrage : 0,23096 c€/kWh incl. BTW13 of 2,31 €/MWh. 

III. Openbare dienstverplichting : tussen 9,6 en 13 kVA : 20,47 €/jaar  incl. 

BTW14.  

IV. Bijdrage hernieuwbare energie : Het gaat over het systeem van 

groenestroomcertificaten. Deze verplichting is geregionaliseerd.  In 

                                                

9
 Bron : offerte Lampiris : 

http://www.lampiris.be/fr/tarif_energie_verte_pdf.php?region=1&particulier_ou_societe=particulier, 
bezocht op 7 juli 2010. 
10

 Zie de prijsoffertes van Lampiris & EBL en 
http://www.sibelga.be/uploads/assets/107/1273491213973-Elia-2010-2012.pdf (bezocht op 8 juli 
2010). In het PDF-document is de BTW niet inclusief. 
11

 Zie de prijsofferte van Electrabel. 
12

 Zie de prijsoffertes van Electrabel en Lampiris, zie de prijsofferte van Electrabel. Bron : 
http://www.sibelga.be/uploads/assets/107/1273491213973-Elia-2010-2012.pdf, en 
http://www.creg.be/pdf/Tarifs/E/2010/CotFed/CotFedE2010FR.pdf, bezocht op 8 juli 2010. Zie ook art. 
5, §1, K.B. van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot 
financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de 
regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. Deze taks dient tot financiering van de CREG,  de 
beschermde klanten, het Kyoto-fonds, het nucleaire passief,… 
13

 Zie de prijsoffertes van Electrabel & Lampiris.  Deze taks is bestemd voor de financiering van de 
sociale zekerheid (http://www.iewonline.be/IMG/pdf/587position-070219-prixbaril.pdf, bezocht op 8 
september 2010). 
14

 Het gaat om dezelfde waarde dan die van HEPI. 

http://www.lampiris.be/fr/tarif_energie_verte_pdf.php?region=1&particulier_ou_societe=particulier
http://www.sibelga.be/uploads/assets/107/1273491213973-Elia-2010-2012.pdf
http://www.sibelga.be/uploads/assets/107/1273491213973-Elia-2010-2012.pdf
http://www.creg.be/pdf/Tarifs/E/2010/CotFed/CotFedE2010FR.pdf
http://www.iewonline.be/IMG/pdf/587position-070219-prixbaril.pdf
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Brussel moet elke leverancier 2,75 groenestroomcertificaten voor 100 

geleverde MWh opleveren. De kost hangt af van de 

elektriciteitsleverancier. Wij verwijzen aldus naar het volgende onderdeel. 

Bovendien voegen wij deze kost, net zoals voor Engeland, toe aan de 

categorie « leverancier » en niet aan de categorie « taksen » aangezien 

een leverancier die zich bevoorraadt bij een 100% groene producent die 

hem certificaten oplevert deze bijdrage hernieuwbare energie als een 

bron van inkomsten zal beschouwen. 

 

IV.1.1.3. BTW 

 

15. Het percentage bedraagt 21%, en wordt geheven op de taksen, en de energie-, 

transmissie- en distributiekost. 

 

 

IV.1.2. Tariefformules van bepaalde elektriciteitsleveranciers 

 

16. OPGELET : deze kosten omvatten geen taksen en nettarieven, in tegenstelling tot de 

offertes van andere aansluitingsleveranciers.  

 
Tabel 3 :  Offertes van verschillende elektriciteitsleveranciers in Brussel (juni-2010) 

 

Contracttype 
 

Vaste kosten BTWi  
(jaarabonnement) 

Variabele kosten BTWi Marktaandeel 

EBL basisoptie 
(geïndexeerd) 

79,26 €/jaar 0,07885 €/kWh of 78,85 €/MWh 40,00% 

EBL Energy + 77,67 €/jaar 0,07728 €/kWh of 77,28 €/MWh 20,00% 

Lampiris 40,00 €/jaar 0,07510 €/kWh of 75,10 €/MWh   5,00% 
 

17. De energiekost omvat ook de groene bijdrage of de bijdrage hernieuwbare energie. 

De supplementaire kosten, om de aankoopkost van de groenestroomcertificaten te 

ondersteunen, ten laste van de eindklant bedragen: 

 

 

I. Electrabel : 0,249 c€/kWh incl. BTW of 2,49 €/MWh 

II. Lampiris : 0,333 c€/kWh incl. BTW of 3,33 €/MWh 

 

18. Deze supplementaire kost stemt niet noodzakelijk overeen met de aankoopkost van 

groenestroomcertificaten voor de leveranciers. 
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Tabel 4 :  Samenvatting van de andere componenten van de energiekost in Brussel (juni-2010) 

 

Post Bedrag BTW incl. 

Distributie  83,29 €/MWh 

Transmissie  10,52 €/MWh 

Meter  9,90 €/jaar 

Federale bijdrage  Electrabel : 4,96 €/MWh ; Lampiris  1,89 €/MWh 

Energiebijdrage  2,31 €/MWh  

Openbare dienstverplichting  20,47 €/jaar 

Bijdrage hernieuwbare energie  Electrabel : 2,46 €/MWh ; Lampiris : 3,30 €/MWh 

 

 

 

IV.1.3. Berekening van de ontleding van de elektriciteitskost 

 

Tabel 5 :  Ontleding van de elektriciteitsprijs in Brussel (juni-2010)  

 

Brussel Totaal (€) BTW (€) Taksen (€) Net (€) Leverancier (€) Marktaandeel 

EBL basis 748,15  129,84  37,96  279,55  300,80  40,00% 

EBL Energy+ 741,05  128,61  37,96  279,55  294,93  20,00% (*) 

Lampiris 687,94  119,39  29,06  279,55  259,93  5,00% 

Gewogen 
gemiddelde 

741,33  128,66  37,27 279,55  295,85   

(*) bij benadering 

 

19. Brugel, de regionale Brusselse energieregulator, levert informatie over het 

marktaandeel15. Zo wordt ons aangetoond dat 40% van de klanten in Brussel nog steeds bij 

de standaardoperator aangesloten zijn, namelijk Electrabel (contract met basisoptie). 

Bovendien is Lampiris voor particulieren de tweede belangrijkste leverancier in Brussel, met 

een marktaandeel van 5%. Electrabel bezit in de residentiële sector 90% van het 

marktaandeel in Brussel. Als we hiervan die 40% standaardgebruikers aftrekken, hebben 

50% van de residentiële klanten zich aangesloten bij Electrabel (ECS). We zouden 20% van 

het totale marktaandeel kunnen rekenen voor het contract Energy+. 

  

                                                

15
 http://www.brugel.be/Files/media/stat/Statistiques_courant_version-definitive.pdf, bezocht op 23 juli 

2010. 

http://www.brugel.be/Files/media/stat/Statistiques_courant_version-definitive.pdf
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IV.2. Frankrijk 

 

20. De CRE heeft ons meegedeeld dat het meest courante vermogen in Frankrijk 6kVA 

is. 

 

IV.2.1. Tarieven en taksen 

 

IV.2.1.1. Verbruikstarief van publieke elektrische netten (TURPE) 

 

21. TURPE16 wordt bepaald bij Ministerieel Besluit, op voorstel van de CRE (de Franse 

nationale energieregulator). TURPE kan in negen componenten worden onderverdeeld, 

waarvan er drie relevant zijn voor de residentiële klanten.  

 

22. Deze drie componenten voor de laagspanning zijn: een beheerscomponent (8,04 € 

excl. BTW per jaar voor een enkelvoudig leverings- en distributiecontract, een 

meetcomponent (16,80 € excl. BTW per jaar voor vermogens tussen 0 en 18 kVA)  en een 

afnamecomponent (tarief “kort gebruik” : 18,72 € excl. BTW per jaar voor het vaste 

gedeelte (hetzij 3,12 €/kVA * 6 kVA), en 0,0315 € excl. BTW / kWh (31,50 € / MWh) voor het 

variabele gedeelte). We constateren dus dat TURPE wordt samengesteld aan de hand van 

een variabel gedeelte afhankelijk van het verbruik, en een vast gedeelte van 43,56 € excl. 

BTW per jaar (hetzij 8,04 € + 16,80 € + 18,72 €). 

 

 

IV.2.1.2. Bijdrage aan de openbare dienst elektriciteit (CSPE) 

 

23. Deze bijdrage – of taks – wordt via de elektriciteitsleverancier aan de netbeheerder 

gestort, ERDF (Electricité Réseau Distribution France), in geval van een enkelvoudig 

contract.  De bestemming van de CSPE is verschillend17 en omvat voornamelijk de 

financiering van de TARTAM (gereglementeerd overgangstarief ter aanpassing van de markt 

voor ondernemingen), het sociaal tarief, de aankooptarieven,…  

                                                

16
 De laatste versie van de 3

e
 TURPE trad in werking op 1 augustus 2010. Zie 

http://www.erdfdistribution.fr/medias/Institutionnel/TURPE_3_Bareme_2010.pdf, voor meer informatie 
over dit onderwerp. Aangezien onze vergelijking over de maand juni 2010 gaat, zullen wij met deze 
laatste verhoging geen rekening houden. 
17

 Zie http://www.cler.org/info/article.php3?id_article=3953 (bezocht in april 2010) voor een illustratie 
van de bestemming van de CSPE. 

http://www.erdfdistribution.fr/medias/Institutionnel/TURPE_3_Bareme_2010.pdf
http://www.cler.org/info/article.php3?id_article=3953
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24. De CSPE bedraagt 0,045 € excl. BTW per geleverde kWh (of 4,50 €/MWh). 

 

 

IV.2.1.3. Tarifaire bijdrage voor transport (CTA) 

 

25. Zij is inbegrepen in de transportkost van elektriciteit die op de factuur staat.  Deze 

bijkomende heffing dient om de financiering van de pensioenen van de netbeheerders te 

verzekeren (CNIEG, de nationale Kas van elektriciteits- en aardgasindustrieën). 

 

26. Ze bedraagt 21% op het vaste deel van TURPE18, hetzij 21% van 43,56 €, of 9,15 € 

excl. BTW per jaar. 

 

 

IV.2.1.4. Lokale elektriciteitstaksen (TLE) 

 

27. Deze taksen omvatten gemeentelijke en departementale taksen. Zij worden aan de 

eindklant gefactureerd en de inkomsten worden verdeeld onder de lokale overheden.  

 

28. Voor de residentiële klanten (vermogen gelijk aan of kleiner dan 36 kVa) bedraagt de 

grondslag van deze taks 80% van het totale bedrag van de elektriciteitsfactuur zonder 

taksen (zowel abonnement als verbruik), en zijn gemiddelde percentage is 11%19. Het 

maximale percentage is normaal gezien 12% (8% gemeente + 4% departement), behalve 

voor Parijs, waar het percentage 13,2%20 bedraagt. 

 

 

  

                                                

18
 Zie http://www.vialis.tm.fr/degn/cta_437.php voor de berekening van de CTA. 

19
 Bron : http://www.erdfdistribution.fr/medias/Institutionnel/plaquette_turpe_2009.pdf bezocht op 23 

april 2010, zie ook http://www.cre.fr/fr/marches/marche_de_l_electricite/marche_de_detail voor een 
overzicht van het systeem. 
20

 http://www.fournisseurs-electricite.com/fournisseurs-delectricite-par-ville/46-ville/647-paris, bezocht 
op 2 juni 2010. 

http://www.vialis.tm.fr/degn/cta_437.php
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Institutionnel/plaquette_turpe_2009.pdf
http://www.cre.fr/fr/marches/marche_de_l_electricite/marche_de_detail
http://www.fournisseurs-electricite.com/fournisseurs-delectricite-par-ville/46-ville/647-paris
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IV.2.1.5. BTW 

 

29. De belastingsvoeten zijn variabel in de residentiële sector21. Voor onderschreven 

vermogens kleiner dan 36 kVA, bedraagt hij 5,5% op het abonnement, met CTA en 

bijhorende taksen, terwijl hij 19,6% op de energieprijs bedraagt, met bijhorende taksen en 

CSPE.  

 

 

IV.2.2. Tariefformules van bepaalde elektriciteitsleveranciers 

 

30. Vandaag bestaan er in Frankrijk twee types van offertes.  De eerste is een offerte 

met een gereguleerde22 tarificatie et de tweede is een marktofferte.  In het kader van deze 

studie hebben wij ervoor gekozen om de elektriciteitsprijs te bepalen in het 13de 

arrondissement van Parijs (postcode 75013) met een vermogen van 6 kVA. 

  

Tabel 6 : Offertes van EDF (juni-2010) 
 

Contracttype Vaste kosten BTWi 
(jaarabonnement) 

Variabele kosten BTWi 

Gereguleerde prijs 
(blauw tarief)  

77,08 € 0,1081 €/kWh of 108,10 €/MWh 

Marktprijs 96,54 € 0,1203 €/kWh of 120,30 €/MWh 
 

Tabel 7 :  Offerte van Direct Energie (juni-2010) 

 

Contracttype Vaste kosten BTWi 
(jaarabonnement) 

Variabele kosten BTWi 

Vaste prijs 1 jaar 77,08 € 0,1029  €/kWh of 102,90 €/MWh 
 

 

31. Er bestaan andere elektriciteitsleveranciers in Frankrijk (Poweo,…).  Een vergelijking 

van hun offertes kan worden teruggevonden op http://www.energie-info.fr/. De monitoring 

van de CRE geeft een idee van de marktaandelen van de verschillende marktspelers in de 

residentiële sector op 30 juni 201023.  EDF gereguleerd zou 95% van de markt bezitten, en 

                                                

21
 http://www.cre.fr/fr/marches/marche_de_l_electricite/marche_de_detail bezocht op 16 juli 2010. 

22
 De gereguleerde tarieven worden gezamenlijk door de ministers van economie en energie 

vastgelegd op advies van de CRE.  Ze zijn zo vastgelegd dat ze toelaten het verbruikstarief van 
publieke elektriciteitsnetten, productiekosten en commerciële kosten van de historische operator EDF 
dekken.  Ze hangen dus af van de categorie van de klant. 
23

 http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches, bezocht op 2 september 2010. 

http://www.energie-info.fr/
http://www.cre.fr/fr/marches/marche_de_l_electricite/marche_de_detail
http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches


14/33 

EDF marktprijs 0,05%. De meest belangrijke alternatieve elektriciteitsoperator is Direct 

Energie24. 

 
 

IV.2.3. Berekening van de ontleding van de elektriciteitskost 

 

Tabel 8 :  Ontleding van de elektriciteitsprijs in Paris (juni-2010) 

 

Parijs Totaal (€) BTW (€) Taksen (€) Net (€) Leverancier (€) Marktaandeel 
EDF 

gergeuleerd 455,43  66,02  59,71  153,81  175,88  95,00% 

EDF markt 517,59  74,03  64,89  153,81  224,86     0,05 % 

Direct Energie 437,23  63,04  58,26  153,81  162,12         1,70% (*) 

Gewogen 
gemiddelde 455,15  65,97  59,69  153,81  175,67   

(*) bij benadering
25

. 

 

IV.3. Duitsland 

 

IV.3.1. Tarieven en taksen 

 

IV.3.1.1. Netgebonden kosten 

 

32. Transport en distributie (Netzentgelt). Vattenfall is de transmissie- en 

distributienetbeheerder in Berlijn. De gecombineerde transmissie- en distributiekost voor 

laagspanning bedraagt 4,56 c€/kWh26 of 45,60 €/MWh.  

 

                                                

24
 http://www.fournisseurs-electricite.com/electricite-de-france/actus-edf/39-edf/222-parts-de-marche-

des-fournisseurs-delectricite, en http://groupe.direct-energie.com/le-groupe-direct-energie/ouverture-
marche-energie.html, bezocht op 4 juni 2010.  
25

 Marktobservatorium, rapport van 30 juni 2010, 
http://www.cre.fr/fr/content/download/10124/170465/file/2010Observatoire2emeTrim-elecdetail.pdf, 
bezocht op 3 september 2010.  Wij hebben van de 29.900.000 gezinnen die klant zijn van Direct 
Energie, 50.000 gezinnen genomen. De andere marktaandelen werden rechtstreeks genomen of 
berekend uit de beschikbare gegevens in het rapport van het Marktobservatorium. 
26

 
http://www.vattenfall.de/www/dso/vf_dso/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/264535vatt/585859entg/
585953zuga/1923601ent/P0283739.pdf, bezocht op 26 mei 2010. 

http://www.fournisseurs-electricite.com/electricite-de-france/actus-edf/39-edf/222-parts-de-marche-des-fournisseurs-delectricite
http://www.fournisseurs-electricite.com/electricite-de-france/actus-edf/39-edf/222-parts-de-marche-des-fournisseurs-delectricite
http://groupe.direct-energie.com/le-groupe-direct-energie/ouverture-marche-energie.html
http://groupe.direct-energie.com/le-groupe-direct-energie/ouverture-marche-energie.html
http://www.cre.fr/fr/content/download/10124/170465/file/2010Observatoire2emeTrim-elecdetail.pdf
http://www.vattenfall.de/www/dso/vf_dso/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/264535vatt/585859entg/585953zuga/1923601ent/P0283739.pdf
http://www.vattenfall.de/www/dso/vf_dso/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/264535vatt/585859entg/585953zuga/1923601ent/P0283739.pdf
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33. Behalve transport en distributie, moet de factuur aangevuld worden met 

meteringslasten (Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung)27. De meterhuur 

(Messstellenbetrieb) bedraagt 7,80 €/jaar, terwijl de opname (Messung) 3,27 €/jaar kost. De 

facturatiekosten (Abrechnung) bedragen 11,73 €/jaar. 

 

 

IV.3.1.2. Milieubijdrage (Ökosteuer)  

 

34. Deze taks werd in 1999 geïntroduceerd en is gebaseerd op fossiele brandstoffen en 

grijze elektriciteit28. Ze bedraagt 20,50 €/MWh29, of 2,05 c€/kWh. Hernieuwbare energie is 

hiervan vrijgesteld. De huidige fiscale wetgeving voorziet belastingskortingen/-vrijstellingen 

en fiscale voordelen (bijvoorbeeld voor accumulatieverwarming30). 

 

 

IV.3.1.3. Concessie (Konzessionsabgabe)  

 

35. De concessie stemt overeen met een bijdrage gestort aan de gemeente voor de 

toekenning van het gebruiksrecht van de aansluitingsroutes en het gebruik van verschillende 

leidingen (water, elektriciteit, gas,…).  Deze bijdrage hangt voornamelijk af van de omvang 

van de gemeenschap (de bevolking), het spanningsniveau van de aansluiting op het net 

(laagspanning en middenspanning) en de verbruikstructuur.  Het gaat om een belangrijke 

bron van inkomsten voor de steden en gemeenten.  Deze taks bedraagt 2,39 c€/kWh of 

23,90 €/MWh per jaar voor Berlijn31. 

 

  

                                                

27
 http://www.vattenfall.de/www/dso/vf_dso/244938entge/245058netzz/index.jsp, bezocht op 26 mei 

2010. 
28

 http://www.stromsteuer.de/oekosteuer.htm, bezocht op 26 mei 2010. 
29

 http://www.steuerartenueberblick.de/oekosteuer_-_stromsteuer.htm, bezocht op 26 mei 2010.  
30

 http://www.stadtwerke-bochum.de/index/privatkunden/energiepreise/steuern.html, bezocht op 25 
mei 2010. 
31

http://www.vattenfall.de/de/distribution/file/PreisblattNetzentgeltefuerLastpro_83739_14423691_sna
pshot.pdf, bezocht op 1 september 2010. Let erop dat dit bedrag niet representatief is voor Duitsland. 
De kost van deze toeslag is gemiddeld 15,20 €/MWh. 

http://www.vattenfall.de/www/dso/vf_dso/244938entge/245058netzz/index.jsp
http://www.stromsteuer.de/oekosteuer.htm
http://www.steuerartenueberblick.de/oekosteuer_-_stromsteuer.htm
http://www.stadtwerke-bochum.de/index/privatkunden/energiepreise/steuern.html
http://www.vattenfall.de/de/distribution/file/PreisblattNetzentgeltefuerLastpro_83739_14423691_snapshot.pdf
http://www.vattenfall.de/de/distribution/file/PreisblattNetzentgeltefuerLastpro_83739_14423691_snapshot.pdf
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IV.3.1.4. WKK (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) 

 

36. Deze taks ondersteunt de WKK-installaties, bedraagt 0,130 c€/kWh32  of 1,30 €/MWh 

en is in de loop der jaren veel veranderd33. 

 

 

IV.3.1.5. Bijdrage voor hernieuwbare energie (EEG-Umlage)  

 

37. Door deze taks moedigt de staat de productie van energie uit hernieuwbare bronnen 

aan. De statistieken zijn beschikbaar op de site van de Duitse regulator34. Deze taks 

bedraagt 2,047 c€/kWh35 of 20,47 €/MWh. 

 

 

IV.3.1.6. BTW  (Mehrwertsteuer)  

 

38. Het BTW-percentage is 19%, en wordt geheven op alle hierboven vermelde 

elementen. 

 

 

IV.3.2. Tariefformules van bepaalde elektriciteitsleveranciers 

 

39. De referentiestad is Berlijn, meer bepaald Berlin-Mitte, beschouwd als het centrum 

van de hoofdstad. We zullen 1017936 als postcode nemen. 

 

40. Vattenfall is de belangrijkste elektriciteitsleverancier in Berlijn. In 2003 heeft hij 

Bewag37 overgenomen. De « basisformule » is de standaardformule. De meest competitieve 

                                                

32
 http://www.eeg-kwk.net/cps/rde/xbcr/eeg_kwk/2009-10-09_KWK-Aufschlag2010_Internettext.pdf, 

bezocht op 26 mei 2010. 
33

 http://www.eon-edis.com/media/KWK_Umlage.pdf, bezocht op 26 mei 2010. 
34

 
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/153014/publicationFile/6555/100427Statisti
kberichtEEG2008pdf.pdf ), bezocht op 25 mei 2010. 
35

http://www.eeg-kwk.net/cps/rde/xchg/eeg_kwk/hs.xsl/484.htm (officiële site),  http://www.stadtwerke-
bochum.de/index/privatkunden/energiepreise/steuern.html en http://www.50hertz-
transmission.net/cps/rde/xchg/trm_de/hs.xsl/1531.htm, bezocht op 25 mei 2010. 
36

 Er zijn verschillende postcodes : 10115,10117,10119,10178,10179. 

http://www.eeg-kwk.net/cps/rde/xbcr/eeg_kwk/2009-10-09_KWK-Aufschlag2010_Internettext.pdf
http://www.eon-edis.com/media/KWK_Umlage.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/153014/publicationFile/6555/100427StatistikberichtEEG2008pdf.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/153014/publicationFile/6555/100427StatistikberichtEEG2008pdf.pdf
http://www.eeg-kwk.net/cps/rde/xchg/eeg_kwk/hs.xsl/484.htm
http://www.stadtwerke-bochum.de/index/privatkunden/energiepreise/steuern.html
http://www.stadtwerke-bochum.de/index/privatkunden/energiepreise/steuern.html
http://www.50hertz-transmission.net/cps/rde/xchg/trm_de/hs.xsl/1531.htm
http://www.50hertz-transmission.net/cps/rde/xchg/trm_de/hs.xsl/1531.htm
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formule van Vattenfall is de « easy » offerte. Tenslotte zullen we Flexstrom 

DeutschlandsBest 12m als concurrerende offerte kiezen. 

Tabel 9 :  Offertes van verschillende elektriciteitsleveranciers in Berlijn (juni-2010) 

Contracttype 
 

Vaste kosten BTWi 
(jaarabonnement) 

Variabele kosten BTWi 

Flexstrom 
DeutschlandsBest 12m38 

102,00 € 0,182 €/kWh of182,00 €/MWh 

Vattenfall Basis39 70,80 € 0,2023 €/kWh of 202,30 €/MWh 

Vattenfall easy 67,20 € 0,1915 €/kWh of 191,50 €/MWh 

 

 
 
IV.3.3. Berekening van de ontleding van de elektriciteitskost 

 

41. Wat betreft het marktaandeel, informeert de Duitse regulator ons dat Vattenfall 77% 

van het martkaandeel bezit. De standaardofferte komt overeen met 60% van de Vattenfall-

contracten, hetzij ongeveer 45% van de markt, terwijl de andere offertes 40% van de 

Vattenfall-contracten vertegenwoordigen. De Duitse regulator acht het gepast om deze 40% 

aan de « Easy » offerte van Vattenfall toe te kennen (hetzij 32% van het marktaandeel), en 

de rest van de markt (23% van de aandelen) aan de Flexstrom-offerte. 

 

 
Tabel 10 :  Ontleding van de elektriciteitsprijs in Berlijn (juni-2010) 

 

Berlijn Totaal (€) BTW (€) Taksen (€) Net (€) Leverancier (€) Marktaandeel 

Vattenfall Basis 778,85  124,35  231,60  182,40  240,50  45,00% 

Vattenfall Easy 737,45  117,74  231,60  182,40  205,71  32,00% 

Flexstrom 739,00  117,99  231,60  182,40  207,01  23,00% 

Gewogen 
gemiddelde 

756,44  120,78  231,60  182,40  221,67   

 

 
  

                                                                                                                                                  

37
 http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Bewag-AG-Company-History.html, bezocht op 

9 juni 2010.  
38

 http://www.verivox.de/power/calculator.aspx, bezocht op 6 oktober 2010. 
39

 http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/1965977priva/202406priva/2037880strom/index.jsp, bezocht 
op 20 augustus 2010. 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Bewag-AG-Company-History.html
http://www.verivox.de/power/calculator.aspx
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/1965977priva/202406priva/2037880strom/index.jsp
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IV.4. Nederland 

 

IV.4.1. Tarieven en taksen 

 

IV.4.1.1. Transmissie en distributie 

 

42. Deze bedragen worden aan de netbeheerders gestort (bij voorbeeld Enexis voor de 

distributie in de provincie Noord Holland, waar Amsterdam is gesitueerd).  Sinds 1 januari 

2009 werd de tarificatie van netwerkkosten aangepast.  De variabele kosten (per kWh) 

werden immers veranderd in een capaciteitstarief, dat afhangt van de capaciteit. De 

gekozen capaciteit gaat tot 3x25A.  De transmissiekost is in het capaciteitstarief inbegrepen.  

Opgelet: de elektriciteitsleverancier incasseert dit bedrag niet.  Voor het moment en volgens 

de leverancier wordt een factuur rechtstreeks door de distributienetbeheerder en niet door 

de leverancier aan de eindverbruiker geadresseerd.  In de toekomst zal de leverancier deze 

factuur versturen40. 

 

De tarieven, vastgelegd door de energiekamer (voorheen DTe), voor transmissie en 

distributie omvatten41 :  

a. aansluitingskosten42 : 

                                                

40
 Zie e-mailbericht van de NMa.  

41
 http://www.enexis.nl/site/over_enexis/onze_tarieven/consumenten_mkb.jsp, bezocht op 4 mei 

2010. Zie ook : 
http://www.enexis.nl/site/Images/Tarieven%20Enexis%20Kleiverbruik%20Elektriciteit%20en%20Gas
%202010.pdf, bezocht op 21 mei 2010. 
42

 http://www.enexis.nl/site/over_enexis/onze_tarieven/consument_mkb_eenmalig_elektriciteit.jsp, 
bezocht op 4 mei 2010. Wat de andere hoofdsteden betreft, bestaat de aansluiting uit een vaste 
eenmalige kost voor de ganse levensduur van de site. Het geval van Nederland, met een jaarlijkse 
aansluitingskost, is dus een bijzonder geval. In Brussel kost de aansluiting van een nieuwe meter bij 
Sibelga 1.520,97 € incl. BTW (http://www.sibelga.be/fr/nos-tarifs/tarifs-raccordements-et-compteurs, 
bezocht op 1 september 2010). In Parijs wordt de aansluiting gedeeltelijk door TURPE betaald. De 
aansluitingskost niet door TURPE gedekt, wordt « de contributie » genoemd. De aansluitingskost is 
beschikbaar op http://www.erdfdistribution.fr/medias/Racc_bareme/ERDF-PRO-RAC_03E.pdf, pp. 25-
27 (bezocht op 1 september 2010). De kost varieert naar gelang de lengte van de aansluiting. De 
grootteorde is 1.500,00 € excl. BTW. Merk ook op dat de postcode 75013 deel uitmaakt van de 4

e
 

aansluitingszone. In Londen kost een enkelvoudige aansluiting 1.100,00 £ (of 1.243,00 €) (zie 
http://www.edfenergy.com/products-
services/networks/pdf/IDNO_CCCM_and_CS_Final_v2_CLEAN_-
_incl___Ofgem_changes_v2_0_kk_110810_track_changes_accepted.pdf, p. 34, bezocht op 1 
september 2010). In Berlijn factureert Vattenfall ook een eenmalige prijs voor de levensduur van de 
aansluitingsverbinding. De grootteorde is duizend euro (zie 
http://www.vattenfall.de/de/distribution/file/PreisblattAnschlussNSPBerlin_01_76247_14427920_snap
shot.pdf, bezocht op 1 september 2010). Tenslotte merken wij op dat de aansluiting concurrentieel is 
in Engeland (« competition in connections ») en in Nederland. 

http://www.enexis.nl/site/over_enexis/onze_tarieven/consumenten_mkb.jsp
http://www.enexis.nl/site/Images/Tarieven%20Enexis%20Kleiverbruik%20Elektriciteit%20en%20Gas%202010.pdf
http://www.enexis.nl/site/Images/Tarieven%20Enexis%20Kleiverbruik%20Elektriciteit%20en%20Gas%202010.pdf
http://www.enexis.nl/site/over_enexis/onze_tarieven/consument_mkb_eenmalig_elektriciteit.jsp
http://www.sibelga.be/fr/nos-tarifs/tarifs-raccordements-et-compteurs
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Racc_bareme/ERDF-PRO-RAC_03E.pdf
http://www.edfenergy.com/products-services/networks/pdf/IDNO_CCCM_and_CS_Final_v2_CLEAN_-_incl___Ofgem_changes_v2_0_kk_110810_track_changes_accepted.pdf
http://www.edfenergy.com/products-services/networks/pdf/IDNO_CCCM_and_CS_Final_v2_CLEAN_-_incl___Ofgem_changes_v2_0_kk_110810_track_changes_accepted.pdf
http://www.edfenergy.com/products-services/networks/pdf/IDNO_CCCM_and_CS_Final_v2_CLEAN_-_incl___Ofgem_changes_v2_0_kk_110810_track_changes_accepted.pdf
http://www.vattenfall.de/de/distribution/file/PreisblattAnschlussNSPBerlin_01_76247_14427920_snapshot.pdf
http://www.vattenfall.de/de/distribution/file/PreisblattAnschlussNSPBerlin_01_76247_14427920_snapshot.pdf
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i. installatiekost (eenmalig) : 675,92 € BTWi. Deze is niet relevant voor 

onze analyse.  

ii. variabel deel : (Periodieke aansluitvergoeding) : 31,42 €/jaar BTWi (26,40 

€/jaar BTWe). 

b. distributiekosten :  

i. vast deel (vastrecht transport) : 21,42 €/jaar BTWi. 

ii. Deel afhankelijk van de capaciteit (capaciteitstarief) : 126,19 €/jaar BTWi. 

c. transmissiekosten (systeemdiensten): 6,16 €/jaar BTWi. Deze worden 

teruggestort aan TenneT43, de nationale transmissienetbeheerder. 

d. Meterkosten (huur + opname) : 30,14 €/jaar BTWi, of 25,33 €/jaar BTWe. 

 

 

IV.4.1.2. Energiebelastingen 

 

43. Er is een variabele taks, geïnd door de leverancier, en doorgestort aan de Staat. De 

belasting is de regulerende energie belasting en bedraagt voor elektriciteit 0,1114 €/kWh 

excl. BTW44 of 111,40 €/MWh. 

 

44. Een gedeelte van de verbruikte energie wordt niet belast maar wordt vertaald in een 

korting op de belasting (vaste korting). Als je globaal minder belastingen moet betalen dan 

deze korting, krijgt de klant toch een korting op zijn factuur.  Deze korting wordt toegekend 

op het bedrag BTWi, en bedraagt tot 379,16 €45 (of 318,62 € excl. BTW). Wat is de reden 

van deze korting ? De Nederlandse regering vertrekt van het principe dat het onmogelijk is 

om  zijn elektriciteitsverbruik  100% te verminderen, want er rest altijd een noodzakelijk 

verbruik om te voorzien in de primaire behoeften.  De regering heeft dus beslist om dit 

“noodzakelijk elektriciteitsverbruik” niet te belasten, vandaar deze belastingskorting 

verbonden aan het elektriciteitsverbruik46. 

 

  

                                                

43
 http://www.energieverbruik.org/rekenmodellen/20090105_E_hh_zakelijkklein_2009_tcm86-

127769.pdf, bezocht op 21 mei 2010. Opgelet : de tarieven zijn verschillend dan die op de Enexis-
site: de datum is immers verschillend. 
44

 http://www.deenergiegids.nl/Regulerende-Energie-Belasting.aspx, bezocht op 21 mei 2010. 
45

 http://www.electrabel.nl/Thuis/Producten/Toelichting_tarieven.aspx, bezocht op 21 mei 2010. 
46

 http://www.gaslicht.com/energie-faq/de-energienota.aspx, bezocht op 7 juli 2010. Zie ook : 
Consuwijzer. Zij komt overeen met een vrijstelling van de energiebelasting van 1500 kWh : 
http://www.deenergiegids.nl/Regulerende-Energie-Belasting.aspx, bezocht op 7 juli 2010. 

http://www.energieverbruik.org/rekenmodellen/20090105_E_hh_zakelijkklein_2009_tcm86-127769.pdf
http://www.energieverbruik.org/rekenmodellen/20090105_E_hh_zakelijkklein_2009_tcm86-127769.pdf
http://www.deenergiegids.nl/Regulerende-Energie-Belasting.aspx
http://www.electrabel.nl/Thuis/Producten/Toelichting_tarieven.aspx
http://www.gaslicht.com/energie-faq/de-energienota.aspx
http://www.deenergiegids.nl/Regulerende-Energie-Belasting.aspx


20/33 

IV.4.1.3. BTW 

 

45. De leverings-, distributie- en transmissiekosten, evenals de belastingen zijn 

onderworpen aan het BTW-percentage van 19%.  

 

 

IV.4.2. Tariefformules van bepaalde elektriciteitsleveranciers 

 

46. In het geval van Amsterdam hebben we niet voldoende volledige informatie kunnen 

vinden over het marktaandeel van de verschillende leveranciers47, noch over de 

standaardoperator voor Amsterdam. De vergelijking zal dus gebaseerd zijn op de offerte van 

drie belangrijke leveranciers in Nederland, met name Essent, Nuon en Electrabel. Elke 

offerte zal over hetzelfde marktaandeel beschikken. 

 
Tabel 11 :  Offertes van verschillende elektriciteitsleveranciers in Amsterdam (postcode 1012 NX) 

(juni-2010) 

 

Contracttype 
 

Vaste kosten BTWi 
(jaarabonnement) 

Variabele kosten BTWi 

EBL Standaard, 1 jaar, variabele 
prijzen48 

25,00 € 0,2175 €/kWh of 217,50 €/MWh 

Essent KeuzeTarief Standaard, 
variabele prijzen49 

24,99 € 0,2247 €/kWh of 224,70 €/MWh 

Nuon, variabele prijzen50 23,88 € 0,2180 €/kWh of 218,00 €/MWh 
 

 

 

  

                                                

47
 De Nederlandse regulator heeft ons ook niet meer informatie over dit onderwerp kunnen bezorgen. 

48
 http://www.electrabel.nl/Thuis/Producten/Elektriciteit/EenJaarVariabel.aspx#, bezocht op 20 

augustus 2010. 
49

 
http://www.essent.nl/content/particulier/producten/stroom_en_gas_variabel/index.html?region=1&erro
r=1&postcodeCijfers=1012&postcodeLetters=nx&huisnummer=1#tab-2, bezocht op 9 juni 2010. 
50

 http://www.nuon.nl/producten-en-diensten/stroom/standaard-stroom/variabele-
energieprijzen.jsp?tab=Variabele%20prijzen, bezocht op 9 juni 2010.  

http://www.electrabel.nl/Thuis/Producten/Elektriciteit/EenJaarVariabel.aspx
http://www.essent.nl/content/particulier/producten/stroom_en_gas_variabel/index.html?region=1&error=1&postcodeCijfers=1012&postcodeLetters=nx&huisnummer=1#tab-2
http://www.essent.nl/content/particulier/producten/stroom_en_gas_variabel/index.html?region=1&error=1&postcodeCijfers=1012&postcodeLetters=nx&huisnummer=1#tab-2
http://www.nuon.nl/producten-en-diensten/stroom/standaard-stroom/variabele-energieprijzen.jsp?tab=Variabele%20prijzen
http://www.nuon.nl/producten-en-diensten/stroom/standaard-stroom/variabele-energieprijzen.jsp?tab=Variabele%20prijzen
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IV.4.3. Berekening van de ontleding van de elektriciteitskost 

 

Tabel 12 :  Ontleding van de elektriciteitsprijs in Amsterdam (juni-2010) 

 

Amsterdam Totaal BTW Taksen Netwerk Levering Marktaandeel 

Nuon 623,04 €   99,48 € 71,28 € 180,95 € 271,34 € 33,33% (*) 

Essent 647,60 € 103,40 € 71,28 € 180,95 € 291,98 € 33,33% (*) 

EBL 622,41 €   99,38 € 71,28 € 180,95 € 270,81 € 33,33% (*) 

Gewogen 
gemiddelde 631,02 € 100,75 € 71,28 € 180,95 € 278,05 €  
(*) Wij hebben geen informatie met betrekking tot de verschillende marktaandelen van de 
elektriciteitsleveranciers.  Wij zullen dus een niet-gewogen gemiddelde nemen 
 

 
 
 
IV.5. Verenigd Koninkrijk (VK) 

 

47. De website van de Britse regulator, Ofgem, geeft ons informatie over de ontleding 

van de elektriciteitsfactuur van de residentiële klant51. Wij hernemen hier de relevante 

elementen. 

 

48. Wij vermelden reeds dat de taksen in Engeland proportioneel minder hoog zijn dan in 

continentaal Europa52 en dat het bihoraire tarief in Engeland « Economy 7 » wordt genoemd. 

 

49. Voor de omzetting pond sterling - euro hebben we gebruik gemaakt van de pariteit 

van de koopkracht (purchasing power parity). De wisselkoersen zijn terug te vinden op: 

www.oecd.org/std/ppp. In juni 2010 bedraagt de koers 113, wat wil zeggen dat één pond 

gelijk is aan 1,13 € verminderd met de verschillen door het prijsniveau. De PPP-

wisselkoers is dus 0,88 £/€. 

 

 
  

                                                

51
 http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/Documents1/updatedhouseholdbills09.pdf, bezocht op 

27 april 2010. 
52

 Zie de Ofgem-factsheet. 

http://www.oecd.org/std/ppp
http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/Documents1/updatedhouseholdbills09.pdf
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IV.5.1. Tarieven en taksen 

 

IV.5.1.1. Transmissietarief 

 

50. Dit tarief noemt « Transmission use of System » (TNUoS) en wordt teruggestort aan 

de TNB (The National Grid). De transmissiekosten worden verdeeld onder de producenten 

en de verbruikers.  De tarieven worden jaarlijks vastgelegd en zijn verschillend voor elke 

zone.  Zo werden bijvoorbeeld op 29 januari 2010 de tarieven gepubliceerd die gelden vanaf 

april 201053. In het Excel-document met de tarieven54 vinden we twee tabbladen terug, één 

met de opwekkingstarieven (productie) en het andere met de verbruikstarieven (levering).  

Voor wat betreft de verbruikstarieven, bestaan er twee verbruikerstypes: verbruikers met een 

meter die elk half uur wordt opgenomen (half-hourly (HH) metered customers), en 

verbruikers die over een klassieke meter beschikken (non-half-hourly (NHH) metered 

customers).  

 

51. Wij zullen ons niet met de HH-meters bezighouden, aangezien zij enkel 

geïmplementeerd worden in commerciële en industriële sites.  Voor wat de NHH-meters 

betreft, moet de leverancier het verbruik van de NHH-sites tussen 16.00 u. en 19.00 u. elke 

dag van het jaar vermenigvuldigd met het tarief aan The National Grid (de TSO) betalen.  

Het tarief is geldig vanaf 1 april 2010 en is 3,60 p£/kWh of 44,64 €/MWh55.  

 

52. Het « charging team » van de Britse TNB56 heeft uitgelegd dat een schatting wordt 

gemaakt van het verbruik van de huishoudens tussen 16.00 u. en 19.00 u.  Op basis van 

deze schatting betalen de leveranciers de TNB.  Vervolgens wordt een aanpassing 

doorgevoerd tengevolge van de effectieve verbruiksmetingen van de gezinnen. Er is dus 

een socialisatie van de transmissiekosten van de huishoudens (een gezin dat tussen 16.00 

u. en 19.00 u. meer verbruikt dan de schatting zal proportioneel niet meer betalen dan een 

gezin dat minder dan deze schatting verbruikt tijdens deze periode, terwijl het over een 

piekperiode gaat). 

                                                

53
 http://www.nationalgrid.com/uk/Electricity/Charges/usefulinfo/, bezocht op 11 mei 2010. 

54
 http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/5A82B165-D300-4E23-8774-

8F8656463242/40871/FinalTariffs2010_2012.xls, bezocht op 11 mei 2010. De tarieven gepubliceerd 
door « het Nationale Net », langs de kant van de vraag, houden rekening met de korting voor zwakke 
generaties. 
55

 p (pence) = centiemen van de pond £. http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/A2EAC348-38D8-
403C-8A2D-E080E504B39C/39557/FinalTNUoStariffsfor2010.pdf, bezocht op 11 mei 2010. 
56

 Bereikbaar op (National Grid - +44 1926 654633);  
http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/A2EAC348-38D8-403C-8A2D-
E080E504B39C/39557/FinalTNUoStariffsfor2010.pdf, bezocht op 11 mei 2010. 

http://www.nationalgrid.com/uk/Electricity/Charges/usefulinfo/
http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/5A82B165-D300-4E23-8774-8F8656463242/40871/FinalTariffs2010_2012.xls
http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/5A82B165-D300-4E23-8774-8F8656463242/40871/FinalTariffs2010_2012.xls
http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/A2EAC348-38D8-403C-8A2D-E080E504B39C/39557/FinalTNUoStariffsfor2010.pdf
http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/A2EAC348-38D8-403C-8A2D-E080E504B39C/39557/FinalTNUoStariffsfor2010.pdf
http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/A2EAC348-38D8-403C-8A2D-E080E504B39C/39557/FinalTNUoStariffsfor2010.pdf
http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/A2EAC348-38D8-403C-8A2D-E080E504B39C/39557/FinalTNUoStariffsfor2010.pdf
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53. Ofgem legt in een e-mail van 28 mei 2010 uit dat, om de verbruikte elektriciteit van 

die periode te berekenen, het jaarlijkse verbruik van een gezin moet worden 

vermenigvuldigd met drie factoren:  

 

I. Peak share : 0,1798 

II. Distribution Loss Adjustment factor : 1,084 

III. Transmission losses : 1,0186 

 

De eerste twee factoren (peak share en Distribution Loss Adjustment factor) worden 

gepubliceerd in de berekening van de distributietarieven : berekeningsvoorbeeld van de 

transmissiekost : 3.500 kWh x 0,1798 x 1,08457 x 1,018658 = 694,85 kWh. Deze hoeveelheid 

vermenigvuldigd met 0,036 £, tarief voor het gebruik van het transmissienet, geeft ons een 

kost van 25,01 £ of 28,27 € per jaar. 

 

 

IV.5.1.2. Distributietarieven 

 

54. De gereguleerde distributiekosten zijn verschillend voor elke DNB. We zullen de DNB 

van Londen nemen, LPN (London Power Networks), eigendom van EPN – EDF Power 

Networks59 en die binnenkort in handen van Li Ka-Shing zal vallen.  

 

55. Het distributietarief omvat twee delen. Eerst is er het variabele deel dat neerkomt op 

1,433 p£/kWh (of 16,19 €/MWh), en tenslotte het vaste deel, voor elk MPAN (Meter Point 

Administration Number) dat neerkomt op 3,25 p£ per dag60, hetzij 11,86 £ of 13,40 € voor de 

vaste jaarlijkse kosten. Voor een verbruik van 3.500 kWh bedragen de distributiekosten 

62,02 £ of 70,08 € per jaar, vaste en variabele kosten inbegrepen. 

 

                                                

57
 Distribution loss adjustment factor : http://www.edfenergy.com/products-

services/networks/pdf/LPN_UoS_Charging_Statement_011009_40_Day_Notice.pdf, page 23/25, 
period 5 for domestic profiles, bezocht op 31 mei 2010. Ook beschikbaar op : 
http://2010.energynetworks.org/structure-of-charges/   
58

 Transmission loss adjustment factor : hij wordt getaxeerd door Ofgem, die hem ons per e-mail heeft 
doorgestuurd. 
59

 Het tarief bevindt zich op  http://2010.energynetworks.org/structure-of-charges/  (bezocht in mei 
2010). 
60

 Zie tabblad « Tariffs » van de Excel-sheet. Op de elektriciteitsfactuur (vb. http://www.first-
utility.com/downloads/SampleGas&ElecBill.pdf, bezocht op 11 mei 2010), wordt deze post standing 
charge genoemd, het is de prijs voor aansluiting op het net (http://simplyswitchinsurance.com/what-is-
standing-charge.html, bezocht op 11 mei 2010). In de Ofgem-factsheet, wordt deze post als meter 
provision aangeduid en bedraagt hij 4,50 £ of 5,08 €. Dit cijfer dateert echter van 2006-2007 en komt 
overeen met het nationale gemiddelde. Wij zullen het dus niet gebruiken. 

http://www.edfenergy.com/products-services/networks/pdf/LPN_UoS_Charging_Statement_011009_40_Day_Notice.pdf
http://www.edfenergy.com/products-services/networks/pdf/LPN_UoS_Charging_Statement_011009_40_Day_Notice.pdf
http://2010.energynetworks.org/structure-of-charges/
http://2010.energynetworks.org/structure-of-charges/
http://www.first-utility.com/downloads/SampleGas&ElecBill.pdf
http://www.first-utility.com/downloads/SampleGas&ElecBill.pdf
http://simplyswitchinsurance.com/what-is-standing-charge.html
http://simplyswitchinsurance.com/what-is-standing-charge.html
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IV.5.1.3.  « Renewables Obligation » (RO) 

 

56. De RO is het belangrijkste ondersteuningsmechanisme voor hernieuwbare energie61. 

Het legt de elektriciteitsleveranciers op om een deel van de geleverde elektriciteit te kopen 

bij elektriciteitsproducenten op basis van hernieuwbare energiebronnen en verplicht de 

verbruikers onrechtstreeks om deze elektriciteit te subsidiëren62. Het systeem is gebaseerd 

op certificaten (Renewables Obligation Certificate (ROC)). Een certificaat wordt afgeleverd 

voor elke MWh geproduceerd uit hernieuwbare energie. Hierna volgen enkele cijfers van het 

jaarverslag 2008-2009 van de Britse regulator Ofgem63: 

- 65% van de verplichte productie op basis van hernieuwbare energie wordt 

bereikt. 

- De boete voor het niet voldoende aanbieden van certificaten (of « buy-out 

rate ») bedraagt vandaag 36,99 £ of 41,80 €  per ROC64. 

- In 2010-2011, moet de leverancier in Engeland, Wales en Schotland 11,1 ROC 

voor 100 geleverde MWh voorleggen. Dit plafond zal geleidelijk stijgen (15,4 

ROC in 2015 / 2016)65. 

- Ten tijde van de veiling op 24 juni 2010 bedroeg de gemiddelde prijs voor 1 

ROC 49,16 £66 of 55,55 €.  

 

57. Om de kost van de ROC voor de leverancier te berekenen, zullen we de waarde van 

de boete nemen en niet die van de markt.  De marktwaarde is hoger dan de waarde van de 

boete want de leveranciers die over ROC beschikken verdelen onderling het bedrag van de 

boete gestort door de leveranciers die hun verplichtingen niet hebben kunnen vervullen.  Zo 

worden inkomsten aan het bezit van een ROC gekoppeld.   De marktwaarde van de ROC 

vormt bijgevolg niet de totale kost van de ROC, want we zouden deze moeten verminderen 

                                                

61
 http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/RenewablObl/Pages/RenewablObl.aspx, 

bezocht op 28 april 2010. Er bestaan talrijke verwijten over dit systeem, veel te duur voor de bereikte 
resultaten. Zie http://www.ref.org.uk/Files/rb.jc.ref.roc.05.09.08.pdf, bezocht op 28 april 2010. We 
merken op dat dit RO-systeem kan werken als plafond op het maximale niveau van hernieuwbare 
elektriciteit, en niet als doelstelling. De prijs van de ROC daalt immers, en bereikt een marginale 
nulwaarde wanneer het doel van de RO bereikt wordt. 
62

 http://www.sswfag.org.uk/docs/Wind%20power%20subsidy%20in%20the%20UK.doc, bezocht op 
28 april 2010. 
63

 
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/RenewablObl/Documents1/Annual%20Report%2
02008-09.pdf, bezocht op 28 april 2010. 
64

 http://www.ofgem.gov.uk/Media/PressRel/Documents1/RO%20Buy-
Out%20price%202010%2011%20FINAL%20FINAL.pdf, bezocht op 28 april 2010 of 
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/RenewablObl/Documents1/Supplierguidance.pdf
, p. 27, bezocht op 31 mei 2010. 
65

 http://www.ref.org.uk/Files/rb.jc.ref.roc.05.09.08.pdf, bezocht op 28 april 2010. 
66

 http://www.e-roc.co.uk/trackrecord.htm, bezocht op 20 augustus 2010. 

http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/RenewablObl/Pages/RenewablObl.aspx
http://www.ref.org.uk/Files/rb.jc.ref.roc.05.09.08.pdf
http://www.sswfag.org.uk/docs/Wind%20power%20subsidy%20in%20the%20UK.doc
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/RenewablObl/Documents1/Annual%20Report%202008-09.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/RenewablObl/Documents1/Annual%20Report%202008-09.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Media/PressRel/Documents1/RO%20Buy-Out%20price%202010%2011%20FINAL%20FINAL.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Media/PressRel/Documents1/RO%20Buy-Out%20price%202010%2011%20FINAL%20FINAL.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/RenewablObl/Documents1/Supplierguidance.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/RenewablObl/Documents1/Supplierguidance.pdf
http://www.ref.org.uk/Files/rb.jc.ref.roc.05.09.08.pdf
http://www.e-roc.co.uk/trackrecord.htm
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met de inkomsten verbonden aan het bezit van deze ROC.  Derhalve is de maximale kost 

die een leverancier voor de ROC betaalt gelijk aan de kost van de boete.  De beschouwde 

kost voor de ROC is dus 3,5 x 0,111 x 36,99 £ = 14,37 £ = 16,24 €  per jaar. 

 

 
IV.5.1.4. Carbon Emission Reduction Target67(CERT) 

 

58. De overheid van het VK heeft de gas- en elektriciteitsleveranciers een daling van 185 

MtCO2 over de periode 2008-2011 opgelegd. Dit is het belangrijkste programma dat streeft 

naar de verbetering van de energetische efficiëntie (verlichting, isolatie, …).  

 

59. De Ofgem-factsheet toont aan dat hij gemiddeld 45,00 £ per jaar per gezin kost (gas 

en elektriciteit). Om het deel van de CERT te berekenen dat aan elektriciteit kan worden 

toegewezen, deelt de benadering van Ofgem dit bedrag in twee. Zo zal de residentiële 

elektriciteitsverbruiker 22,50 £, of 25,42 €, per jaar voor de CERT betalen. 

 

 

IV.5.1.5. Community Energy Saving Programme (CESP) 

 

60. De raming van de Ofgem-factsheet is 3,00 £ voor de totale gas- en 

elektriciteitsfactuur. Dit komt dus neer op 1,50 £, of 1,69 €, per jaar voor elektriciteit. 

 

IV.5.1.6. BTW 

 

61. Het BTW-percentage in de residentiële sector is 5%.  

 

 
IV.5.2. Tariefformules van bepaalde elektriciteitsleveranciers 

 

62. De historische operator in Londen is de « London Electricity Board », teruggekocht 

door EDF. Vóór de liberalisering moesten alle verbruikers zich bij hen bevoorraden.  Ofgem 

toont aan dat EDF Energy in juni 2007 over 57% van het marktaandeel beschikte, volgens 

                                                

67
 http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/EnergyEff/CU/Documents1/certfeb10.pdf, en 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/consumers/saving_energy/cert/cert.aspx 
bezocht op 11 mei 2010. 

http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/EnergyEff/CU/Documents1/certfeb10.pdf
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/consumers/saving_energy/cert/cert.aspx
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het aantal meters (niet volgens de hoeveelheid geleverd energie)68. De vergelijking zal 

gebaseerd zijn op het standaardtarief van de historische operator, net als op zijn 

concurrentieel tarief (Online Saver 669). Bovendien zal RWE nPower met zijn standaardtarief 

de alternatieve leverancier zijn.  

 
Tabel 13:  Prijsoffertes van EDF in Londen (juni-2010) 

Contracttype  Vaste kosten BTWi 
(per jaar) 

Variabele kosten BTWi 

EDF standard  Geen 0,1875 £/kWh (213,07 €/MWh) voor de 
eerste 900 kWh ; 0,1143 £/kWh (129,88 
€/MWh) voor het saldo  

EDF Online Saver 6 68,47£ of 77,37€ 0,0968 £/kWh (109,38 €/MWh) 

 
Tabel 14:  Prijsofferte van RWE in Londen (juni-2010) 

Contracttype Vaste kosten BTWi  
(per jaar) 

Variabele kosten BTWi 

RWE nPower Standard Geen 0,15183 £/kWh (172,53€/MWh) voor de 
eerste 728 kWh ; 0,12915  £/kWh 
(146,76€/MWh) voor het saldo 

 
IV.5.3. Berekening van de ontleding van de elektriciteitskost 

 
63. Wij merken op dat de ROC, het equivalent van de groenestroomcertificaten in België, 

in de prijs van de leverancier zijn inbegrepen. De enige taksen die in de boekhouding 

worden opgenomen zijn dus de CESP en de CERT70. Wij herinneren eraan dat wat betreft 

de ROC-waarden, de waarde van de boete in de boekhouding wordt opgenomen. 

 
Tabel 15:  Ontleding van de elektriciteitsprijs in Londen (juni-2010) 

Londen Totaal (€) BTW (€) Taksen (€) Net (€) Leverancier (€) Marktaandeel 

EDF Standard 526,50  25,07  27,12  98,35 375,96  40,00% (*) 

EDF Online 460,22  21,92  27,12  98,35  312,84  10,00% (*) 

RWE 529,45  25,21  27,12  98,35  378,77 10,00% (*) 

Gewogen 
gemiddelde 515,94  24,57  27,12  98,35  365,91   

(*) bij benadering
71

. 

                                                

68
 

http://www.ofgem.gov.uk/Markets/RetMkts/Compet/Documents1/DRMR%20March%202007doc%20v
9%20-%20FINAL.pdf, p. 27, bezocht op 7 juni 2010. 
69

 Momenteel bestaat er een 7e versie van deze offerte, maar zij komt niet overeen met de 
vergelijkingsperiode van deze studie.  
70

 Wij merken op dat in Eurostat, deze twee taksen zijn inbegrepen in de leveringskost van de 
elektriciteit. 
71

 EDF beschikte nog over 57% van het marktaandeel in 2007. Wij zijn van oordeel dat zij vandaag 
nog over 50% beschikt. HEPI  heeft ons in een e-mail van 20 januari 2010 uitgelegd dat de offertes 
beschouwd voor de berekening van hun index in Londen 60% van het marktaandeel omvatten. Het 
verschil – 10% – komt dus toe aan RWE. 

http://www.ofgem.gov.uk/Markets/RetMkts/Compet/Documents1/DRMR%20March%202007doc%20v9%20-%20FINAL.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Markets/RetMkts/Compet/Documents1/DRMR%20March%202007doc%20v9%20-%20FINAL.pdf
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V SYNTHESE 

 
Figuur 1 :  Synthese van de ontleding van de kost van 3.500 kWh elektriciteit in euro voor juni 2010 

in 5 Europese hoofdsteden (poging tot reproductie van de HEPI-resultaten) 

 

 

 
Tabel16 :  Synthese van de kost voor de residentiële klant met een verbruik van 3.500 kWh met 

een gehuurde enkelvoudige meter, een vermogen van 6kVA tot 12kVA (of 3x25A of 
1x80A) voor juni 2010, volgens de methode uitgelegd in dit document (poging tot 
reproductie van de HEPI-resultaten) 

 

 Brussel Parijs Berlijn Amsterdam Londen 

Leverancier (€) 295,85  

 

 175,67   221,67    278,05    365,91   

Netwerk (€) 279,55  

 

 153,81    182,40    180,95      98,35   

Taksen (€) 37,27     59,69    213,60      71,28      27,12   

BTW (€) 128,66     65,97    120,78    100,75      24,57   

      

Totaal (€)  741,33  455,15    756,44    631,02    515,94   

Gemiddelde per kWh (€)   0,2118   0,1300    0,2161    0,1803    0,1474   

Index 100 61 102 85 70 
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Tabel 17 : Gedetailleerd overzicht van de verschillende componenten van de elektriciteitskost (juni-
2010) 

 

 
  

Brussel 
(€) 

Parijs 
(€) 

Berlijn 
(€) 

Amsterdam 
(€) 

Londen 
(€) 

Leverancier 
    

295,85  175,67  221,67  278,05  365,91  

  Energie en andere kosten 288,46  175,67  221,67  278,05  349,67  

  

Groenestroomcertificaten  
(of gelijkaardig) 
  

7,39  N.A N.A.  N.A. 16,24  

Netwerk 
    

279,55  153,81  182,40  180,95  98,35  

  Transmissie en distributie 271,37  N.A. 159,60  129,22  84,94  

    Transmissie 30,44  N.A. N.A. 5,18  28,27 

    Distributie 240,93  N.A. N.A. 124,04  56,68  

  Meterhuur 8,18  N.A. 7,80  25,33  13,40  

  Meteropname   N.A. 16,80  3,27  N.A. N.A. 

  Beheer (facturatie,…) N.A. 8,04  11,73  N.A. N.A. 

  
Aansluiting (variabel) 
  

N.A. N.A. N.A. 26,40  N.A. 

Taksen 
     

37,27  59,69  231,60  71,28  27,12  

  Lokale taksen   N.A. 34,79  83,65  N.A. 0,00  

  Taksen excl. sociale taksen 23,60  N.A.   0,00  N.A. 0,00  

  
Milieutaksen 
  

N.A. N.A. 147,95  N.A. 27,12  

BTW     128,66  65,97  120,78  100,75  24,57  

           

Totaal     741,33  455,15  756,44  631,02  515,94  
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VI VERGELIJKING CHARLEROI – 

ANTWERPEN – BRUSSEL 

 

64. De berekeningen zijn gelijkaardig aan die van Brussel.  Het past echter om op te 

merken dat de alternatieve leverancier in Wallonië en Vlaanderen Luminus is, en niet 

Lampiris.  De marktaandelen werden geschat op basis van een gemeenschappelijk rapport 

van de vier nationale regulatoren72.  De distributienetbeheerder voor Vlaanderen is IMEA 

(Antwerpen) en voor Wallonië IEH (Charleroi).  Voor Wallonië hebben wij niet voor Luik 

gekozen omdat de tarieven van Tecteo niet representatief zijn.  Met betrekking tot de 

federale bijdrage van Luminus merken wij op dat wij het onderscheid tussen de 

verschillende distributienetbeheerders niet hebben kunnen maken, noch hebben wij de 

vrijstellingen toe te schrijven aan de fuel mix kunnen implementeren, de offertes van de 

leveranciers zijn immers niet voldoende gedetailleerd. 

 

65. Men moet ook rekening houden met de gratis kWh in Vlaanderen. Ieder huishouden 

krijgt 100 kWh gratis, waaraan worden 100 kWh per persoon in het huishouden toegevoegd. 

Met andere woorden, een huishouden samengesteld met 4 personen zal 500 kWh gratis 

krijgen. De terugbetaalde prijs per gratis kWh bedraagt  0,1783 € inclusief BTW, of 178,34 € 

inclusief BTW per gratis MWh. Deze korting wordt gerekend op de distributienettarieven.  

 
Tabel 18 : Offertes van verschillende elektriciteitsleveranciers in Antwerpen en Charleroi (juni 2010) 

 

Contracttype 
 

Vaste kosten BTWi 
(jaarabonnement) 

Variabele kosten BTWi 

EBL basisoptie 
(geïndexeerd) 

79,26 €/ jaar 0,07885 €/kWh of 78,85 €/MWh 

EBL Energy + 77,67 €/jaar 0,07728 €/kWh of 77,28 €/MWh 

Luminus Actief 87,08 €/jaar 0,07879 €/kWh of 78,79 €/MWh 
 

 

66. De offertes van de leveranciers zijn gelijkaardig in Antwerpen en in Charleroi.  De 

kosten voor het net en de andere contributies daarentegen zijn verschillend (zie volgende 

tabel). 

  

                                                

72
 De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België, jaar 2009. 
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Tabel 19 : Tabel 14. Samenvatting van andere componenten van de energiekost in Antwerpen 
(IMEA) en Charleroi (IEH) (juni-2010) 

 

Post Bedrag BTW Incl. 

Distributie  IEH : 78,60 €/MWh ; IMEA : 70,00 €/MWh 

Transmissie  IEH : 11,00 €/MWh ; IMEA : 10,70 €/MWh 

Meter  IEH : 17,63 €/jaar ; IMEA : 6,63 €/MWh 

Federale bijdrage  IEH - Electrabel : 5,47 €/MWh ; IEH - Luminus  4,92 

€/MWh ; IMEA – Electrabel : 4,96 €/MWh ; IMEA – 

Luminus : 4,92 €/MWh. 

Energiebijdrage  2,31 €/MWh  

Wegenisretributie  IEH : 0,339 €/MWh ; IMEA = 0,00 €/MWh 

Aansluitingsbijdrage  IEH : 0,75 €/MWh ; IMEA = 0,00 €/MWh 

Bijdrage hernieuwbare energie  IEH - Electrabel : 10,66 €/MWh ; IEH – Luminus : 

14,20 €/MWh ; IMEA – Electrabel : 8,94 €/MWh ; 

IMEA – Luminus : 11,80 €/MWh. 

Gratis kWh IMEA : 178,3 € / MWh, 500 kWh gratis voor een 

huishoudens van 4 personen. 

 

Tabel 20 :  Ontleding van de elektriciteitsprijs in Charleroi (juni-2010) 

 

Charleroi Totaal (€) BTW (€) Taksen (€) Net (€) Leverancier (€) Marktaandeel 

EBL basis 752,80 130,65 23,97 273,74 324,43 30,00% (*) 

EBL Energy+ 745,70 129,42 23,97 273,74 318,56 10,00% (*) 

Luminus Actif 757,96 131,55 22,40 273,74 330,27 17,00% (*) 

Gewogen 
gemiddelde 

753,09 130,70 23,50 273,74 325,14  

(*) bij benadering 

 

Tabel 21 :  Ontleding van de elektriciteitsprijs in Antwerpen (juni-2010) 

 

Antwerpen Totaal (€) BTW (€) Taksen (€) Net (€) Leverancier (€) Marktaandeel 

EBL basis 612,00 106,22 21,04 165,29 319,45 30,00% (*) 

EBL Energy+ 604,90 104,98 21,04 165,29 313,59 10,00% (*) 

Luminus Actief 629,47 109,25 20,92 165,29 334,01 15,00% (*) 

Gewogen 
gemiddelde 

615,48 106,82 21,01 165,29 322,36  

(*) bij benadering 
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Figuur 2.  Synthese van de ontleding van de kost van 3.500 kWh elektriciteit voor juni 2010 in 3 
Belgische steden 
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VII CONCLUSIE 

 

Deze studie heeft ons toegelaten om vast te stellen dat de elektriciteit in Brussel voor een 

standaardgezin veel meer kost dan in andere Europese hoofdsteden, behalve in Berlijn.  Wij 

benadrukken dat deze conclusie voor de hoofdsteden geldt, maar niet noodzakelijk voor het 

gehele nationale grondgebied.  Sibelga, de DNB in Brussel, is inderdaad duurder dan 

andere regio’s van het land.  Deze situatie bestaat ook in het buitenland waar bijvoorbeeld 

de wegenisretributie of de concessie veel meer kost in Berlijn dan in andere delen van het 

Duitse grondgebied. 

 

Wij kunnen toevoegen dat Brussel de duurste stad is als we abstractie maken van de 

milieupolitiek, die een grote invloed uitoefent op de elektriciteitskost in Berlijn.  Hiervoor 

bestaan meerdere redenen.  De eerste is vooral de kost van het net, duurder dan die van 

andere Europese hoofdsteden.  Vervolgens is er het gebrek aan concurrentie.  De 

historische operator beschikt immers over meer dan 90% van het marktaandeel, wat meer is 

dan in iedere andere hoofdstad, behalve Parijs. Tenslotte is het BTW-percentage ook hoger 

dan dat van de andere beschouwde hoofdsteden. 

 

Een derde en laatste observatie heeft betrekking op de inkomsten van de leveranciers.  Wij 

kunnen vaststellen dat de Brusselse leveranciers de hoogste omzet per klant noteren, met 

uitzondering van de Londense leveranciers.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 
Directeur Voorzitter van het Directiecomité  
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VIII LIJST VAN AFKORTINGEN 

 

CERT Carbon Emission Reduction Target 

CESP Community Energy Saving Programme 

CNIEG  Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières -  

 De nationale Kas van elektriciteits- en aardgasindustrieën 

CRE Commission de régulation de l’énergie (Franse regulator) 

CSPE  Contribution au Service Public d’Électricité - 

 Bijdrage aan de openbare dienst elektriciteit 

CTA Contribution Tarifaire d’Acheminement - Tarifaire bijdrage voor transport 

DNB Distributienetbeheerder 

DTe De huidige Energiekamer in Nederland 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz (taksen voor hernieuwbare energie) 

EPN EDF Power Networks 

ERDF Electricité Réseau Distribution France (Franse DNB) 

HEPI Household Energy Price Index 

HH Half hourly (meter) 

LPN London Power Network 

MPAN Meter Point Administration Number 

NHH Non half hourly (meter) 

NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit (raad voor de mededinging) 

PPP Purchasing Power Parity 

RO Renewable Obligation 

ROC Renewable Obligation Certificate 

TARTAM Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché tarif : 

  Gereglementeerd overgangstarief ter aanpassing van de markt bestemd voor 

ondernemingen 

TLE Taxes Locales sur l’Électricité - Lokale elektriciteitstaksen 

TNB Transmissienetbeheerder 

TNUoS Transmission use of System 

TURPE Le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics Électriques –  

 Gebruikstarief van publieke elektrische netten 


