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SAMENVATTING 

Inleiding, doelstelling en voorwerp van de studie 

Offshore windenergie zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de Belgische 

doelstellingen inzake hernieuwbare energie. De federale overheid heeft vergunningen verleend voor 

ongeveer 2,2 GW aan offshore windenergie in het Belgische deel van de Noordzee. De kostprijs van 

deze ontwikkelingen is vaak voorwerp van discussie en staat momenteel hoog op de politieke agenda. 

Een stabiel en stimulerend ondersteuningssysteem is tweedimensionaal: de netto-

ondersteuningskosten voor de maatschappij moeten redelijk zijn, maar tegelijkertijd moet het systeem 

voldoende stimulansen bieden om derden aan te trekken voor de financiering die nodig is om de door 

de overheid opgelegde doelstellingen voor 2020 te realiseren. De ontwikkelaars van offshore 

windenergie willen de beleidsmakers dan ook een up-to-date onderzoek voorleggen waarin een 

analyse wordt gemaakt van de netto contante waarde (NPV) van zowel de netto-ondersteuningskosten 

voor de maatschappij als de bruto-projectinkomsten, in België en in de ons omringende landen 

(Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken). 

Deze studie wil een bijdrage leveren om de dynamiek van de verschillende ondersteuningssystemen te 

begrijpen, en wil de beleidsmakers helpen om een systeem te ontwerpen dat kostenefficiënt is, én 

interessant genoeg om de nodige investeringen aan te trekken.  

 

Belangrijkste assumpties 

Om te kunnen vergelijken op gelijke basis worden de belangrijkste assumpties van de casestudy in het 

CREG-rapport
1
 gebruikt. In dit rapport worden de totale ondersteuningskosten geanalyseerd voor een 

windpark van 300 MW in de verschillende landen, met 3500 vollasturen en een CAPEX van 3800€/kW. 

De vergelijking in dit rapport is gebaseerd op de huidige systemen voor rechtstreekse 

ondersteuning in de omringende landen of op de publiek beschikbare informatie van de laatste 

aanbestedingen (status januari 2013), met andere woorden: 

 BE: GSC-systeem met gemiddeld 102,24 €/MWh
2
 gedurende 20 jaar + 25 miljoen euro steun 

voor de aansluiting 

 DE: FIT-systeem met 190 €/MWh gedurende 8 jaar + verlenging, volledig betaalde netaansluiting 

(25% van de CAPEX, want windparken zijn ver van de kust verwijderd en in diep water)
3
 

 

                                                                 

1
 Studie 1061 over de analyse van de kosten en onrendabele topberekening voor offshore wind in België, CREG, 27 

oktober 2011 

2
 Een windpark van 300 MW ontvangt in België de volgende steun: 107 €/MWh voor de eerste geïnstalleerde 216 

MW, en 90 €/MWh voor de resterende geïnstalleerde 84 MW. Gemiddeld is dat een steun van 102,24 €/MWh. 

3
 Ontwikkelaars in Duitsland kunnen kiezen uit twee mogelijke ondersteuningssystemen: een steun van 150 €/MWh 

gedurende 12 jaar + eventuele verlenging; of een kortere en hogere steun van 190 €/MWh gedurende 8 jaar + 

verlenging (met 150 €/MWh). In de praktijk kiezen de meeste ontwikkelaars in Duitsland die met projectfinanciering 

werken voor de kortere optie met de hogere steun. 
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 DK: FIT-aanbestedingssysteem met 140,83 €/MWh voor de eerste 15 TWh
4
, volledig betaalde 

netaansluiting (10% van de CAPEX, want windparken zijn dichter bij de kust en in ondiep water) 

 FR: FIT-aanbestedingssysteem met 175 €/MWh gedurende 20 jaar
5
 

 NL: aanbesteding met het systeem van marktpremies: 170 €/MWh gedurende 15 jaar
6
 

 VK: ROC-systeem met 2 ROC's/MWh tegen 40,71 £/ROC + 10% 'recycling payments' 

gedurende 20 jaar 

 

Wat betreft de elektriciteitsprijs, wordt de CREG-assumptie niet gevolgd, want die is hoger dan de 

huidige futuresprijzen voor elektriciteit (CREG gebruikt 50,7 €/MWh tegenover de huidige prijs van 

ongeveer 45 €/MWh in januari 2013). Bovendien wordt bij die assumptie geen rekening gehouden met 

de kosten voor het balanceren en voor het profiel waarmee de operatoren van windparken 

geconfronteerd worden, en evenmin met het 'merit-order effect'
7
. Daarom wordt in dit rapport een 

realistischere basislastprijs gebruikt van 45 €/MWh (op basis van ENDEX van januari 2013, voor het 

Verenigd Koninkrijk 48 £/MWh op basis van APX) gebruikt, verminderd met 15% voor het balanceren 

en profileren
8
. Voor landen met een FIT-systeem (DE, DK, FR) wordt uitgegaan van een vermindering 

van slechts 10% voor het balanceren en profileren, aangezien het egaliserende effect van de grotere 

portfolio's de kosten voor het balanceren verlaagt. Verder gaat men er in deze studie ook van uit dat de 

elektriciteitsprijs zal toenemen onder invloed van de inflatie van 2%, min 0,5% als assumptie voor het 

'merit-order effect', dat de waarde van windenergie op de energiemarkt vermindert. De assumpties 

worden nader toegelicht in hoofdstuk Error! Reference source not found. van het rapport. Om de 

impact van de elektriciteitsprijs te analyseren, werd een korte sensitiviteitsanalyse uitgevoerd. 

 

De studie analyseert zowel het maatschappelijk standpunt als het projectgebonden standpunt. In de 

berekeningen werd telkens rekening gehouden met het volgende: 

 Voor de netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij: 

                                                                 

4
 Op basis van de meest recente aanbestedingsprijs van het Anholt windpark: 105,1 öre/kWh, 0,134 DKK/€, steun 

tijdens de eerste 20.000 GWh voor een windpark van 400 MW. Merk op dat de steun lineair geschaald is ten opzichte 

van een windpark van 300 MW, terwijl de prijs eigenlijk schaalvoordelen en een ander soort financiering omvat 

(ontwikkelaar Dong maakt gebruik van balansfinanciering, een goedkopere vorm van financiering). 

5
 Conservatieve assumptie op basis van de aanbestedingsprijs van het windpark van Fécamp. Het windpark van 

Saint-Brieuc heeft zelfs een aanbestedingsprijs van 200 €/MWh. 

6
 Deze informatie steunt op de openbare informatie van de laatste SDE-aanbesteding (het GEMINI offshore windpark: 

170 €/MWh). 

7
 Telkens er veel windenergie of zonne-energieproductie (PV) is, hebben de prijzen op de energiemarkt de neiging te 

dalen. Omdat de marginale kost van windenergie en PV zeer laag is, schuift de 'merit-order curve' - de curve van het 

elektriciteitsaanbod – immers op naar rechts waardoor het marktevenwicht bij een lagere prijs plaatsvindt. In een 

toekomst met grote hoeveelheden hernieuwbare energie zal dat een grote invloed hebben op de werkelijke prijs 

waaraan operatoren van windenergie en PV hun elektriciteit kunnen valoriseren. 

8
 Ook het VEA (Vlaams Energie Agentschap) beschouwt deze 15% als een reële waarde voor balanceringskosten, 

'merit-order-effect' enz. voor onshore windenergie. Zie http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/ 

milieuvriendelijke/monitoring_evaluatie/VEA_Parameterdocument_formeel_2012.pdf 
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 de directe steun (GSC, ROC's, FIT, aanbestedingsprijs) 

 de steun voor de netaansluiting (in BE, DE en DK) 

 de elektriciteitsprijs is NIET inbegrepen. In landen met een FIT-systeem of een 

aanbestedingsprijs (DE, DK, FR, NL) zal de elektriciteitsprijs (zonder balancerings- en 

profielkosten) afgetrokken worden om te komen tot de nettosteun, aangezien die 

elektriciteit terug op de markt kan worden verkocht en dus niet door de maatschappij 

betaald wordt. 

 Voor de bruto-projectinkomsten: 

 de directe steun (GSC, ROC's, FIT, aanbestedingsprijs) 

 de steun voor de netaansluiting (in BE, DE en DK) 

 de elektriciteitsprijs voor windenergie (in landen met een certificaatsysteem – BE en VK) 

 

Om zich te kunnen richten op de belangrijkste stromen van steun en inkomsten, houdt de studie geen 

rekening met heffingen, injectietarieven
9
, ontmantelingskosten, ondersteuning bij financiering (bv. KfW 

of UK Green Investment Bank), garanties van oorsprong, steun voor het balanceren
10

, CO2-heffingen 

enz.
11

 

 

De vergelijking in deze studie is gebeurd op basis van de netto contante waarde (NPV) van steun en 

inkomsten via een discounted cashflow-analyse, en daarom identificeert ze de werkelijke kosten. De 

steun daalt na verloop van tijd, want bv. 100 euro is binnen 20 jaar minder waard dan 100 euro 

vandaag. Om de werkelijke netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij te bepalen, werd een 

disconteringsvoet van 4% gebruikt, een cijfer dat wordt aanbevolen door de Europese Commissie voor 

gebruik in maatschappelijke kosten-batenanalyses
12

. Om een reële bruto-inkomstenstroom voor het 

project te berekenen, hebben we de volgende disconteringsvoeten gebruikt, die de kapitaalkost voor 

de investeerder weergeven: 

 

 

                                                                 

9
 In België is er momenteel discussie over de afschaffing van de injectietarieven. Voorlopig is er nog geen beslissing 

genomen. 

10
 De oude steunregeling voor het balanceren van offshore windenergie in België (30% tolerantiemarge) is nog steeds 

van kracht. Maar aangezien het balanceringsmechanisme in 2012 veranderd is, is het niet zeker of het hier gaat om 

steun voor offshore windenergie of om een bijkomende kost. 

11
 Deze factoren, waarmee geen rekening is gehouden, zouden uiteraard een belangrijke impact kunnen hebben op 

de bruto-projectinkomsten en ook op de netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij. Sommige van deze 

factoren zijn al deels onderzocht (bv. de CREG-studie van 2011 maakte een schatting van de ontmantelingskosten) 

en zouden een relevant onderwerp kunnen zijn voor verder onderzoek. 

12
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf
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De inkomstenstromen in landen met een vaste feed-in zijn stabiel en leiden tot lagere risico's voor de 

ontwikkeling van projecten. De risico's worden in dat geval door de maatschappij genomen, wat leidt 

tot een lagere kapitaalkost voor de projectfinanciering. Marktgerichte systemen (vooral het Britse 

systeem waarbij zowel de elektriciteitsprijs als de prijs van de steun fluctueren) leiden tot hogere 

financieringskosten. 

De eerder vermelde disconteringsvoeten voor de bruto-projectinkomsten zijn gebaseerd op gegevens 

van het onderzoeksbureau Bloomberg New Energy Finance
13

 en worden voor de bestaande 

ondersteuningssystemen aangepast met de volgende redenering: 

 De disconteringsvoeten voor Duitsland (9%) en het Verenigd Koninkrijk (13,5%) komen van 

Bloomberg.  

 Frankrijk en Denemarken zijn op hetzelfde niveau als Duitsland geplaatst (9%), omdat de risico's 

in beide landen op een gelijkaardig laag niveau liggen en de steun niet afhankelijk is van bv. de 

elektriciteitsprijzen.  

 Voor België is de disconteringsvoet van Bloomberg (9%) verhoogd naar 10,5% omwille van het 

risico van schommelingen op de elektriciteitsmarkt. De stijging baseert zich op het verschil 

tussen Duitsland (9%, lage risico's) en het Verenigd Koninkrijk (13,5%, risico’s m.b.t. 

elektriciteitsprijs en ROC-prijs). Ongeveer 1/3 van de inkomstenstroom van een project wordt 

gegenereerd door de verkoop van elektriciteit, de resterende 2/3 komt van de inkomsten van 

groenestroomcertificaten. Als we uitgaan van de meest stabiele stimuleringsregeling, zijnde 

Duitsland met 9%, en als we het Verenigd Koninkrijk nemen als de meest onzekere 

stimuleringsregeling (13,5%) als gevolg van onzekere inkomstenstromen van zowel elektriciteit 

als ROC, dan komt een onzekerheid van 1/3 van het inkomstentotaal overeen met een 

disconteringsvoet van 10,5% voor België. 

 De disconteringsvoet voor Nederland is verlaagd van 12,5% (het cijfer van Bloomberg New 

Energy Finance) naar 11%. Het verband tussen de subsidie en de elektriciteitsprijs leidt tot een 

iets lager risico wat betreft de elektriciteitsinkomsten dan in België. De beleidsrisico's zijn echter 

hoog. 

                                                                 

13
 Financing offshore wind: a UK perspective, Charlie Hodges for Bloomberg New Energy Finance, The Financing of 

Wind Energy, Palais de la Bourse, Parijs, juli 2010 

Overheden 4%

België 10.5% marktrisico, risico op de windenergieprijs…

Denemarken 9.0% beperkt risico tijdens ondersteuningsperiode

Frankrijk 9.0% beperkt risico tijdens ondersteuningsperiode

Duitsland 9.0% beperkt risico tijdens ondersteuningsperiode

Nederland 11.0% beleidsrisico + beperkt marktrisico, risico op de windenergieprijs…

Verenigd Koninkrijk 13.5% marktrisico + ROC risico, risico op de windenergieprijs…

Gebruikte discontovoeten en risico's
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Methodiek 

Zoals hierboven vermeld, wordt in dit rapport gekeken naar de netto contante waarde van de netto-

ondersteuningskosten voor de maatschappij en de bruto-projectinkomsten. Het is van cruciaal belang 

dat de werkelijke kosten worden vergeleken; daarom is de steun over de jaren heen gedisconteerd, 

aangezien geld in de toekomst minder waard zal zijn dan wat het vandaag waard is. Dat is een zeer 

belangrijke factor in de methodiek die in andere studies vaak vergeten wordt.
14

 

De methodiek die in dit rapport voor de vergelijkingen wordt gebruikt, wordt uitgelegd aan de hand van 

het voorbeeld van België in Figuur 1 en in de onderstaande tekst. Voor de andere landen wordt 

dezelfde methodiek gebruikt. 

 

 

Figuur 1: Uitleg van de methodiek voor België: netto-ondersteuningskosten voor de 

maatschappij (discontovoet 4%) vs. inkomsten voor ontwikkelaars (discontovoet 10,5%) 

Uit de figuur blijkt het volgende: 

 In het jaar nul vindt de investering plaats. Voor de aansluiting van het windpark wordt door de 

transmissienetbeheerder (TNB) een steun van 25 miljoen euro verleend, die via de nettarieven 

door de maatschappij wordt betaald. Per geproduceerd MWh aan windenergie gedurende 20 jaar 

geeft dat een subsidie van 1,19 €2012/MWh
15

. 

 In het eerste jaar bedragen de netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij 102,24 €/MWh. 

In werkelijke kosten (verdisconteerd met 4%) betekent dat 98,3 €2012/MWh. Het project ontvangt 

de GSC en 85% van de prijs op de elektriciteitsmarkt. Samen geeft dat 140 €/MWh. In reële 

                                                                 

14
 Bv. in de studie ‘High Level Group for a Sustainable Chemical and Plastics Industry in Belgium, Working Group 

Energy, KUL for Essencia, 2010’ wordt geen rekening gehouden met disconteringsvoeten en wordt er dus gerekend 

met nominale waarden. 

15
 Dit is min of meer vergelijkbaar met de huidige injectietarieven die de elektriciteitsproducenten in België moeten 

betalen. 
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termen (verdisconteerd met 10,5% voor de projectfinanciering) betekent dat bruto-

projectinkomsten van 127,1 €2012/MWh. 

 De daaropvolgende jaren blijft de certificaatwaarde dezelfde en stijgt de elektriciteitsprijs. In reële 

termen dalen de jaarlijkse bedragen echter. De steun binnen 20 jaar is in reële termen inderdaad 

slechts een fractie waard van de steun van vandaag. 

 De analyse leidt tot gemiddelde netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij van 70,7 

€2012/MWh en gemiddelde bruto-projectinkomsten van 60,6 €2012/MWh. 

Netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij 

Figuur 2 geeft de resultaten weer voor de totale netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij per 

MWh windproductie
16

, samen met het gewogen gemiddelde
17

.  

 

Figuur 2: Netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij voor een offshore windpark van 

300 MW per geproduceerd MWh gedurende 20 jaar [€2012/MWh]. De kosten in België liggen lager 

dan het gewogen gemiddelde. Het is onzeker of het Nederlandse systeem met deze steun zal 

plaatsvinden (zie tekst); daarom kan het uit de vergelijking worden weggelaten. Ter informatie 

wordt een raming opgegeven van de steun voor het tweede windpark in de Nederlandse 

aanbesteding. Die ligt veel meer in lijn met de andere landen en bedraagt iets meer dan het 

gemiddelde. Het systeem in Denemarken is relatief goedkoop en is ook een speciaal geval, 

aangezien het bouwen van windparken in Denemarken door de locatie en de beperkte 

waterdiepte veel goedkoper is dan in de andere landen. 

De netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij in België (70,7 €2012/MWh) liggen iets lager dan 

het gewogen gemiddelde van de ondersteuningskosten in de zes landen (72,1 €2012/MWh). De kosten 

in Duitsland, Nederland en Denemarken liggen ook onder het gewogen gemiddelde, terwijl de kosten in 

Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk erboven liggen. Hierna enkele bemerkingen: 

 De kosten in Nederland zijn eerder laag. Op dit ogenblik twijfelt men er echter aan of offshore 

windenergie tegen deze prijs zal worden gerealiseerd. In Nederland worden momenteel twee 

                                                                 

16
 Netto contante waarde van de totale netto-ondersteuningskosten voor een windpark van 300 MW gedeeld door zijn 

energieproductie gedurende 20 jaar 

17
 Gewogen op basis van de doelstellingen voor offshore windenergie tegen 2020 in elk land (BE: 2 GW, FR: 6 GW, 

DE: 10 GW, VK: 18 GW, NL: 6 GW, DK: 1.34 GW) 
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parken ontwikkeld, waarbij het eerste twee jaar geleden werd geselecteerd maar nog niet de 

verwachte vooruitgang heeft geboekt. Meer recent werd een nieuw project geselecteerd. De 

aanbestedingsprijs voor dit 129MW park van Eneco is niet publiekelijk gekend, maar kan ruwweg 

worden ingeschat op ongeveer 200 €/MWh met de regel van drie
18

. In dat geval zouden de netto-

ondersteuningskosten voor de maatschappij 72,7 €2012/MWh bedragen, een realistischer bedrag 

dat meer in overeenstemming is met de andere landen (zie Figuur 2). 

 Het Deense systeem heeft lage netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij. De 

belangrijkste reden daarvoor is waarschijnlijk dat het bouwen van Deense windparken goedkoper 

is, doordat ze zich dicht bij de kust en in ondiep water bevinden. Daarom is dit systeem ook een 

speciaal geval dat moeilijk te vergelijken is met het Belgische systeem. 

 In Duitsland en Denemarken worden de aansluitingskosten volledig door de maatschappij 

betaald. Ze worden via de TNB en zijn nettarieven aangerekend, maar uiteindelijk zijn het de 

eindgebruikers die ze betalen. Toch is de totale netto-ondersteuningskost voor de maatschappij 

nog steeds een van de laagste, zelfs met inbegrip van deze ruime steun. 

 In landen met een FIT-systeem (DE, DK, FR) zijn de kosten voor het balanceren en de 

profielkosten voor rekening van de maatschappij. 

 Het Franse systeem kent relatief hoge netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij. Zoals 

hierboven vermeld, is dat gebaseerd op de aanbesteding van 2012, waarvoor de 

aanbestedingsprijzen veel hoger lagen dan de Franse regering had verwacht. Voor het tweede 

windpark (Saint-Brieuc) is de steun zelf nóg hoger. Een mogelijke reden daarvoor is dat de 

offertes van Franse projectontwikkelaars bindend zijn, terwijl Britse ontwikkelaars niet verplicht 

zijn hun projecten te realiseren. Het is belangrijk te vermelden dat in de berekeningen wordt 

aangenomen dat de Franse steun niet toeneemt volgens de inflatie, ofschoon de 

aanbestedingsdocumenten een vooraf gedefinieerde formule vermelden om de steun aan te 

passen aan prijsverhogingen enz. Als conservatieve assumptie wordt hiermee geen rekening 

gehouden.
19

  

 De kosten voor het Verenigd Koninkrijk liggen ook hoger dan het gemiddelde. De steun is 

gedurende een lange periode vrij hoog, terwijl de elektriciteitsprijs in het Verenigd Koninkrijk 

hoger is dan die op het Europese vasteland. De berekeningen zijn gebeurd op basis van een 

ROC-prijs van 40,71 £/ROC + 10% 'recycling payments' gedurende een periode van 20 jaar. Nog 

niet zo lang geleden bedroegen de ROC-prijzen zelfs 50 £/ROC + 10% 'recycling payments'.
20

 

                                                                 

18
 Het nieuwe SDE+-ondersteuningssysteem is niet interessant voor offshore windenergie (te lage steun); men 

verwacht daarom dat er vóór 2020 geen windparken gebouwd zullen worden. Meer informatie hierover in hoofdstuk 

10. 

19
 In Frankrijk is het FIT-systeem voor 20 jaar vastgelegd en aangepast voor eventuele prijsveranderingen via een 

vooraf gedefinieerde formule waarin rekening wordt gehouden met loonwijzigingen, schommelingen in de staalprijs 

enz. Het is moeilijk om de impact van deze formule te beoordelen. Als conservatieve benadering wordt bijgevolg 

aangenomen dat die kosten niet geïndexeerd zijn en ook niet aan inflatie onderhevig zijn. 

20
 De ROC’s in het Verenigd Koninkrijk zullen in de toekomst langzamerhand verdwijnen en worden vervangen door 

een nieuw ondersteuningssysteem voor offshore windenergie: 'Contracts for Differences'. In dit systeem zal de steun 

afhankelijk zijn van de marktprijs voor elektriciteit. Het nieuwe systeem start in 2017. Voor de windparken die volgens 
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De impact van de elektriciteitsprijs werd onderzocht via een sensitiviteitsanalyse:  

 Bij een elektriciteitsprijs die start vanaf 50,7 €/MWh, bedragen de netto-ondersteuningskosten 

voor de maatschappij voor België nog steeds 70,7 €/MWh, terwijl het gewogen gemiddelde 

gedaald is tot 70,8 €/MWh. 

 Bij een elektriciteitsprijs van 40 €/MWh blijft België op 70,7 €/MWh netto-ondersteuning van de 

maatschappij, terwijl het gewogen gemiddelde stijgt naar 73,4 €/MWh. 

 Bij een elektriciteitsprijs van 45 €/MWh en een jaarlijkse prijsstijging van 3,5% (stijging van 2% 

bovenop de inflatie van 2%, verminderd met 0,5% voor het 'merit-order effect') ligt België 

(70,7 €/MWh) nu nog maar net boven het gemiddelde, dat gedaald is tot 70,5 €/MWh, terwijl 

Frankrijk nog steeds een kost heeft van 81,7 €/MWh ligt en het VK een kost van 74,2 €/MWh. 

 

Bruto-projectinkomsten 

Om een volledig inzicht te krijgen in de ondersteuningssystemen, is het belangrijk om ook de andere 

kant te analyseren, met name de bruto-projectinkomsten (directe steun + elektriciteitsprijs waar 

relevant). Figuur 3 geeft de resultaten weer, samen met het gewogen gemiddelde. 

 

Figuur 3: bruto-projectinkomsten in €2012/MWh. Zowel directe steun (GSC, FIT, ROC's, 

aanbestedingsprijzen en de steun voor de netaansluiting) als elektriciteitsprijzen (waar relevant) 

zijn in aanmerking genomen. De bruto-projectinkomsten in België behoren tot de laagste en 

liggen een stuk lager dan het gewogen gemiddelde. Duitsland en Denemarken hebben relatief 

hoge bruto-projectinkomsten, ook al behoort hun netto-ondersteuningskost voor de 

maatschappij tot de laagste. 

Enkele bemerkingen: 

 De bruto-projectinkomsten in België behoren met 60,6 €2012/MWh tot de laagste in de 

vergelijking, en liggen ook lager dan het gemiddelde. 

 De systemen in Duitsland en Denemarken genereren relatief lage netto-ondersteuningskosten 

voor de maatschappij (Figuur 2) en bieden tegelijkertijd relatief hoge bruto-projectinkomsten. 

                                                                                                                                                                  

het ROC-systeem werden ontwikkeld, zal een minimale ROC-prijs worden gedefinieerd. Meer informatie hierover is te 

vinden in hoofdstuk 11. 
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Deze systemen zijn stabiel en hebben een laag-risicoprofiel, wat de financiering en 

verzekeringen goedkoper maakt. Daarenboven ondersteunen deze twee landen ook de volledige 

netaansluiting, met andere woorden: de netaansluiting kan goedkoper worden ontwikkeld, 

aangezien de kapitaalkost voor de maatschappij veel lager ligt dan die voor de ontwikkelaars. 

 Het Nederlandse systeem biedt zeer lage bruto-projectinkomsten, wat – zoals hierboven 

besproken – voor twijfel zorgt over de realisatie van offshore windparken. Op basis van de 

raming voor het Eneco windpark van 129 MW volgens de SDE-regeling (zie hierboven) worden 

de bruto-projectinkomsten voor dit park geschat op 64,0 €2012/MWh. 

 De bruto-projectinkomsten zijn vaak lager dan de netto-ondersteuningskosten voor de 

maatschappij, zelfs wanneer met de elektriciteitsprijs rekening wordt gehouden (bv. VK en BE). 

De reden hiervoor is dat de discontovoet voor de projecten veel hoger is dan die voor de 

maatschappij. Dat heeft een aanzienlijke invloed op het uiteindelijke resultaat en op de 

aantrekkelijkheid van het ondersteuningssysteem. Hoe hoger het systeemrisico van een 

ondersteuningssysteem, des te hoger de kapitaalkost voor de ontwikkelaars. Om een duurzaam 

systeem te creëren, zijn stabiliteit en risicobeperking van cruciaal belang voor het reduceren van 

de financieringskosten. 

Ook hier is de impact van de elektriciteitsprijs nagegaan met een sensitiviteitsanalyse. Met dezelfde 

voorbeelden als hierboven behoren de inkomsten voor ontwikkelaars in België altijd tot de twee 

laagste, en liggen ze minstens 3-5 €/MWh lager dan het gewogen gemiddelde. 

Conclusie 

Deze studie vergelijkt de netto contante waarde van de netto-ondersteuningskosten voor de 

maatschappij en de bruto-projectinkomsten in België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk en Nederland. Uit de analyses blijkt dat het Belgische ondersteuningssysteem voor offshore 

windenergie niet het duurste systeem is voor de maatschappij, en ook geen hoge bruto-

projectinkomsten oplevert. De netto-ondersteuningskosten voor de maatschappij zijn lager dan het 

gewogen gemiddelde voor de zes bestudeerde landen. De bruto-projectinkomsten behoren tot de 

laagste. 

 

 


