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De CREG bevestigt haar raming van de nucleaire rente  
en wijst op de tekortkomingen in het rapport van de Nationale Bank  

 
 

De CREG heeft een analyse gemaakt van het rapport dat de Nationale Bank opstelde om het 
bedrag van de nucleaire rente te bepalen. Ze meent dat de analyse van dit rapport het huidige 
debat herleidt tot één enkele vraag : « Wat is de verkoopprijs van de door de kerncentrales 
geproduceerde elektriciteit ? » 
 
De CREG stelt eerst en vooral vast dat de meeste hypothesen in dit rapport ertoe leiden dat de 
rente op een bijzonder laag peil wordt geraamd, vooral door deze verkoopprijs kunstmatig te 
verlagen.  
 
De CREG noteert verder dat dit rapport duidelijke beoordelingsfouten bevat, die van een 
gebrekkige kennis van de Belgische elektriciteitsmarkt getuigen : 
 

1. Dit rapport gaat er onder meer van uit dat de productie van elektriciteit van nucleaire 
oorsprong, waarvan het productieprofiel quasi constant is, uitsluitend wordt verkocht aan 
grote industriële afnemers tegen een bijzonder lage prijs, omwille van hun zogezegd 
standvastig verbruiksprofiel. Deze theoretische redenering klopt niet : 

- eerst en vooral ontkent ze de elementaire wetten van de fysica, die maken dat men 
niet kan zeggen dat de door die of die centrale geproduceerde en in het net 
geïnjecteerde elektriciteit zal verbruikt worden door die of die afnemer ;  

- bovendien heeft de meerderheid van de grote industriële afnemers, in strijd met 
sommige heersende opvattingen, een verbruiksprofiel dat gevoelig schommelt in de 
loop van de dag of het jaar ; 

- en ten slotte kan deze groep van grote industriële afnemers op zich alleen niet de 
hele nucleaire productie opslorpen, omdat zijn verbruik kleiner is dan deze laatste.  

  
Er dient dus van uitgegaan te worden dat de elektriciteit van nucleaire oorsprong wordt 
verbruikt door alle Belgische afnemers, zowel grote als kleine, wat een fikse stijging 
meebrengt van de verkoopprijs en vandaar ook van de nucleaire rente. 
 

2. Dit rapport gaat ervan uit dat de verkoopprijs van de elektriciteit aan de afnemers niet 
kan bepaald worden aan de hand van haar prijs op de Endex beurs. Daarbij vergeet 
men echter te zeggen dat Electrabel zelf deel uitmaakt van het « Pricing Panel » dat de 
marktprijs vastlegt en dat het nu net op deze laatste is dat de onderneming zich baseert 
om de prijs te bepalen van de elektriciteit die aan de meeste van haar grote afnemers, 
aan andere stroomleveranciers en aan de netbeheerders wordt verkocht om de 
stroomverliezen van hun net te compenseren. De marktprijs vormt meer en meer een 
onontkoombare referentie voor de elektriciteitsmarkt en dus ook voor de CREG. 
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3. Tevens houdt dit rapport geen rekening met het feit dat een deel van de rente kan 
worden overgedragen naar andere vennootschappen van de groep GDF-Suez dan 
Electrabel, waaronder met name zijn filiaal Electrabel Customer Solutions (ECS), dat 
elektriciteit verkoopt aan huishoudelijke afnemers en aan sommige grote afnemers in 
België. Zo zou men dan in een scenario kunnen terecht komen waar Electrabel haar 
elektriciteit van nucleaire oorsprong zou verkopen tegen productiekost met volledige 
transfert van de rente naar ECS en alzo vaststellen dat de rente nul zou zijn voor 
Electrabel zelf, wat absurd is. De verdeling van de activiteit van verkoop van elektriciteit 
onder Electrabel en ECS is een bijzonderheid die eigen is aan de Groep GDF-Suez. 
Daarbij dient echter rekening gehouden te worden met de baseload elektriciteitsprijs die 
wordt toegepast op alle Belgische afnemers, zowel grote als kleine. 

 
Verder stelt de CREG vast dat de in dit rapport geraamde rente van dezelfde orde van grootte 
is als het boekhoudkundig exploitatieresultaat dat vermeld staat in de rekeningen die Electrabel 
te gelegener tijd bij de Nationale Bank neerlegde (855 miljoen € in 2007).  
 
Om volledige klaarheid te scheppen inzake het grote verschil tussen het door de CREG 
berekende bedrag van de rente en dit resultaat, dat ook de resultaten van de andere activiteiten 
van de onderneming (elektriciteitsproductie van andere centrales, trading van gas en 
elektriciteit, …) omvat, heeft de CREG Electrabel gevraagd haar het detailoverzicht van zijn 
rekeningen te bezorgen. Gezien de weigering van Electrabel om de gevraagde gegevens mee 
te delen, ondanks herhaald aandringen gedurende meer dan 6 maanden, zag de CREG zich 
gedwongen de onderneming een boete op te leggen. 
 
Men mocht dan ook verwachten dat het rapport van de Nationale Bank een detailanalyse zou 
maken van de gegevens die tot het exploitatieresultaat van Electrabel leiden. Dit rapport zoekt 
echter niet uit hoe dit resultaat wordt bekomen, maar gebruikt het integendeel als uitgangspunt 
om de raming van de nucleaire rente te bevestigen. Niet alleen wordt dit resultaat bekomen na 
het erin opnemen van de resultaten van de andere activiteiten, buiten de exploitatie van 
kerncentrales, het vloeit tevens voort uit een financiële en fiscale optimalisatie binnen de 
onderneming, die een filiaal is van een internationale groep. 
 
De CREG heeft van haar kant nooit de wettelijkheid noch het bedrag van het 
exploitatieresultaat betwist dat door de Belgische fiscale en boekhoudkundige instanties werd 
goedgekeurd. Het is trouwens niet de taak van de CREG om hierover een advies uit te 
brengen. 
 
Tot besluit bevestigt de CREG haar raming van de nucleaire rente. Ze heeft dit gemaakt, 
volledig onafhankelijk en zonder vooroordelen, op basis van gegevens die rechtstreeks 
afkomstig zijn van de nucleaire activiteit, zoals de productiekost van de elektriciteit, door 
Electrabel zelf meegedeeld, en haar verkoopprijs, bepaald door de markt waarop Electrabel in 
België de dominante speler is.  
 
 
 
 
Meer inlichtingen voor de pers : 
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