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Gevolgen door de CREG gegeven aan de studie over de impact  
van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België. 

 
 
In een recente studie schatte de CREG de windfall profits die de elektriciteitsproducenten realiseerden op de 
Belgische markt als gevolg van het gratis toekennen van CO2-emissierechten, op 1,217 miljard € tijdens de periode 
2005-2007.  
 
De Algemene Raad van de CREG werd door de Minister van Energie verzocht een constructieve dialoog tussen 
producenten en verbruikers op gang te brengen ten einde de marktwerking te verbeteren.  
 
In het kader hiervan heeft de Algemene Raad aan de CREG gevraagd enerzijds haar analyse voor de periode 
2008-2012 verder te zetten en te verfijnen aan de hand van de door de producenten bezorgde gegevens en 
anderzijds de mogelijkheid na te gaan om de door andere Europese landen aangewende oplossingen naar België 
over te zetten. 
 
Wat het eerste verzoek betreft, heeft de CREG de producenten gevraagd concrete en realistische voorstellen te 
doen om de methodologie en de gegevens aan te passen. De laatstgenoemden wensten echter geen alternatief of 
verbetering voor te stellen voor de bestaande methodologie, die zij nochtans ongeschikt achten, noch gegevens te 
verschaffen die de in de studie naar voor gebrachte hypotheses konden tegenspreken. 
 
De CREG is van oordeel dat haar methodologie wel degelijk op stevige theoretische grondvesten berust en 
volkomen relevant is. Ze maakte haar berekeningen op basis van de meest nauwkeurige gegevens waarover ze 
beschikt. De problematiek van de windfall profits verbonden aan  het gratis toekennen van emissierechten wordt op 
ruime schaal erkend en vormt het voorwerp van een consensus. Bij gebrek aan een voorstel voor een beter 
initiatief zal de CREG vasthouden aan haar methodologie voor het analyseren van de periode 2008-2012 . 
 
Wat het tweede verzoek betreft, heeft de CREG een analyse gemaakt van de in andere Europese landen getroffen 
of voorgenomen maatregelen om de problemen rond de windfall profits het hoofd te bieden. In sommige landen 
(Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië, Zweden) werden maatregelen getroffen om de producenten te verplichten 
minstens een deel van de gerealiseerde windfall profits terug te storten. Voor de komende jaren hebben sommige 
landen beslist om preventieve maatregelen in die zin toe te passen, hetzij via mechanismen verbonden aan het 
systeem van CO2-emissierechten, hetzij via fiscale maatregelen. 
 
Na raadpleging van fiscale deskundigen is de CREG van mening dat een correctieve belasting in België een 
oplossing zou kunnen bieden. 
 
Nadere informatie voor de pers: 
 
Laurent Jacquet 
Woordvoerder 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 
tel.: 02/289.76.80 
gsm: 0497/52.77.62 
www.creg.be 
info@creg.be 


