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Persbericht 
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Aanbevelingen van de Algemene Raad van de CREG  

m.b.t. de impact van de CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs 
 
Op basis van de door het Directiecomité van de CREG gemaakte studie over de impact van de CO2-
emissierechten op de elektriciteitsprijs, heeft de Algemene Raad een grondige analyse uitgevoerd en 
verstrekt hij een aantal aanbevelingen om een oplossing voor deze problematiek te vinden. 
 
Het advies van de Algemene Raad van de CREG van 21 januari 2009 volgt hierna. Het werd eenparig door 
de raadsleden goedgekeurd, behalve de laatste paragraaf, waarover geen consensus kon bereikt worden. 
 

 
 

 
 

1. Het klimaatbeleid heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2012 te beperken tot 
de Kyoto doelstelling. Daartoe worden voor verschillende sectoren specifieke maatregelen uitgewerkt. De 
energie-intensieve industrie en de elektriciteitsproductie vallen onder het Europese systeem van de 
verhandelbare CO2 emissierechten (ETS). Via het Nationaal allocatieplan worden emissierechten 
toegewezen aan de energie-intensieve installaties die onder het toepassingsgebied van de ETS-richtlijn 
vallen. De emissiehandel heeft tot doel de CO2 uitstoot van deze installaties op een zo kostenefficiënt 
mogelijke wijze te reduceren. Hierbij kunnen de betreffende ondernemingen ook gedeeltelijk gebruik maken 
van de flexibele mechanismen onder het Kyoto protocol. 
 
2. De CO2 emissierechten worden tijdens de Kyoto periode (2008-2012) nog zo goed als volledig gratis 
verdeeld aan de installaties die vallen onder het toepassingsgebied van de ETS-richtlijn. De lidstaten maakten 
nauwelijks gebruik van de mogelijkheid om 10 % van de emissierechten te veilen. De bedoeling van deze 
gratis allocatie was/is bedrijven geen bijkomende CO2 kosten aan te rekenen, op voorwaarde dat ze efficiënt 
omspringen met hun energiegebruik, zoals is vastgelegd in de energiebeleidsovereenkomsten. Het 
doorrekenen van de CO2 kost zou immers de concurrentiepositie in gevaar brengen van de bedrijven die aan 
internationale concurrentie bloot staan. Voor de elektriciteitsproducenten werden striktere criteria toegepast. 
Daardoor werd de elektriciteitsproductie in België krap bedeeld inzake CO2 emissierechten.  
 
3. Op de geliberaliseerde (Centraal-West-Europese : Benelux, Frankrijk en Duitsland) elektriciteitsmarkt, 
wordt de spotprijs op de groothandelsmarkt in principe bepaald door de variabele kost van de laatst ingezette 
centrale. Inzake de forward prijzen blijven er echter nog significante prijsverschillen (5 tot 10% in sommige 
perioden) bestaan tussen de verschillende lidstaten. Dit duidt erop dat de marktwerking suboptimaal is, er 
onvoldoende interconnectie capaciteit beschikbaar is en dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in nieuwe 
productiecapaciteit.  
 
4. Op de marginale kostencurve van de elektriciteitsproductie liggen momenteel de steenkoolcentrales 
en de STEG centrales ongeveer op gelijke hoogte. Onder de voorwaarde van volkomen mededinging, zou bij 
stijgende aardgasprijzen en in afwezigheid van een koolstofprijs, het economische voordeel verschuiven naar 
de steenkoolcentrale. Indien CO2 wel een voldoende hoge prijs krijgt, dan zouden de elektriciteitsproducenten 
toch eerder een STEG centrale inzetten i.p.v. een steenkoolcentrale, vermits een STEG centrale ongeveer de 
helft van de emissierechten nodig heeft van een steenkoolcentrale voor de productie van dezelfde 
hoeveelheid elektrische energie. De in België gevestigde producent zou dan geen/minder CO2 rechten 
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moeten aankopen op de Europese koolstofmarkt. Het is dus de bedoeling dat de CO2 prijs de marginale 
kostencurve van de elektriciteitsproductie verhoogt, voor de installaties die fossiele brandstoffen gebruiken. 
Het systeem van de verhandelbare emissierechten heeft daardoor een impact op de groothandelsprijs van 
elektriciteit.  
 
5. Deze stijging van de groothandelsprijs creëert, althans voor de verhandelde volumes op de 
groothandelsmarkt, een extra opbrengst voor de producent. Het overgrote deel van de elektriciteitslevering 
gebeurt echter niet via de groothandelsmarkt, maar via termijncontracten (met een looptijd van 1 à 2 jaar) 
tussen de producent/leverancier en de grootverbruiker. In de mate dat de waarde van deze OTC contracten 
(evt. via indices in het contract) gelieerd is aan de groothandelsprijs, wordt ook hier een extra opbrengst 
gegenereerd ten voordele van de producent. Een extra opbrengst kan ook gegenereerd worden als de 
producent gratis gekregen rechten verkoopt op de ETS markt. 
 
6. Naast deze extra ontvangsten kunnen producenten ook extra uitgaven (gehad) hebben ten gevolge 
van de invoering van het ETS systeem, namelijk de kosten ten gevolge van de aankoop van CO2 
emissierechten en de kosten die nieuwe investeringen met zich meebrengen om centrales minder CO2 te 
laten uitstoten. Deze kosten zijn specifiek voor elke producent en hangen af van de gemaakte switches 
tussen centrales, van het aankoopbeleid inzake CO2 rechten,  van de gedane aankopen op de spot- en 
forwardmarkt en van de netto-kosten die de investeringen die gelieerd zijn aan het klimaatbeleid met zich 
meebrengen. 
 
7. Wanneer het verschil tussen deze extra opbrengsten en de extra uitgaven tengevolge van de 
invoering van de nieuwe regelgeving (ETS en allocatie van CO2 rechten) positief is, dan kunnen we spreken 
van een windfall profit. Deze marge is des te groter naarmate de elektriciteitsproductie gedekt wordt door 
gratis gekregen CO2 rechten en naarmate de producent al beschikt over productiecapaciteit die weinig tot 
geen CO2 uitstoot, en vice versa. De gratis toewijzing van emissierechten aan de elektriciteitsproductie had 
niet de bedoeling te leiden tot windfall profits voor de elektriciteitsproducenten, ten nadele van de betrokken 
gebruikers. 
 
8. Het bestaan van windfall profits duidt macro-economisch gezien op een niet-gewenste situatie die het 
gevolg is van een onvolmaakte regelgeving, namelijk de manier waarop het ETS systeem is ingevoerd in een 
elektriciteitsmarkt die onvoldoende concurrentieel is. Hierbij mogen we niet uit het oog verliezen dat een 
belangrijke doelstelling van het ETS systeem er juist in bestaat om de emissiereducties voor de ETS sectoren 
tegen de laagste maatschappelijke kost te realiseren. Het genereren van windfall profits valt hiermee niet te 
verenigen  
 
 
Aanbevelingen van de Algemene Raad 
 
9. Een aantal lidstaten in de EU hebben al maatregelen genomen om de doorrekening van de 
koolstofprijs (van gratis gekregen emissierechten) in de elektriciteitsprijs te voorkomen of te recupereren. De 
raad vraagt dat de Belgische overheid alles in het werk zou stellen om ervoor te zorgen dat de 
elektriciteitsproducenten geen windfall profits zouden genereren. De Algemene Raad van de CREG is van 
mening dat een structurele oplossing voor het probleem er in bestaat om tegelijkertijd (1) de Centraal-West-
Europese elektriciteitsmarkt concurrentieel te maken (onder meer door de maatregelen uit te voeren die door 
de Algemene Raad werden voorgesteld in zijn advies mbt de studie van London Economics), waardoor de 
productiecentrales worden opgestart in volgorde van hun productiekost (inclusief CO2 kost) en (2) de CO2 
emissierechten voor de elektriciteitssector integraal te veilen en de liquiditeit van de markt in emissierechten 
stimuleren, zodat de koolstofprijs de reële kost van de CO2 reductie dekt. De EU wil pas vanaf 2013 de 
emissierechten veilen voor de elektriciteitscentrales in de Centraal-West-Europese markt. De mate waarin 
deze veiling effectief plaatsvindt en waarin de markt daadwerkelijk concurrentieel wordt, zal mee het risico op 
windfall profits na 2013 bepalen. 
 
10. De Algemene Raad van de CREG vraagt daarom dat het directiecomité de gebruikte methodologie 
(studie CDC 766) verder verfijnt, rekening houdend met de geformuleerde opmerkingen in punten 5, 6 en 7. 
Daartoe nodigt de Algemene Raad de producenten er andermaal toe uit om alle relevante gegevens ter 
beschikking te stellen van het directiecomité van de CREG, en eventueel suggesties aan te brengen om de 
gebruikte methode te verbeteren. De Algemene Raad vraagt de CREG om oor te hebben voor de 
bekommernissen van de actoren die moeten opereren in de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt. De Algemene 
Raad vraagt dat het gebruik van de gegevens en de interpretatie van de resultaten zal gebeuren op basis van 
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de principes die van toepassing zijn op operatoren die hun activiteiten uitvoeren in het kader van de de vrije 
elektriciteitsmarkt, zoals deze omschreven zijn in de Europese regelgeving. 
 
11. De Algemene Raad vraagt ook dat de CREG de (eventueel verbeterde) methodologie verder toepast 
voor de gehele periode 2005-2012, om het bestaan en de grootte van eventuele windfall profits in kaart te 
brengen. Het directiecomité van de  CREG dient hierbij gebruik te maken van zijn nieuwe bevoegdheden. De 
Algemene Raad vraagt dat de Belgische overheid overeenkomstige maatregelen neemt, die ervoor zorgen 
dat eventuele windfall profits die het gevolg zijn van het doorrekenen van de CO2 prijs in de elektriciteitsprijs 
vermeden worden. 
 
12. Zoals het Directiecomité van de CREG aantoont in zijn aanvullende studie, is een mogelijke 
maatregel de invoering van een belasting uit hoofde van de elektriciteitsproducenten die onderworpen zijn 
aan de handel in emissierechten, met als belastbare grondslag de windfall profits De windfall profits moeten 
door het directiecomité van de CREG berekend worden per individuele producent, volgens de aanbevelingen 
van dit advies waarbij het directiecomité van de CREG gebruik maakt van zijn nieuwe bevoegdheden. De 
Algemene Raad nodigt de regering ertoe uit deze en andere mogelijke maatregelen te onderzoeken (bv. de 
maatregelen die werden getroffen in het buitenland zoals opgesomd in de bijkomende studie van het 
directiecomité) om alle zo door de CREG te identificeren  windfall profits vanaf 2005 te voorkomen en 
desgevallend te recupereren. De opbrengst van dergelijke maatregel  dient de betrokken klanten ten goede te 
komen, en kan bijvoorbeeld gebruikt worden als een tijdelijk alternatief financieringsmiddel voor bepaalde 
meerkosten die momenteel de totale elektriciteitsprijs bezwaren, bijvoorbeeld de meerkosten ten gevolge van 
de ondersteuning van hernieuwbare energie. De Algemene Raad dringt er ook op aan dat dergelijke 
maatregel het investeringsklimaat voor de bouw van nieuwe productie-eenheden voor elektriciteit niet in het 
gedrang brengt, dit om de bevoorradingszekerheid van ons land niet nog verder in gevaar te brengen. Tot slot 
nodigt de Algemene Raad het directiecomité uit te onderzoeken hoe kan worden voorkomen dat de impact 
van dergelijke maatregel wordt doorgerekend in de elektriciteitsprijzen. 
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De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende 
taak ten overstaan van de overheid, is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de 
transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken dat de 
markttoestand het algemeen belang beoogt en met het behartigen van de essentiële 
consumentenbelangen.  
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