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De CREG becijfert de winsten die de elektriciteitsproducenten realiseren als 
gevolg van de gratis toekenning van CO2-emissiequota 

 
Sinds 2005 en tot in 2012 krijgen de Belgische elektriciteitsproducenten gratis CO2-emissiequota. Ze 
nemen de marktwaarde van het CO2 echter volledig of gedeeltelijk op in hun verkoopprijs van elektriciteit 
op de groothandelsmarkt. 
 
Voor het 5

e
 opeenvolgende jaar heeft de CREG het bedrag van de aldus gerealiseerde winsten berekend. 

Die winsten bedragen bijna 1,7 miljard € voor de periode 2005-2009, na aftrek van de kosten die de 
producenten dragen om de emissiequota te respecteren. Deze winsten worden gerealiseerd ten koste van 
de Belgische industriële afnemers die worden gefactureerd op basis van de groothandelsprijzen en 
vertegenwoordigen 5,8 €/MWh. 
 
De CREG heeft een solide en relevante evaluatiemethodologie ontwikkeld om deze winsten te berekenen. 
In antwoord op de reacties van de elektriciteitsproducenten op haar vorige berekeningen en in een geest 
van constructieve samenwerking heeft de CREG hen gevraagd om concrete voorstellen in te dienen om de 
methodologie te verbeteren. De producenten wensten echter geen alternatieven voor te stellen en hebben 
evenmin cijfermateriaal voorgelegd dat de berekeningen van de CREG kan ontkrachten. 
 
In mei van dit jaar heeft de CREG ook uitgerekend hoeveel winst de kerncentrales genereren. De CREG 
verklaart dat de winsten die voortvloeien uit de gratis toekenning van CO2-emissiequota voor ongeveer de 
helft worden meegerekend in de raming van de winsten die de kerncentrales genereren. Dit wordt enerzijds 
verklaard door het feit dat de producenten de prijs van het CO2 doorrekenen in de elektriciteitsprijzen op de 
groothandelsmarkt en anderzijds door het feit dat die prijs met name als referentie dient om de winsten te 
berekenen die de kerncentrales genereren. Voor 2007 raamt de CREG de winsten die kerncentrales 
genereren op een bedrag tussen 1,7 en 1,9 miljard €, de winsten met betrekking tot CO2 op 640 miljoen € 
en het aandeel van deze winsten in de winsten die kerncentrales genereren op 367 miljoen €. Het totaal 
van de winsten die kerncentrales genereren (1,7 tot 1,9 miljard €) en van de winsten met betrekking tot de 
gratis CO2-emissiequota buiten de kerncentrales (273 miljoen €) wordt dus geraamd op een bedrag tussen 
2 en 2,2 miljard € voor 2007. 
 
Het probleem van de winsten als gevolg van de gratis toekenning van emissiequota wordt op Europees 
niveau op grote schaal erkend en is het voorwerp van een consensus. Verschillende landen (Duitsland, 
Spanje, Groot-Brittannië, Zweden) hebben vrijwillig maatregelen genomen om de producenten ertoe te 
verplichten ten minste een deel van de gerealiseerde winsten terug te geven, hetzij via mechanismen die 
verband houden met de CO2-emissiequota, hetzij via fiscale maatregelen. 
 
Na de oplossingen te hebben geanalyseerd die werden ontwikkeld in andere Europese landen die met 
hetzelfde probleem worden geconfronteerd, meent de CREG dat de invoering van een belasting de meest 
directe weg is om deze winsten te recupereren. Een beslissing in dit verband moet echter snel worden 
genomen, daar de toekenning van gratis emissiequota voor de elektriciteitsproductie vanaf 2012 zal 
worden geschrapt. 
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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 in het algemene energiebeleid past en met 
het behartigen van de essentiële consumentenbelangen. 
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