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STUDIE 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: 

CREG) ontving bij brief van 31 januari 2006 van de Minister van Economie, Energie, 

Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid het verzoek een studie te maken over de impact 

van het Europese systeem van broeikasgasemissierechten op de elektriciteitsprijs in België. 

 

De rol van de CREG inzake het maken van studies wordt bepaald door artikel 23, §2, tweede 

lid, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(hierna: de elektriciteitswet) en inzake prijzencontrole door artikel 23, §2, tweede lid, 14 bis°, 

van de elektriciteitswet. 

 

De studie bestaat uit vijf delen: 

 het eerste deel stelt de grote lijnen voor van het Europese systeem van 

emissierechten, de vertaling van de Europese doelstelling in de regionale 

allocatieplannen en hun impact op de productie-eenheden van de sector van de 

elektriciteitsopwekking; 

 in het tweede deel wordt een evaluatie gemaakt van de reële kosten van de 

emissierechten voor de grootste Belgische elektriciteitsproducenten; 

 het derde deel beschrijft de theoretische benadering van de impact via begrippen 

als opportuniteitskosten en windfall profit; 

 de grenzen van de theoretische benadering worden aangegeven in het vierde deel; 

 het vijfde deel bespreekt de mogelijkheid van een verrekening van de 

opportuniteitskosten van de emissierechten in de elektriciteitsprijs aan de 

eindverbruiker. 

 

Het Directiecomité van de CREG keurde deze studie goed op 9 maart 2006. 
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I. Context 

I.1 . Europees systeem van handel in 

broeikasgasemissierechten 

Wettelijke basissen 

 Beschikking nr. 2002/358/EG van de Raad van 25 april 2002 betreffende de goedkeuring, 

namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 

van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de 

in dat kader aangegane verplichtingen; 

 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot 

vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de 

Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (hierna: de Europese 

richtlijn); 

 Beschikking nr. 2004/280/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 

2004 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de 

Gemeenschap en de uitvoering van het Kyotoprotocol. 

 

Context 

1. Trading van broeikasgasemissierechten is één van de instrumenten van het Europees 

programma inzake klimaatverandering. Het past in het kader van de naleving van de 

verbintenissen die werden aangegaan bij de ratificatie van het Kyotoprotocol in mei 2002. 

Het doel is de totnogtoe geëxternaliseerde kosten van de broeikasgasemissies te 

internaliseren door toepassing van het principe „vervuiler betaalt’. 

 

Doelstelling 

2. De Gemeenschap (15 landen) heeft zich ertoe verbonden haar broeikasgasemissies 

over de periode van 2008 tot 2012 met 8% te verminderen ten opzichte van 1990 . De 10 

Lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, dienen individuele 

doelstellingen na te leven in functie van het Kyotoprotocol. 

 

In dit kader heeft België zich ertoe verbonden zijn broeikasgasemissies van 1990 met 7,5% 

te verminderen in de periode 2008-2012. Dit betekent dat België in de periode 2008-2012 

een maximum aan broeikasgassen mag uitstoten dat gelijk is aan: (emissies 1990 x5)*(1-

7,5%) tCO2eq. 

 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=nl&type_doc=Directive&an_doc=1996&nu_doc=61
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Het centrale gegeven van deze strategie is de invoering van een Europese markt van 

emissierechten voor broeikasgassen vanaf 1 januari 2005. 

 

Toepassingsgebieden 

 

a) Deelnemers (types van activiteiten en installaties) 

3. De richtlijn is van toepassing op de volgende activiteiten in de elektriciteitssector: 

 

Tabel 1: Activiteiten van de elektriciteitssector waarop de Europese richtlijn toepasselijk is 

Activiteiten Broeikasgassen 

Verbrandingsinstallaties met een nominaal 

thermisch ingangsvermogen van meer dan 

20 MW (met uitzondering van installaties 

voor het verbranden van gevaarlijke 

afvalstoffen of stadsafval) 

Kooldioxide 

 

De overige activiteiten en installaties zijn: 

 energieactiviteiten:  

- aardolieraffinaderijen; 

- cokesfabrieken; 

 productie en verwerking van ferrometalen: 

- roost- of sinterinstallaties voor metaalerts; 

- installaties voor de vervaardiging van ruw ijzer of staal (inclusief continugieten 

> 2,5 t/u); 

 delfstoffenindustrie => installaties voor de vervaardiging van: 

- cementklinkers (in draaiovens met een productiecapaciteit > 500 t/d) of kalk 

(capaciteit > 50t/d); 

- glas (smeltcapaciteit > 20 t/d); 

- ceramische producten door vuren (productiecapaciteit > 75 t/d en/of 

ovencapaciteit > 4 m3 en zetdichtheid per oven > 300 kg/m3); 

 overige activiteiten => installaties voor de vervaardiging van: 

- papierpulp; 

- papier en karton (productiecapaciteit > 20t/d). 

 

4. Vanaf 2005 passen de Lidstaten dit systeem toe op de installaties die deze activiteiten 

uitoefenen en die de gestelde capaciteitslimiet overschrijden. Vanaf 2008 zullen de Lidstaten 
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het toepassingsgebied kunnen uitbreiden tot andere activiteiten, installaties en 

broeikasgassen (GHG). 

 

b) Bedoelde broeikasgassen  

- Kooldioxide (CO2); 

- Methaan (CH4); 

- Distikstofoxide (N2O); 

- Onvolledig gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFK‟s); 

- Perfluorkoolwaterstoffen (PFK‟s); 

- Zwavelhexafluoride (SF6). 

 

Een equivalentietabel maakt het mogelijk deze broeikasgasemissies om te zetten in ton 

equivalent CO2 (tCO2 eq). 

 

In de eerste fase gaat het enkel om CO2. 

 

Werkingsprincipes: cap and trade 

5. Vanaf 1 januari 2005 mogen de bovengenoemde verbrandingsinstallaties alleen in 

werking zijn indien zij in het bezit zijn van een vergunning voor de uitstoot van GHG (een 

recht om te vervuilen). 

 

Elke installatie krijgt emissierechten krachtens welke zij een bepaalde hoeveelheid ton 

equivalent CO2 mag uitstoten gedurende een bepaalde periode (cap). 

 

De ondernemingen kunnen hun doelstellingen op vier manieren bereiken: 

- door precies de toegestane hoeveelheid uit te stoten; 

- door hun emissies te verminderen tot een niveau onder de toegestane drempel en de 

overblijvende emissierechten te verkopen of te bewaren; 

- door extra rechten aan te kopen op de markt (trade) wanneer ze de toegestane 

hoeveelheid overschrijden (omdat zij er niet in slagen het emissierecht te respecteren 

of omdat ze de emissiereductiemaatregelen te duur vinden ten opzichte van de prijs 

van de emissierechten) en; 

- door een beroep te doen op het Mechanisme van Schone Ontwikkeling (of Clean 

Development Mecanism – CDM) 

waarbij het doel is de emissies te verminderen daar waar dat het minst duur is. 
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De emissierechten kunnen worden verhandeld tussen Lidstaten en met derde landen waar 

de rechten worden erkend.  

 

Door de betrokkenheid van verschillende bedrijfssectoren en het  tot stand brengen van een 

markt op Europees niveau, moet het risico van prijsmanipulatie door een dominante 

marktpartij (onderneming of bedrijfssector) worden weggenomen. 

 

6. De lidstaten verdelen de emissierechten over activiteiten en installaties volgens een 

nationaal toewijzingsplan dat op Europees niveau is goedgekeurd. 

 

Toewijzing van de emissierechten 

7. De EUAs (European Union Allowances) of EU-emissierechten worden kosteloos 

toegewezen voor de periode 2005-2007 door op 28 februari van elk jaar de rekening van 

elke installatie in het nationale register te crediteren.   

 

Vervaldag 

8. Op 30 april van elk jaar levert de exploitant van een installatie de rechten in die 

overeenkomen met de emissies van het afgelopen kalenderjaar. 

 

Sanctie 

9. Tabel 2: Sanctie 

Periode Sanctie 

Periode 1 (2005 – 2007) 40 EUR / uitgestoten tCO2 eq dat niet is 

gedekt door een emissierecht en verplichting 

om het volgende jaar de emissierechten in te 

leveren die overeenkomen met die 

overmatige emissies. 

Volgende periodes van 5 jaar 100 EUR / tCO2 eq dat niet is gedekt door 

een emissierecht + het volgende jaar 

emissierechten inleveren. 
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Verband met de flexibiliteitsmechanismen van het Kyotoprotocol. 

10. Het Kyotoprotocol bevat drie flexibiliteitsmechanismen om de kosten van de 

ermissiereductie te verlagen: 

 

a) internationale emissiehandel (emission trading). 

Door de koppeling van de nationale registers kunnen EUAs worden verhandeld 

tussen partijen (installatiebeheerders, traders,…); 

 

b) gezamenlijke uitvoering (of Joint Implementation – JI).   

Dit mechanisme stelt de landen en de ondernemingen van de landen genoemd in 

bijlage B van het protocol (industrielanden) in staat om met het oog op het 

bereiken van hun doelstellingen gebruik te maken van certificaten, 

emissiereductie-eenheden (ERU‟s, Emission Reduction Units) genoemd, die 

worden afgegeven voor reductieprojecten die zij ontwikkelen in andere landen 

van bijlage B.   

 

Certificaten die vóór 2008 zijn afgegeven voor die projecten, kunnen tussen 2005 

en 2007 niet in het Europese systeem worden gebruikt. Het doel is in de eerste 

fase immers dat elk deelnemend land reductiemaatregelen neemt op zijn eigen 

grondgebied; 

 

c) mechanisme van schone ontwikkeling (of Clean Development Mecanism – CDM).   

Dankzij dit mechanisme kunnen industrielanden (bijlage B) en ondernemingen 

gevestigd in industrielanden investeren in emissiereductieprojecten in 

ontwikkelingslanden (niet genoemd in bijlage B). De reducties geven recht op 

emissiereductiecertificaten (CER‟s – Certified Emission Reductions, 

gecertificeerde emissiereducties), die worden afgegeven door de overheid van 

het land waar het project wordt ontwikkeld.   

Die projecten genereren sinds 2000 emissiekredieten. Die kredieten kunnen 

vanaf 2005 worden omgezet in emissierechten volgens de Europese regeling 

voor handel hierin en zullen kunnen worden overgedragen naar de volgende 

periode. 

 

NB: Projecten in verband met kerninstallaties en carbon sinks zijn uitgesloten.   
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Geldigheid 

11. EUAs zijn niet overdraagbaar naar de volgende periode. Alleen CER‟s blijven geldig 

tijdens de periode van 2008 tot 2012. 

 

 

I.2 . Omzetting van de Europese richtlijn op nationaal en 

gewestelijk niveau 

 

Bevoegdheden 

12. De emissiereductiedoelstelling is een milieudoelstelling. Krachtens artikel 6, §1, II van 

de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen is bepaald dat: 

 

- de gewesten bevoegd zijn voor het leefmilieu; 

- de federale overheid bevoegd is voor de bescherming tegen ioniserende stralingen. 

 

De reductiedoelstelling is echter een nationale doelstelling. Eind 2003 is een Nationale 

Klimaatcommissie opgericht. De gewesten en de federale overheid hebben op 8 maart 2004 

een akkoord gesloten over de lastenverdeling: 

 

Tabel 3: Lastenverdeling tussen de gewesten 

Gewest Broeikasgasemissies 
in 1990 

(Mt CO2 eq) 

Reductiedoelstelling 
2008-2012 ten opzichte 

van niveau 1990 

(%) 

Gemiddelde emissies 
tussen 2008 en 2012 

(Mt CO2eq/jaar) 

Wallonië 54,293 * 92.5% (=-7,5%) = 50,221 

Vlaanderen 87,95 *94,8% (=-5,2%) = 83,37 

Brussel 3,99 *103,475% (=+3,475%) 
(1) = 4,13 

Totaal België 146,24  137,73 

(1)
 De gemiddelde emissies van het Gewest mogen in de periode van 2008 tot 2012 niet met meer dan 3,475% 

stijgen ten opzichte van het emissieniveau van 1990. 

 

De som van de aan de gewesten toegekende emissies is groter dan wat het land krijgt in het 

kader van het Kyotoprotocol. Bijgevolg wordt erin voorzien dat de federale overheid het 

tekort zal compenseren door via de flexibele mechanismen extra emissierechten te 
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verwerven voor een bedrag van 2,46 Mt1 per jaar voor de periode van 2008 tot 2012. Daarbij 

komen de maatregelen die in het Nationaal Klimaatplan zijn gepland voor andere sectoren, 

zoals de maatregelen ter bevordering van minder vervuilende wagens. 

 

Het Nationale Toewijzingsplan omvat dus vier luiken: 

 federaal luik; 

 luik van het Vlaamse Gewest; 

 luik van het Waalse Gewest; 

 luik van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Deze luiken worden in detail beschreven in bijlage B. 

 

 

I.3 . Impact van de gewestelijke toewijzingsplannen op 

de sector van de elektriciteitsopwekking 

 

Toewijzingsprincipes 

 

13. In elk gewest steunt de toewijzing van de emissierechten op het grandfatheringprincipe 

(kosteloze toewijzing op basis van de in het verleden waargenomen emissies), eventueel 

gecorrigeerd door een benchmarking. 

 

Vlaams Gewest 

 

Tabel 4: Vergelijking van de business as usual (BAU)-emissies met de emissierechten die zijn 

toegewezen aan de sector van de elektriciteitsopwekking in Vlaanderen 

Emissies  
(1000 t CO2) 

2005 2006 2007 2005 - 2007 

BAU 23.882 23.848 23.844 71.574 

Toegewezen 

emissierechten 

16.992 15.738 14.484 47.214 

% reductie -28,9% -34,0% -39,3% -34,0% 

                                                 
1
 137,73 Mt CO2/jaar-(146,24 Mt CO2/jaar*(1-7,5%)) 
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14. In Vlaanderen zal de sector van de elektriciteitsopwekking emissierechten krijgen die 

34% lager liggen dan zijn vroegere emissies. Dit betekent dat het toewijzingsplan zo is 

opgevat dat de inspanning door alle verbruikers wordt gedragen via het elektriciteitsverbruik.  

De andere activiteitssectoren die onder de richtlijn vallen en af te rekenen hebben met de 

concurrentie van ondernemingen uit landen die niet onderworpen zijn aan een 

emissiebeperking, worden gespaard. 

De toewijzing voor de periode van de periode 2008 tot en met 2012 zal waarschijnlijk nog 

restrictiever zijn. 

 

Waals Gewest 

 

Tabel 5: Vergelijking BAU-emissies / emissierechten toegewezen aan de sector van de 

elektriciteitsopwekking in Wallonië 

Jaar BAU-

emissies 

(kt CO2) 

Branche-

akkoor-

den 

Hernieuw-

bare 

energie 

WKK Fuel 

switch 

Totaal % 

reductie 

WKK 

“Solvay” 

Gassen 

staalindustri

e 

Totaal 

2005 5.153,1 -49,0 -272,3 -242,5 -110,1 4.479.2 -13,1% 404,0 2.682,7 7.565,9 

2006 5.240,3 -58,8 -326,7 -291,0 -132,1 4.431,7 -15,4% 404,0 2.327,1 7.162,8 

2007 5.327,4 -68,6 -381,2 -339,5 -154,1 4.384,1 -17,7% 404,0 2.327,1 7.115,2 

 

15. Om de opgelegde emissierechten na te leven, steunt het Waalse Gewest op het feit 

dat de elektriciteitsproducenten hun productiewijze moeten wijzigen door een beroep te doen 

op andere types van brandstoffen en andere types van centrales. 

 

Brussels Gewest 

 

Tabel 6: Vergelijking BAU-emissies / emissierechten toegewezen aan de sector van de 

elektriciteitsopwekking in Brussel 

 BAU-emissies 2005 – 2007 

(1.000 t CO2) 

Toegewezen emissierechten 
2005 - 2007 

(1.000 t CO2) 

3 elektriciteitscentrales  10,68 17,58 

% groei /jaar  +39,2% 
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16. Het toewijzingsplan zet de elektriciteitsproductie niet onder druk. De drie turbojets op 

het grondgebied van het gewest zijn piekcentrales. Zij draaien slechts een beperkt aantal 

uren per jaar en zullen waarschijnlijk niet meer opgenomen worden in het toewijzingsplan 

van de periode 2008 tot en met 2012. 

 

Beperkingen opgelegd aan de elektriciteitsproducenten 

 

17. In het kader van deze studie gaat het alleen om installaties van producenten voor wie 

de corebusiness is elektriciteit te produceren om die op de markt te verkopen. 

 

De gewestelijke toewijzingsplannen bepalen voor elke onder de richtlijn vallende installatie 

van de energiesector (verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch 

ingangsvermogen van meer dan 20 MW) de hoeveelheid CO2 die zij jaarlijks mag uitstoten. 

 

Er wordt voorzien in een emissierechtenreserve voor nieuwkomers om discriminatie te 

vermijden. 

 

Tijdens de periode van 2005 tot en met 2007 zullen op de volgende wijze kosteloos 

emissierechten worden toegekend aan de installaties van de belangrijkste 

elektriciteitsproducenten in België: 
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Tabel 7: Emissierechten toegewezen aan de elektriciteitsproductie-installaties van Electrabel volgens de gewestelijke toewijzingsplannen

Tekort t.o.v.

Naam van de installatie Geïnstalleerde Type Historische Verwachte Balancerings- Emissierechten verwachte

vermogen centrale emissies emissies factor emissies

 (MW) kt CO2/jaar kt CO2/jaar kt CO2/jaar kt CO2/jaar

Vlaamse Gewest

Electrabel Herdersbrug 460 STEG 952,85

Electrabel Vilvoorde 385 STEG 850,52

Electrabel Langerbrugge 59 WKK 266,77

Electrabel Rodenhuize 526 Staalindustrie 444,67

Electrabel Aalst 39,46

Electrabel Kallo 522 Klassiek thermisch 404,72

Electrabel Ruien 546 Klassiek thermisch 1.281,92

Electrabel Drogenbos 460 Gasturbine 858,01

Electrabel Mol 255 Klassiek thermisch 573,59

Electrabel Langerlo 602 Klassiek thermisch 1.256,75

Electrabel turbojet Zeebrugge 18 Turbojet 0,11

Electrabel Turbojet Noordschote 18 Turbojet 0,20

Electrabel Turbojet Zedelgem 18 Turbojet 0,11

Electrabel Turbojet Zelzate 18 Turbojet 0,14

Electrabel Turbojet Aalter 18 Turbojet 0,15

Electrabel Turbojet Beerse 32 Turbojet 0,42

Totaal 6.930,40

Waalse Gewest

Electrabel Baudour (Saint-Ghislain) 350 STEG 666,6 792,0 0,86 680,0 -112,0

Electrabel Bressoux 2,7 WKK 9,1 9,7 1,00 9,7 0,0

Electrabel Amercoeur-Roux 256 Staalindustrie 719,4 623,1 1,00 623,1 0,0

Electrabel Monceau 92 Staalindustrie 1.187,5 220,0 1,00 220,0 0,0

Electrabel Flémalle (Awirs) 416 Klassiek thermisch 573,4 1.274,7 0,86 808,3 -466,4

Electrabel Turbojet back up Turon 17 Turbojet 0,4 1,7 1,00 1,7 0,0

Electrabel Turbojet back up Cierreux 17 Turbojet 0,4 1,7 1,00 1,7 0,0

Electrabel Turbojet back up Deux-Acren 18 Turbojet 0,2 1,7 1,00 1,7 0,0

Totaal 2.346,2 -578,4

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Electrabel Turbo jet Schaerbeek 60 Turbojet 0,15 1,1 1,63 0,52

Electrabel Turbo jet Ixelles 60 Turbojet 0,27 1,1 2,17 1,04

Electrabel Turbo jet Buda 60 Turbojet 0,24 1,1 2,06 0,93

Totaal 5,86 2,48

 

 

Tabel 8 : Emissierechten toegewezen aan de elektriciteitsproductie-installaties van SPE volgens de gewestelijke toewijzingsplannen

Naam van de installatie Geïnstalleerde Type Historische Verwachte Balancerings- Emissierechten Tekort t.o.v.

capaciteit centrale emissies emissies factor verwachte

 (MW) kt CO2/jaar kt CO2/jaar kt CO2/jaar emissies

kt CO2/jaar

Vlaams Gewest

SPE Izegem 95,5

SPE Centrale Buitenring Wondelgem Gent STEG 887,2

SPE Centrale Harelbeke Klassiek thermisch 29,0

SPE centrale Ham 68 Gent Klassiek thermisch 263,4

Totaal 1.275,1

Waals Gewest

SPE Seraing 460 STEG 642,5 1.122,7 0,86 893,8 -228,9

SPE Angleur TGV1 158 STEG 69,6 203,2 0,86 174,5 -28,7

SPE Moncin Seraing 70 Klassiek thermisch (GT) 3,4 5,7 1,00 5,7 0,0

Totaal 1.074,0 -257,6

 

 

18. Op 30 april 2006 zal elke exploitant van één van die installaties (of van later in gebruik 

gestelde installaties) voor het eerst het aantal emissierechten moeten inleveren dat 

overeenkomt met de in 2005 uitgestoten hoeveelheid CO2.   

 

19. Die emissierechten kunnen kosteloos zijn toegewezen, kunnen zijn aangekocht op de 

Europese markt of kunnen zijn verkregen in ruil voor CER‟s.   
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Per ontbrekend emissierecht zal de exploitant een boete van 40 EUR moeten betalen 

(periode 2005-2007) en hij zal het emissierecht moeten inleveren na afloop van het volgende 

boekjaar.  

 

 

II.  Reële kosten van het emissiesysteem 

voor de producenten 

 

Beheer van de CO2-verplichting door de producenten 

20. De producenten integreren het emissierechtensysteem in het beheer van hun park 

door: 

 de marktprijs van de emissierechten toe te voegen aan de werkingskosten van hun 

productie-eenheden wanneer zij de economische dispatching van hun park 

realiseren; 

 emissierechten te kopen bij hun dochterondernemingen in het buitenland (dankzij 

een optimalisering van de strengere of minder strenge CO2-verplichtingen die zijn 

vastgesteld door de nationale toewijzingsplannen); 

 het saldo van de emissierechten op de markt te kopen. 

Er kunnen ook optimalisatiestrategieën op langere termijn worden ontwikkeld: 

 als de producenten verwachten dat de emissierechten voor de periode van 2008 tot 

en met 2012 op basis van hetzelfde grandfatheringprincipe worden toegewezen als 

voor de periode van 2005 tot en met 2007, kunnen ze geneigd zijn om tijdens de 

eerste periode een hoog emissieniveau te handhaven om voor de tweede periode 

een groot aantal emissierechten te verkrijgen; 

 aangezien banking (of de overdracht van de ontvangen emissierechten naar een 

volgend jaar) mogelijk is, kunnen de producenten, indien zij een prijsstijging van de 

emissierechten verwachten, het ene jaar emissierechten kopen om de emissies van 

de volgende jaren te dekken. 

 

Reële kosten op korte termijn 

21. Op korte termijn, zonder kosten van emissiereducerende investeringen, beperken de 

reële kosten zich - aangezien de emissierechten kosteloos zijn uitgedeeld - tot de aankoop 

van de nodige emissierechten om de overmatige emissies van het jaar te dekken. In 

Wallonië en vooral in Vlaanderen is de toewijzing van emissierechten aan de 
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elektriciteitsproductiesector echter restrictief gebeurd. De producenten zullen hun cap dus 

waarschijnlijk overschrijden. 

 

De emissieverslagen van 2005 zullen eind februari, begin maart 2006 aan de gewestelijke 

overheden worden overgemaakt. Wanneer die informatie beschikbaar zal zijn, zullen de 

reële kosten die in 2005 zijn gedragen door de beheerder van een installatie op de volgende 

manier kunnen worden geraamd: 

 

Reële kosten 2005  =  (emissies 2005 – emissierechten 2005) x prijs voor aankoop van de 

emissierechten 

 

De aankoopprijs waarmee rekening wordt gehouden, zou de gemiddelde prijs kunnen zijn 

van de emissierechten van januari 2005 (de markt is pas echt actief geworden sinds de 

inwerkingtreding van de richtlijn) tot vandaag, aangezien de producenten tot 30 april 2006 de 

tijd hebben om hun emissierechten in te leveren.   

 

Deze eenvoudige berekening zou een idee geven van de maximale last die de belangrijkste 

leveranciers van de Belgische markt, de N.V. Electrabel en de N.V. SPE, moeten dragen, 

zonder rekening te houden met eventuele investeringen die erop gericht zijn de emissies te 

verminderen. De volgende elementen moeten echter in overweging worden genomen: 

 

 de rekening van elke producent wordt op 28 februari gecrediteerd met de 

emissierechten van het jaar t+1, terwijl de emissierechten om de emissies van het 

jaar t te dekken, uiterlijk op 30 april moeten worden ingeleverd. De emissierechten 

van het jaar t+1 kunnen dus worden gebruikt om de overmatige emissies van het 

jaar t te dekken. Het tekort aan emissierechten zal bijgevolg maar blijken aan het 

einde van periode 1, in 2007; 

 de emissierechtenmarkt is Europees. Voor de N.V. Electrabel, die in andere landen 

productie-installaties heeft die onderworpen zijn aan een beperking, zou het verschil 

tussen emissies en emissierechten bijgevolg op Europees niveau moeten worden 

berekend; 

 hoewel dat momenteel zeer weinig het geval lijkt, kunnen de producenten een 

beroep doen op het flexibele mechanisme voor schone ontwikkeling om CER‟s te 

verwerven die kunnen worden omgezet in EUA‟s waarvan de prijs lager is dan de 

marktprijs van de emissierechten. Op de derde veiling voor termijnverkoop van 

CER‟s, op 13 januari 2006 op de Asia Carbon Exchange, zijn bijvoorbeeld voor 

890.000 t aan CER‟s betreffende emissiereductieprojecten in India verkocht voor 
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een transactieprijs die schommelde tussen 6,20 EUR/t en 9,20 EUR/t, terwijl de 

EUAs cal 07 op diezelfde dag werden verhandeld tegen 24 EUR/t. 

 

Aangezien de CREG niet over die informatie beschikt, heeft zij de reële kosten geraamd in 

de veronderstelling dat de emissies van 2005 in de lijn zullen liggen van het BAU-scenario. 

De resultaten van de berekening worden voorgesteld in de volgende tabel: 

 

Tabel 9: Raming van de maximale reële kosten van de emissierechten die moeten worden gedragen 

door de belangrijkste Belgische producenten 

Toegewezen Tekort t.o.v. Gemiddelde Maximale Verkoop 2004 Maximale

emissierechten BAU-scenario prijs 2005 van reële kosten in België reële kosten

voor 2005 de EUA's (2)

ktCO2 ktCO2 EUR/tCO2 EUR GWh EUR/MWh

Electrabel

Vlaanderen (1) 6.930,4 -2.817,0

Wallonië 2.346,2 -578,4

Totaal -3.395,4 18,25 61.966.009 75.988 0,82

SPE

Vlaanderen 1.275,1 -518,3

Wallonië 1.074,0 -257,6

Totaal -775,9 18,25 14.160.072 7.909 1,79

(1) vermindering met 28,9% ten opzichte van het BAU-scenario

(2) Cijfers 2004: 90% Electrabel, 9,7% SPE  

 

 



  16/58 

III. Theoretische benadering: 

opportuniteitskosten van de emissierechten 

en windfall profits 

 

III.1. Impact op korte termijn 

 

22. Volgens de economische theorie komt de marktprijs in een volmaakte markt (wat al 

een grote simplificatie van de werkelijkheid inhoudt) overeen met de marginale kosten op 

korte termijn van de marginale productie-eenheid (die de laatste kWh levert om het 

evenwicht tussen vraag en aanbod te bereiken). Op korte termijn zullen de producenten er 

immers alleen in toestemmen te produceren indien de marktprijs hun variabele 

productiekosten dekt (brandstofkosten en variabele exploitatie- en onderhoudskosten 

(O&M)). 

 

De marginale productie-eenheid wordt vastgesteld op basis van de merit order van de 

productie-eenheden en op basis van het vraagpeil. Om hun aanbod op de markt te bepalen, 

klasseren de producenten hun centrales in toenemende volgorde van variabele 

productiekosten.   

 

23. Het emissiehandelsysteem heeft het mogelijk gemaakt een markt op Europees niveau 

te creëren. De nationale toewijzingsplannen mogen dan al voorzien in een kosteloze 

bedeling van de emissierechten, toch vertegenwoordigen die emissierechten bijgevolg, vanaf 

het ogenblik dat ze een prijs hebben, een opportuniteitskost voor de producenten waarmee 

ze in een logica van winstmaximalisatie rekening houden in hun productie- en 

tradingbeslissingen. Aangezien die prijs wordt vastgesteld op een Europese markt, vormt de 

CO2-prijs een exogene variabele voor de producent. 

 

De marginale kosten op korte termijn van de centrales die gebruik maken van fossiele 

brandstoffen worden nu dus als volgt bepaald: 

 

Marginale kosten op korte termijn = brandstofkosten + variabele O&M-kosten + 

opportuniteitskosten van het CO2 
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Toevoeging van de kosten van de emissierechten aan de variabele kosten van productie-

eenheden die gebruik maken van fossiele brandstoffen wijzigt vanaf een bepaald prijsniveau 

de concurrentiekracht van bepaalde types van centrales in vergelijking met andere. De 

variatie van de prijs van de emissierechten heeft dus een soortgelijk effect op de 

concurrentiekracht van productie-eenheden als een wijziging van de brandstofprijs.   

 

Op korte termijn, bij gelijkblijvende brandstofkosten, kan de prijs van de emissierechten dus 

twee gevolgen hebben: 

 

a) Wijziging van het aanbod 

24. In een logica van winstmaximalisatie verhoogt de producent de prijs van de elektriciteit 

die hij op de markt aanbiedt om de stijging van zijn marginale productiekosten te dekken. 

 

De weerslag van de prijs van de emissierechten op de marginale productiekosten hangt af 

van: 

 de prijs van de emissierechten op de Europese markt; 

 de carbonintensiteit van de gebruikte brandstof en het rendement van de centrale. 

 

CO2-kosten van de marginale productie-eenheid =  t CO2/MWh x prijs emissierecht (dat de 

  emissie van 1 t CO2 dekt) 

 

Met de marktliberalisering zijn de producenten hun investeringen de jongste jaren echter 

meer gaan richten op gasturbines met gecombineerde cyclus (CCGT) vanwege hun lage 

investeringskosten (snelle return in een markt waar het risico is toegenomen) en hun 

flexibiliteit, of op steenkool- of bruinkoolcentrales, die werken met goedkope brandstoffen die 

in sommige landen voorhanden zijn (Duitsland).   

 

Rekening houdend met de kenmerken van het Belgische productiepark is de marginale 

productie-eenheid meestal een gas- of een steenkoolcentrale. In 2004 waren de 

belangrijkste primaire energiebronnen kernbrandstof (55,1%), aardgas (25,8%) en fossiele 

brandstoffen (10,7%) (bron: BFE).   

 

De CREG heeft een simulatie gemaakt van de merit order van de gecentraliseerde 

productie-eenheden van het Belgische park die bestemd zijn om het net te beleveren 

(exclusief zelfopwekking, gedecentraliseerde productie, invoer en onderbreekbare 
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belastingen), rekening houdend met een emissierechtenprijs van 25 EUR. Het resultaat staat 

in de volgende grafiek. 

 

Grafiek 1: Merit order van het Belgische gecentraliseerde productiepark, inclusief kosten van CO2 
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Bron: CREG 

 

In deze grafiek vertegenwoordigen de verschillende drempelwaarden achtereenvolgens: 

 de kerncentrales; 

 de spaarbekkencentrales; 

 de biomassa; 

 de gasturbines met gecombineerde cyclus; 

de thermische steenkoolcentrales & 

de thermische gascentrales; 

 de gasturbines met open cyclus; 

 de dieselcentrales; 

 de turbojets. 

 

De laatste twee types centrales zijn noodeenheden die erg weinig worden gebruikt. 

Afhankelijk van het niveau van de vraag bevestigt deze grafiek dat de marginale centrale in 

België een gaseenheid of een steenkooleenheid kan zijn, afhankelijk van de brandstofkosten 

en de CO2 kosten. 
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25. Bij wijze van voorbeeld wordt in de volgende tabel de weerslag van een 

emissierechtenprijs van 8 en van 25 EUR/t CO2 op de CO2-kost per MWh geproduceerde 

elektriciteit gegeven voor deze twee types van marginale productie-eenheden, rekening 

houdend met standaardmatige thermische rendementen. 

 

Tabel 10: Opportuniteitskosten van de CO2 voor de elektriciteitsproductie in België 

Steenkool Gas

(STEG)

CO2-gehalte in kg CO2 per GJ 95,95 55,83

in t CO2 par MWhth 0,35 0,20

Rendement van de centrale % 38% 54%

Impact op de elektriciteitsprijs indien

100% verrekend

indien emissierecht = 8 EUR/MWh 7,27 2,98

indien emissierecht = 25 EUR/MWh 22,73 9,31

Branstof

 

Bron: CREG 

 

Deze tabel toont aan dat de opportuniteitskosten van CO2 bij constante brandstofkosten 

zwaarder drukken op carbonrijke brandstoffen zoals steenkool dan op gas, dat veel minder 

CO2 uitstoot voor de productie van een MWhelek. In de merit order is er dus een wissel 

(switch) tussen steenkool- en gascentrales. 

 

De impact op de marginale kosten bij gelijkblijvende brandstofkosten en bij afwezige 

prijselasticiteit van de vraag nul wordt verduidelijkt in de volgende grafieken.   

 

Schema 1 : Merit order zonder kosten van de emissierechten Schema 2 : Merit order met kosten van de emissierechten

€/MWh €/MWh

D p' D          O'

p

p O

Nucleair Steenkool Gas Nucleair Gas Steenkool

Q Q  

 

In dit voorbeeld is, met toevoeging van de CO2-opportuniteitskosten, de marginale eenheid 

een steenkooleenheid geworden en zijn de opportuniteitskosten van de CO2 van die 

eenheid opgenomen in de marktprijs. 
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Deze switch vindt echter alleen plaats: 

 indien de CO2-prijs op de markt hoog genoeg is om het break-even point tussen 

de twee brandstoffen te overschrijden. Dat hangt af van: 

- de relatieve prijs van de twee brandstoffen; 

- het thermisch rendement van de centrales; 

- de andere variabele kosten van de productie-eenheden; 

 indien het productiepark van de producent het toelaat. 

 

b) Realisatie van een bijkomende winst op inframarginale centrales 

 

26. Aangezien de marginale kosten (die beantwoorden aan de marktprijs) stijgen, stijgt de 

marge op de gezamenlijke centrales van het productiepark die worden gebruikt om aan de 

vraag tegemoet te komen. Het merendeel van de Belgische productie wordt echter 

verzekerd door kerncentrales (55,1% in 2004), waarop het emissierechtensysteem geen 

impact heeft, en door STEG-centrales, waarvoor de emissierechten kosteloos zijn 

toegewezen, en dat op niet-restrictieve wijze. 

 

Schema 3: Illustratie van de windfall profit 

 

Deze bijkomende marge wordt windfall profit (of stranded benefit) genoemd in de mate dat 

ze resulteert uit externe reglementaire maatregelen zonder dat de producent enige 

inspanning heeft moeten doen om ervan te genieten. De producent verrekent in zijn prijs 

een opportuniteitskost die hoger is dan zijn reële kost. Die marge beantwoordt dus niet aan 

een normale winst die voortvloeit uit investeringen of inspanningen om de kosten te 

verlagen. In elk geval : 

 

 is de grens tussen winst en windfall profit vrij vaag. Moet een producent worden 

belast omdat hij in het verleden heeft gekozen voor technologieën die geen 

gebruik maken van fossiele energie? 

 is het begrip opportuniteitskosten geen boekhoudkundig begrip; 

€/MWh D 
O 

Gas 

steenkool 
bruinkool 

Nucleair 
Q 

 
 

CO2 windfall profit 
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 is duidelijk dat er eveneens rekening moet worden gehouden met de reële kosten 

van de emissierechten; 

 moeten investeringen om de CO2-emissies te verminderen worden beloond. In dat 

geval dekt de gehaalde marge de kapitaalvergoeding. Het gaat dan om een 

normale winst; 

 is de mate waarin de opportuniteitskosten worden verrekend in de marktprijs niet 

zo automatisch als de theoretische benadering laatuitschijnen. Dit punt wordt in 

het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt.  

 

 

III.2. Langetermijnimpact op de investeringsbeslissingen 

 

27. Investeringsbeslissingen worden alleen genomen indien de toekomstige 

groothandelsprijs de toekomstige marginale productiekosten op lange termijn dekt. Die 

kosten omvatten, naast de werkingskosten, ook de kapitaalskosten om de investering te 

realiseren. De investeerders zullen alleen beslissen te investeren indien de voorspelde 

marktprijs opweegt tegen de marginale langetermijnkosten van de productie-eenheden. In 

een geliberaliseerde markt zal een elektriciteitsprijs die boven dat niveau blijft, de bouw van 

nieuwe productie-eenheden stimuleren, hetgeen de prijzen zal doen dalen.   

 

Marginale kosten op lange termijn = brandstofkosten + kapitaalskosten + variabele O&M-

kosten + vaste O&M-kosten  + opportuniteitskosten van CO2 

 

De toevoeging van de  CO2-kosten in de marginale langetermijnkosten zal gevolgen hebben 

voor de toekomstige investeringen en voor de beslissing om de productie voort te zetten in 

een bestaande eenheid of die te vervangen door een nieuwe eenheid waarvoor een meer 

milieuvriendelijke technologie wordt gekozen (mits de regelgeving dat toelaat). 
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VI. Grenzen van de theoretische benadering: 

verrekeningsgraad van de opportuniteitskost 

 

28. Het feit dat de vraag relatief onelastisch is en het feit dat de Europese producenten niet 

worden geconfronteerd met concurrentie van ondernemingen die niet onder de Europese 

richtlijn vallen, zouden een integrale verrekening van de CO2-kosten in de elektriciteitsprijs 

mogelijk kunnen maken. Als gevolg van de marktmechanismen gaat dat echter niet vanzelf. 

 

 

De CREG heeft tal van studies over de impact van de CO2 prijs op de elektriciteitsprijs 

geraadpleegd, onder meer: 

 CO2 price dynamics: The implications of the EU emissions trading for the price of 

electricity, ECN, september 2005; 

 CO2 trading and its influence on electricity markets – final report for DTE, Frontire 

economics, februari 2006; 

 Impact of the EU ETS on European electricity prices, Ilex Energy Consulting, juli 

2004; 

 Industrial competitiveness under the European union emissions trading scheme, 

IEA, februari 2005; 

 Emissions trading and its possible impacts on investment decisions in the power 

sector, IEA, 2003; 

 Emissions trading: impacts on electricity consumers, Ofgem, februari 2005; 

 Implications of the EU Emissions Trading Scheme for the UK Power Generation 

Sector, IPA, november 2005; 

 Impact des politiques climatiques sur le prix du carbone et les marchés de l’énergie, 

LEPII, november 2005; 

 The European emissions trading scheme: implications for industrial 

competitiveness, Carbon Trust, juni 2004 

 The Generation Game, new power plant investment in Europe, ING, september 

2005; 

 Climate change and a European low-carbon energy system, EEA, januari 2005; 

 

Geen enkele van deze studies biedt een nauwkeurige en bevredigende berekeningswijze 

van de graad van verrekening (pass-through) van de marginale CO2-kosten in de marktprijs 

van elektriciteit.   
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De theoretische benadering waarop het begrip windfall profit berust, weerspiegelt het gedrag 

van theoretische marktspelers die tot doel hebben hun winst te maximaliseren in een 

concurrerende marktsituatie. Om tal van redenen wijkt de realiteit af van de theorie.   

 

De vorming van de elektriciteitsprijs op een markt die nog niet tot maturiteit is gekomen, is 

een complex en nog slecht beheerst proces dat wordt beïnvloed door exogene elementen 

(relatieve prijs van de brandstoffen, wisselkoers USD/EUR, regelgevend kader, 

weersomstandigheden) en endogene elementen (kenmerken van het productiepark die 

voortvloeien uit investeringsbeslissingen die in het verleden zijn genomen in een 

gereguleerde context, beschikbaarheid van het park, strategie van de marktpartijen, fysieke 

moeilijkheden zoals de beperking van de koppelverbindingscapaciteit en de onmogelijkheid 

om elektriciteit op te slaan). 

 

In feite bestaan er twee markten naast elkaar: de termijnmarkt, waarop het grootste deel van 

de productie wordt verkocht, en de spotmarkt (day ahead) die dient voor de laatste 

afstemming tussen aanbod en vraag. Het mechanisme van de prijsvorming op die twee 

markten is bepalend voor de manier waarop zij de CO2-kosten verrekenen. 

 

Spotmarkt 

 

29. Volgens de informatie van de CREG verrekenen de producenten de CO2-prijs die ze op 

de dag zelf hebben waargenomen op de markt om hun aanbod op de spotmarkt te bepalen. 

Het betreft hier slechts een gering deel van de verkopen. 

 

Termijnmarkt 

 

30. Om de risico‟s te beperken, verkopen de producenten het grootste deel van hun 

productie op basis van termijncontracten. Aangezien de elektriciteitsmarkt nog niet tot 

maturiteit is gekomen, is de termijn niet langer dan drie jaar. Dit betekent dat een groot deel 

van de elektriciteit geproduceerd in jaar t, op de groothandelsmarkt is verkocht in jaar t-1, t-2 

of t-3.  De toekomstige prijs (forwardprijs of termijnprijs) van elektriciteit (basisproducten en 

piekproducten) wordt onder meer gevormd op basis van de termijnprijs voor aankoopvan 

brandstoffen en, sinds kort, op basis van de forwardprijs van de emissierechten.   
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De capaciteit van een leverancier om zijn marginale opportuniteitskosten van CO2 emissies 

te verrekenen in zijn verkoopprijs in België, schommelt tussen 0% en 100%, en dit om de 

volgende redenen:  

 

 de prijs op de Belgische markt wordt beïnvloed door de nationale en internationale 

concurrentie; 

 er kan te weinig aanbod zijn in verhouding tot de vraag; 

 de anticipaties op de termijnmarkt zijn niet perfect; 

 de strategie is er niet altijd één van winstmaximalisatie; 

 reglementaire beperkingen kunnen de verrekening in de weg staan. 

 

 

 

 

VI.1.  Invloed van de concurrentie 

 

31. In theorie is de marktprijs gelijk aan de marginale kosten, maar de marginale kosten 

zijn niet noodzakelijk die van de producent die de Belgische markt belevert. De 

verrekeningsgraad van de opportuniteitskosten hangt af van de marktstructuur: 

 aanwezigheid van een dominante marktpartij (verticale en horizontale integratie) die 

price maker is op de markt (land of groep van landen); 

 transparantie van de transacties (gestandaardiseerde handel op een 

handelsplatform (beurs) overweegt op bilaterale verkoop die wordt onderhandeld 

tussen partijen (over-the-counter)). 

Een marktpartij zal een des te hogere verrekeningscapaciteit hebben naarmate zij: 

 een overwichtspositie geniet; 

 en de markt weinig transparant is. 

De invloed van de internationale concurrentie is zeer reëel in België. Door het verdwijnen 

van de congestieproblemen aan de Franse grens zijn de Belgische prijzen (voor leveringen 

uit te voeren in 2006) in 2005 dichter bij die van de Frans-Duitse markt gekomen. Dit 

betekent dat er aan arbitrage wordt gedaan tussen de prijzen op die drie markten om ze te 

uniformiseren. De groothandelsprijs in België wordt dus beïnvloed door de groothandelsprijs 

in die twee landen en door de CO2 kost die zij verrekenen.   



  25/58 

Grafiek 2: Evolutie van de elektriciteitsprijs in baseload op de groothandelsmarkt in Duitsland, 

Frankrijk, Nederland en België 
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Bron: Platts European Power Daily 

 

Deze grafiek illustreert de evolutie van de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt in België 

(prijs 2004 voor leveringen in 2005 en prijs 2005 voor leveringen in 2006). Sinds de 

liberalisering heeft de Belgische prijs de evolutie van de Nederlandse prijs gevolgd. De 

anticipatie op de verhoging van de koppelverbindingscapaciteit tussen België en Frankrijk 

(van kracht vanaf december 2005) had tot gevolg dat de Belgische prijs (forwardprijs 2006 

vanaf maart 2005) daalde en dichter bij de Frans-Duitse prijs kwam te liggen. De prijzen in 

die twee landen zijn met elkaar verbonden. De grote koppelverbindingscapaciteit van 

Duitsland naar Frankrijk (5600 MW) maakt een doeltreffende arbitrage mogelijk tussen 

enerzijds een overmatige productie tegen beperkte prijs in Frankrijk en anderzijds de Duitse 

productie. In dat gebied is Duitsland pricemaker, terwijl Frankrijk en België volgers zijn. 

 

32. De nationale productieparken en toewijzingsplannen lopen echter sterk uiteen.   
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Tabel 11: Belangrijkste brandstoffen die gebruikt worden voor de elektriciteitsproductie in de 4 landen 

Land Belangrijkste 

gebruikte brandstoffen 

 Nr. 1 Nr. 2 

België Nucleair Gas 

Frankrijk Nucleair Waterkracht 

Duitsland Steenkool Nucleair 

Nederland Gas Steenkool 

 

De productieparken waar fossiele energieën overwegen, zijn potentieel het gevoeligst voor 

de effecten van het mechanisme van de emissierechten. In Frankrijk bijvoorbeeld wordt 

massaal een beroep gedaan op nucleaire en hydraulische energie, waardoor deze sector 

weinig CO2 uitstoot, zoals te zien is in  volgende tabel.  

 

Tabel 12: CO2-emissies per inwoner voor de elektriciteitsproductie 

Land Ton CO2 per inwoner (tCO2/h) van de sector van 
de elektriciteitsopwekking 

Frankrijk 0,44 

Duitsland 3,67 

Bron: Observatoire de l‟Energie, naar IEA/OESO (2001) 

 

Elke lidstaat heeft, via haar nationale toewijzingsplan, het gewicht van de reductie-

inspanningen in mindere of meerdere mate op de schouders van haar elektriciteitssector 

kunnen leggen. Duitsland bijvoorbeeld heeft haar steenkoolcentrales gul bedeeld met 

emissierechten, maar heeft een daadkrachtig beleid van ontwikkeling van hernieuwbare 

energieën gevoerd en beschikt momenteel over windmolenparken met een capaciteit van 

15.000 MW. Frankrijk, waar hydraulische en nucleaire productie overheersen in het 

productiepark, heeft andere bronnen van broeikasgasreductie moeten vinden. 

 

33. In die context is het heel moeilijk de marginale productie-eenheid vast te stellen 

waarvan de variabele kosten de marktprijs hebben bepaald. Die marginale productie-eenheid 

verandert voortdurend in de loop van het jaar. In een periode van zwakke vraag kan de 

marginale centrale in baseload een kerncentrale zijn, en in dat geval zijn er helemaal geen 

CO2 kosten in de marktprijs verrekend. Het is ook mogelijk dat de invoer marginaal is, en in 

dat geval zou de marginale centrale bijvoorbeeld een Duitse centrale kunnen zijn, die minder 
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uitstoot dan de Belgische marginale centrale. In dat geval zullen in de marktprijs 

opportuniteitskosten voor CO2 verrekend zijn die lager zijn dan de opportuniteitskost die 

wordt gedragen door de producenten die leveren aan de verbruikers in België. 

 

De mate waarin de opportuniteitskosten van CO2 worden verrekend in de groothandelsprijs, 

kan dus constant schommelen in de loop van het jaar, afhankelijk van de marginale 

referentie-eenheid en van de concurrentiegraad. 

 

 

VI.2.  Aanbodtekort in verhouding tot de vraag 

 

34. In een markt met productieovercapaciteit (te veel aanbod in verhouding tot de vraag) 

wordt de marktprijs bepaald door het vraagvolume. De geanalyseerde landen bevinden zich 

in een dergelijke situatie van productieoverschot: 

 

 het gebied Duitsland – Frankrijk is sinds het begin van de jaren 1990 gekenmerkt 

door een productieovercapaciteit. Bij de liberalisering waren de groothandelsprijzen 

daar dus laag. Om dit verschijnsel tegen te gaan, hebben de Duitse operators zich 

verenigd, hebben ze de investeringen tot een minimum beperkt en de oudste en 

minst competitieve productie-eenheden gesloten. In Frankrijk heeft de relatieve 

inertie van de dominante operator, EDF, de afstemming tussen vraag en aanbod 

vertraagd, zodat Frankrijk een netto-uitvoerder is van elektriciteit; 

 België en Nederland zijn de jongste jaren netto-invoerders van elektriciteit, niet door 

gebrek aan productiecapaciteit, maar veeleer om te profiteren van 

invoeropportuniteiten tegen verlaagde prijzen, met name vanuit Frankrijk. 

 

Toch is het mogelijk, aangezien het productiepark op korte termijn onveranderd blijft, dat zich 

in een piekperiode een plaatselijk aanbodtekort voordoet ten opzichte van de vraag. De 

marktprijs stijgt dan om de vraag te verminderen. In dat geval kan de marktprijs hoger 

worden dan de marginale productiekosten.   
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VI.3.  Onnauwkeurigheid van de voorspellingen 

 

Immaturiteit van de emissierechtenmarkt 

 

35. De elektriciteit die in 2005 werd geleverd, werd voor een groot deel in de jaren 

daarvoor verkocht. De nationale toewijzingsplannen zijn echter pas voltooid in de loop van 

2004, zelfs begin 2005, en de emissierechtenmarkt heeft pas echt een aanvang genomen in 

april 2004. Om die redenen is de in 2005 waargenomen marktprijs voor emissierechten 

waarschijnlijk maar zeer gedeeltelijk verrekend in de forwardprijs van de in 2005 geleverde 

elektriciteit.   

 

In 2005 is 206 miljoen ton CO2 verhandeld, hetgeen iets meer dan 10% van de toegewezen 

EUA‟s vertegenwoordigt. De gemiddelde prijs bedroeg 18,25 EUR per emissierecht. Drie 

vierden van de transacties werden OTC gerealiseerd door brokers. Slechts een vierde van 

de transacties gebeurde via handelsplatformen. De spottransacties vertegenwoordigden 1% 

van het volume in 2005. 

 

Op dit ogenblik is de emissierechtenmarkt nog altijd een immature, niet volledig functionele 

markt: 

 de registers van Italië, Hongarije, Griekenland, Polen, Malta, Cyprus en Luxemburg 

zijn nog altijd niet operationeel;  

 een van de 25 lidstaten, Polen, beschikt nog altijd niet over een goedgekeurd 

nationaal toewijzingsplan; 

 het transactievolume is nog altijd laag. Buiten de traders en brokers zijn de 

marktspelers voornamelijk Duitse, Engelse, Spaanse en Nederlandse 

ondernemingen waarvan energie de corebusiness vormt. Ondernemingen uit 

andere sectoren die onder de richtlijn vallen en waarvoor elektriciteitsproductie een 

nevenactiviteit vormt, zijn nog niet op de markt aanwezig. Die ondernemingen 

hebben echter meestal meer emissierechten gekregen dan de sector van de 

elektriciteitsopwekking. 

 

Het gaat dus om een weinig liquide markt, die door haar onvolmaakte werking geen 

vaststelling van significante en voorspelbare prijzen waarborgt. In die omstandigheden is het 

moeilijk om correct te voorspellen welke toekomstige prijs voor de emissierechten een 

volledige verrekening van de opportuniteitskosten van CO2 in het aanbod van de 

producenten zou waarborgen. 
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Volgens Merrill Lynch2 geven de recente evoluties aan dat de elektriciteitsprijs op de Duitse 

markt de prijs van de EUA‟s beïnvloedt en niet omgekeerd. Dat zou te verklaren zijn doordat 

de Duitse elektriciteitsmarkt omvangrijk is en de emissiemarkt op zoek is naar externe 

referentiesignalen.  

 

De marktprijs van de emissierechten zal afhangen van de schaarste aan emissierechten. 

Tussen 2005 en 2007 zou de Europese markt 60 à 80 miljoen ton per jaar te kort komen. In 

een studie die onlangs is gepubliceerd door de investeringsbank UBS A.G. wordt echter 

gesuggereerd dat de markt een overschot zou kunnen vertonen3. De publicatie op 15 mei 

eerstkomende van de emissies van 2005 van alle installaties die onder het Europese 

systeem vallen, zal belangrijke informatie geven die van invloed kan zijn op de prijzen. 

 

Relatie tussen de CO2-prijs en de prijs van de brandstoffen 

 

36. Indien de producent de opportuniteitskosten van CO2 verrekent, aangezien een 

steenkoolcentrale meer CO2 uitstoot voor de productie van 1 MWh dan een gascentrale, zal 

het concurrentievoordeel van steenkool afnemen. Vanaf een bepaalde CO2-prijs zal gas de 

overhand krijgen op steenkool en zal er een fuel switch plaatsvinden, waardoor de 

elektriciteitsproductie minder vervuilend zal worden. Dat is het effect dat wordt nagestreefd 

door het cap-and-trade-mechanisme. De kosten van de broeikasgasemissies worden 

geïnternaliseerd. Maar hoe meer de gasprijs stijgt ten aanzien van de steenkoolprijs, hoe 

hoger de prijs van de emissierechten moet zijn om de break-even te bereiken.   

 

Als de producenten perfect zouden anticiperen op de kostenevolutie van de brandstoffen, 

dan zou de prijs van de emissierechten door dit break-even punt bepaald worden. Op korte 

termijn, terwijl het productiepark onveranderd blijft, zou de CO2-prijs zorgen voor een 

arbitrage tussen de exploitatiekosten van de marginale gas- en steenkoolcentrales.   

 

                                                 
2
 Point Carbon 01/03/2006, Gas and emissions correlation should grow with liquidity 

3
 Point Carbon 07/02/2006, UBS says EUA could collapse in May 
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De recente marktontwikkelingen zijn echter de volgende: 

 

Grafiek 3: Evolutie van de prijs van de brandstoffen ten opzichte van de toekomstige prijs van de 

emissierechten (levering december 2006) 

 

 

Deze grafiek toont drie recente ontwikkelingen aan: 

 

 de gasprijs is sterk gestegen doordat hij gekoppeld is aan de internationale 

aardolienoteringen (NB: het is mogelijk dat de gasaankoopcontracten voor sommige 

gascentrales geïndexeerd worden op de steenkoolprijs); 

 de steenkoolprijs, die minder gebonden is aan de aardolieprijs, is stabiel gebleven; 

 de stijging van het prijsverschil tussen steenkool en gas is één van de belangrijkste 

factoren van de stijging van de prijs van de emissierechten. Dit heeft geleid tot een 

vervanging van gas door steenkool, wat de markt niet had zien aankomen, en dus 

tot een toegenomen vraag naar emissierechten om het teveel aan CO2-emissies te 

dekken. 

 

37. De volgende grafiek geeft een idee van de evolutie van het verschil in de marge die 

wordt geboekt door gascentrales en steenkoolcentrales (de spreads) in functie van de prijs 

van de twee brandstoffen en de prijs van de emissierechten. 
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Grafiek 4: Evolutie van het verschil tussen dark spread
4
 en spark spread

5
 en tussen carbon adjusted 

dark spread en carbon adjusted spark spread in België  

Verschil dark spread  / spark spread  en carbon 

compensated dark spread  / carbon compensated 

dark spread  in België
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Deze grafiek illustreert enerzijds de daling van de marge van de steenkoolcentrales wanneer 

de CO2-kosten worden verrekend, en anderzijds het feit dat het margeverschil positief is 

gebleven voor steenkool; wat erop wijst dat de stijging van de gasprijs ten opzichte van de 

steenkoolprijs dusdanig was dat ze de kosten van de emissierechten ruimschoots heeft 

gecompenseerd en de verwachte arbitrage dus helemaal niet heeft plaatsgevonden. 

 

  

                                                 
4
 Spark spread (SS) = groothandelsprijs van elektriciteit – groothandelsprijs van gas/thermisch 

rendement van de productie-eenheid op gas. 
5
 Dark spread (DS) = groothandelsprijs van elektriciteit – groothandelsprijs van steenkool/thermisch 

rendement van de productie-eenheid op steenkool. 
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VI.4. Marktstrategieën 

 

38. Gesteld dat het begrip windfall profit en de mate van verrekening van de marginale 

CO2-kosten in de groothandelsprijs van elektriciteit in peak load, base load en op 

verschillende periodes van het jaar, nauwkeurig kunnen worden vastgesteld, speelt een 

laatste beslissend element een rol: het commerciële beleid van de producent/leverancier en 

zijn strategie op de groothandelsmarkt en op de detailhandelsmarkt. 

 

 

In een strategie van verovering van marktaandelen kan het gebeuren dat een producent die 

beschikt over een park met een lage CO2-intensiteit, de opportuniteitskosten van de CO2 niet 

doorberekent in zijn verkoopprijs om zijn concurrenten uit de markt te verdrijven. Het “verlies” 

op de marginale productie zal worden gecompenseerd door de winst op de inframarginale 

eenheden.  

 

Hij geeft in dat geval de voorkeur aan een marktaandelenstrategie dan aan een strategie van 

winstmaximalisatie. 

 

 

VI.5. Markt- en reglementaire verplichtingen 

 

a) Leveringsverplichtingen 

 

Voor een gegeven producent is de marktprijs niet per se gelijk aan zijn marginale 

productiekosten, inclusief opportuniteitskosten voor CO2. De marktprijs kan lager zijn. De 

aanpassing waarin de economische theorie voorziet (vermindering van het aanbod), doet 

zich in de praktijk niet noodzakelijk voor, in zoverre de producent zijn contractuele 

leveringsverbintenissen tegenover zijn klanten moet nakomen.   

 

b) Reglementaire verplichtingen 

 

39. De autoriteiten kunnen regels opleggen die de producenten beletten om de CO2-kosten 

te verrekenen in de verkoopprijs. Dat is met name het geval op niet-gereglementeerde 

marktsegmenten waar de prijzen nog gereguleerd zijn. 
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V. Impact op de elektriciteitsprijs in België 

 

In België is de impact van het emissierechtensysteem tweeërlei: 

 eventuele impact op de energiecomponent van de elektriciteitsprijs; 

 impact op de belastingcomponent van de elektriciteitsprijs. 

 

 

V. 1. Impact op de energiecomponent 

 

Kwantitatieve benadering 

 

40. Om de impact van het emissierechtensysteem op de elektriciteitsprijs in België a 

posteriori te berekenen, zou er een voldoende doeltreffend model moeten zijn om ceteris 

paribus te bepalen wat de marktprijs zou zijn geweest zonder de CO2-verplichting. Door op 

elk ogenblik de prijsverhoging te vermenigvuldigen met het verkoopvolume van elke 

producent, zou men de CO2 windfall profit van elke producent kunnen berekenen. 

 

Uit de analyse van de prijzenevolutie tussen 2004 en 2005 kan geen enkele conclusie 

worden getrokken omdat de doorslaggevende elementen van vraag en aanbod geëvolueerd 

zijn. 

 

Evenzo garandeert de correlatie die desgevallend kan worden waargenomen tussen de prijs 

van de emissierechten en de elektriciteitsprijs geen oorzakelijk verband tussen beide 

elementen en laat ze niet toe het percentage van de CO2kosten te bepalen dat in de 

elektriciteitsprijs is verrekend. 

 

Om alle in de bovenstaande paragrafen genoemde redenen, en rekening houdend met de 

termijn van 40 dagen die was toebedeeld voor het uitvoeren van de studie, is de 

kwantitatieve benadering niet in aanmerking genomen.   

 

 

 

 

 



  34/58 

 

Kwalitatieve benadering 

 

Groothandelsmarkt – industriële afnemers 

 

Schema 4: Componenten van een gedereguleerde markt 

Groothandelsmarkt

voor elektriciteit

Elektriciteitsbeurs

Balancing- Spotmarkt Termijnmarkt OTC-markt

markt (day ahaed) (future)  

 

41. Op de geliberaliseerde markt wordt elektriciteit verkocht op de groothandelsmarkt. De 

leveranciers en de traders kopen elektriciteit van de producenten door bilaterale contracten 

te ondertekenen of door op de beurs op te treden. De markt levert ook forwardprijzen 

(termijnprijzen, prijzen die nu worden betaald voor elektriciteit die moet worden geleverd in 

een bepaalde periode in de toekomst). Die termijnprijzen geven de producenten een indicatie 

van de toekomstige vraag naar productiecapaciteiten. 

 

42. Op de spotmarkt wordt slechts een laag volume van de verkoop gerealiseerd, gezien 

de sterke volatiliteit van deze markt, die het gevolg is van de erg geringe prijselasticiteit van 

de vraag.   

 

43. Om zich te beveiligen tegen het volatiliteitsrisico worden in België de meeste 

transacties tussen producenten en grootverbruikers/leveranciers/traders verricht op basis 

van bilaterale contracten (OTC) die op maat zijn opgesteld en waarvan de voorwaarden 

afhangen van de onderhandelingskracht van de aanwezige partijen en hun vroegere 

akkoorden. De bedongen prijzen worden echter beïnvloed door de gepubliceerde 

forwardprijzen. 

 

Bij gebrek aan kennis over de precieze verkoopprijzen vormt de forwardprijs dus een goede 

indicator van de verkoopprijs van elektriciteit op de groothandelsmarkt in België. 
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44. De prijs van de emissierechten wordt bepaald op een Europese markt die een 

kruispunt is van vraag en aanbod van meerdere sectoren, onder meer installaties die 

onderworpen zijn aan strengere of minder strenge beperkingen, afhankelijk van het land. De 

Belgische producenten/leveranciers zijn price takers. De CO2-prijs is voor hen dus een 

exogene variabele, die in 2005 in ruime mate werd beïnvloed door de evolutie van de prijs 

van de brandstoffen, en, recenter, door de elektriciteitsprijs in Duitsland.  

 

45. Analyse van de prijzenevolutie op de groothandelsmarkt in België brengt twee 

tendensen aan het licht: 

 

 de groothandelsprijs in België (net als in Frankrijk) past zich aan die van Duitsland aan.  

België is een netto-invoerder ten aanzien van al zijn buren en zijn invoer stelt een plafond 

voor de groothandelsprijs in België; 

 de groothandelsprijs verwijdert zich van de gemiddelde kosten en komt dichter in de buurt 

van de marginale kosten. 

 

De marginale eenheden zijn overigens gas- of steenkoolcentrales. 

 

2005 

Om de mogelijkheid te evalueren van verrekening van de CO2prijs in de marktprijs in 2005, 

werd de marktprijs (base load forward cal 05 gepubliceerd door Platts) vergeleken met de 

variabele productiekosten van een gascentrale (CCGT, gecombineerde gasturbinecyclus) en 

van een steenkoolcentrale, brandstofvervoerskosten inbegrepen. De marge die werd 

verkregen door de brandstofprijs en de andere variabele kosten af te trekken, werd 

vergeleken met de opportuniteitskosten van CO2 om uit te maken in hoeverre die was gedekt 

en dus verrekend in de marktprijs. 
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Grafiek 5: Percentage van mogelijke verrekening van de opportuniteitskosten van de CO2 van de 

marginale eenheid in 2005 
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Deze grafiek toont aan dat in 2005 een groot deel van de CO2-kosten kon worden verrekend 

wanneer een steenkoolcentrale marginaal was. Wanneer de marginale centrale daarentegen 

een STEG-centrale was, maakte de verhoging van de gasprijs geen enkele verrekening van 

de CO2-kosten mogelijk in de eerste helft van maart en in november en december. 

 

2006 

 

Om de mogelijkheid van verrekening in 2006 te evalueren, werden de forwardmarktprijzen 

2006 vergeleken met de forwardprijs van de brandstoffen en van de emissierechten voor: 

 

 een gasturbine met gecombineerde cyclus; 

 een steenkoolcentrale. 

 

De spark spread en de dark spread vergelijken de verkoopprijs, op de groothandelsmarkt, 

van 1 MWh met de brandstofkosten die nodig zijn om die 1 MWh te produceren. Zij wijzen 

het verschil aan tussen de marktprijs van elektriciteit en de marktprijs van de in elektriciteit 

omgezette aardgas of steenkool. Zij geven dus een indicatie van de residuele marge die aan 

de producent wordt gelaten om de brandstofvervoerskosten, de CO2-kosten en de andere 

variabele kosten van zijn marginale productie-eenheid te dekken. 
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De carbon compensated dark spread en spark spread geven de residuele marge wanneer 

de opportuniteitskosten van CO2 worden toegevoegd. 

 

De berekening gebeurt op basis van de door Platts gepubliceerde forwardprijs voor baseload 

elektriciteit op de groothandelsmarkt voor levering in 2006 in België, de door Argus 

gepubliceerde forwardprijs 2006 voor gas, de door Argus gepubliceerde forwardprijs 2006 

voor steenkool, de door Point Carbon gepubliceerde forwardprijs van de EUA‟s, een 

thermisch rendement van 50% voor een gasturbine met gecombineerde cyclus en een 

thermisch rendement van 38% voor een steenkoolcentrale.   

 

De resultaten zijn te zien in de volgende grafieken. 

 

Grafiek 6: Evolutie van de spark spread en van de carbon compensated spark spread in België 

(forward 2006) 
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Grafiek 7: Graad van mogelijke verrekening van de opportuniteitskosten van CO2 in functie van de 

gasprijs en van de groothandelsprijs van elektriciteit (forward 2006) 
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De termijnverkopen (levering in 2006) die in de eerste drie maanden van 2005 werden 

gedaan tegen groothandelsprijs, leverden voor de exploitant van een CCGT een voldoende 

marge op om de kosten van de termijnaankoop van het aardgas en alle opportuniteitskosten 

van de CO2 te dekken. Tijdens de volgende drie maanden is de marge geleidelijk 

gekrompen. De CO2-kosten konden dus niet meer volledig worden verrekend. Tijdens de 

laatste zes maanden van 2005 volstond de termijnverkoopprijs van de elektriciteit niet meer 

om de kosten van de op termijn aangekochte brandstof te dekken. In die omstandigheden 

werden de CO2-kosten helemaal niet verrekend in de termijnverkoopprijs van 1 MWh 

geproduceerd in een CCGT. 
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Grafiek 8: Evolutie van de dark spread en van de carbon compensated dark spread in België (forward 

2006) 
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Voor steenkooleenheden was de situatie gunstiger. De marge na volledige verrekening van 

de opportuniteitskosten van CO2 bleef het hele jaar positief.  

 

Ook al geven de dark en spark spread een indicatie van de tendensen op de termijnmarkt, 

toch laten zij niet toe de impact van het emissierechtensysteem op de groothandelsprijs van 

elektriciteit te waarderen, en dat om de volgende redenen: 

 

 de producenten kunnen profiteren van langetermijncontracten voor aankoop van 

brandstoffen tegen interessantere prijzen dan de forwardprijzen; 

 in België volgen sommige gasaankoopcontracten de evolutie van de steenkoolprijs, 

waardoor het gebruik van sommige gascentrales rendabeler wordt dan de spark 

spread doet vermoeden; 

 de verkoopprijs van elektriciteit, die wordt bedongen bij de ondertekening van een 

bilateraal contract, kan afwijken van de groothandelsprijs; 

 de forwardprijzen voor de peak load zijn nog niet beschikbaar voor de Belgische 

markt; 

 de spreads van 2006 zijn in ruime mate beïnvloed door het feit dat de markt de 

evolutie van de brandstofkosten onvoldoende heeft zien aankomen; 
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 niet alle verkopen zijn termijnverkopen; 

 de geboekte marge moet ook de brandstofvervoerskosten en de andere variabele 

kosten dekken. 

 

Windfall profit 

 

De extra winst die een producent potentieel kan realiseren als gevolg van de verrekening 

van de CO2-kosten en van de kosten van de fossiele brandstoffen in de marktprijs, is des te 

groter naarmate zijn park een grote niet-fossiele productiecapaciteit heeft (voornamelijk 

nucleair, hydraulisch, biomassa), op voorwaarde dat die totale emissierechten niet evenredig 

worden verminderd. Voor die producenten zijn de gemiddelde productiekosten immers 

aanzienlijk lager dan de marginale kosten.   

 

Detailhandelsmarkt – kmo‟s en huishoudelijke afnemers 

 

46. De marktaandeelstrategie wordt bij uitstek in dit marktsegment gevoerd. Een belangrijk 

doorslaggevend element om een afnemer ertoe aan te zetten van leverancier te veranderen, 

is de verkoopprijs. Op deze markt moeten de leveranciers van grijze elektriciteit enerzijds 

concurretieel zijn met de leveranciers van groene elektriciteit, wier gesubsidieerde kostprijs 

niet onderworpen is aan de invloed van CO2. Anderzijds zullen zij des te gemakkelijker een 

lageprijzenpolitiek kunnen voeren en dus hun marge op de marginale productie-eenheid 

kunnen verlagen naarmate hun park hen in staat stelt aanzienlijke marges te realiseren op 

inframarginale eenheden. Die producenten kunnen dus de opportuniteitskosten van CO2 niet 

doorrekenen, om hun concurrenten in moeilijkheden te brengen.  

 

Overigens kunnen reglementaire maatregelen de verrekening  van de CO2–kosten in het 

tarief beletten. Dat geldt voor de gereguleerde tarieven die worden toegepast op captieve 

afnemers in Wallonië en Brussel. De formule voor berekening van de gereguleerde prijs is 

afhankelijk van de kosten van de brandstoffen en van de arbeidskosten, maar laat niet toe de 

CO2-component te verrekenen.  

 

Voor geliberaliseerde afnemers in Vlaanderen stellen de leveranciers verschillende 

tariefformules voor, maar uit contacten van de CREG met een zeker aantal leveranciers blijkt 

dat er geen enkel rechtstreeks verband is tussen de prijscomponent op de factuur van de 

eindafnemer én de groothandelsprijs. Bovendien blijkt dat de elektriciteitsaankoopcontracten 

van de leveranciers bij de producenten altijd steunen op tariefformules waarin de parameters 
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Nc en Ne een sleutelrol spelen. Het is dus logisch dat hun verkoopprijzen worden 

vastgesteld op basis van tariefformules die op diezelfde indexeringscoëfficiënten steunen. 

 

Grafiek 9: Evolutie van de Nc, van de Ne en van de groothandelsprijs 
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Deze grafiek illustreert de evolutie, uitgedrukt in % (basis 100% = 01/01/2005), van de 

waarde van Nc, Ne, en, bijgevolg, van het gereguleerde tarief vergeleken met de evolutie 

van de forward wholesale price. De grafiek toont ook de evolutie van het tarief van een 

Eurostat-typeklant Dc (3500 kWh/jaar waarvan 2.200 kWh in piekuur en 1.300 kWh in 

daluur). 

 

Deze grafiek toont aan dat de tarieven van ECS of Electrabel Customer solutions (68% van 

de markt) en van Luminus (19% van de markt) de evolutie van het gereguleerde tarief 

volgen,  wat erop lijkt te wijzen dat de coëfficiënten Nc en Ne nog altijd worden gebruikt om 

de verkoopprijs aan huishoudelijke afnemers op de geliberaliseerde markt vast te stellen.   

 

De stijging die voortvloeit uit de prijsstijging van de fossiele brandstoffen op de 

groothandelsmarkt, weerspiegelt de tarifering tegen de marginale kostprijs, terwijl de 

indexeringsparameter Nc sterk wordt beïnvloed door het aandeel van nucleaire brandstof in 

het totaal.  

 

Deze manier om de verkoopprijzen op de detailhandelsmarkt te bepalen, stelt de 

leveranciers niet in staat de CO2-kosten door te rekenen. 
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V. 2. Impact op de belastingcomponent 

 

47. Op federaal niveau heeft de Kyotocomponent van de federale bijdrage tot doel een 

fonds te spijzen waarmee de Federale staat de ontbrekende emissierechten zal kunnen 

kopen die te maken hebben met het feit dat de gewesten een hogere toewijzing hebben 

gekregen dan de toewijzing die realisatie van de aan België toegekende reductiedoelstelling 

mogelijk had gemaakt. Die belasting komt in 2006 op 0,3559 EUR/MWh, een bedrag dat 

onderworpen is aan BTW voor huishoudelijke afnemers en aan degressiviteit voor 

grootverbruikers. 

 

 

 

VI. Conclusie 

48. De impact van het emissierechtensysteem op de elektriciteitsprijs is moeilijk vast te 

stellen omdat het mechanisme voor de prijsvorming van elektriciteit op de markt complex is 

en resulteert uit de wisselwerking van tal van endogene en exogene factoren.   

 

49. Het feit dat de vraag relatief onelastisch is en het feit dat de Europese producenten niet 

geconfronteerd worden met de concurrentie van ondernemingen die niet onder de Europese 

richtlijn vallen, zouden een volledige verrekening van de CO2-kosten in de elektriciteitsprijs 

mogelijk kunnen maken. Door de marktmechanismen gaat dat echter niet vanzelf.  

 

De mogelijkheid van een leverancier om zijn marginale opportuniteitskosten van CO2 te 

verrekenen in zijn verkoopprijs in België kan schommelen van 0% tot 100%, doordat: 

 

 de prijs op de Belgische markt wordt beïnvloed door de nationale en de 

internationale concurrentie; 

 er een aanbodtekort kan zijn ten opzichte van de vraag; 

 de anticipaties op de termijnmarkt niet perfect zijn; 

 de strategie niet altijd gericht is op winstmaximalisatie; 

 reglementaire verplichtingen de verrekening in de weg kan staan. 

 

50. Om a posteriori de impact van het emissierechtensysteem op de elektriciteitsprijs in 

België te berekenen, zou er een voldoende doeltreffend model moeten zijn om vast te stellen 

wat ceteris paribus de marktprijs zou zijn geweest zonder de CO2-verplichting. Door op elk 
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Bijlage A : lijst van afkortingen 

BAT Best Available Technology 

BAU Business As Usual 

BFE Beroepsfederatie van de elektriciteitssector 

BHG  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer 

BKG Broeikasgassen 

Cal 06 Calendar 2006 

CCDS Carbon Compensated Dark Spread 

CCGT Combined Cycle Gas Turbine (gasturbine met gecombineerde cyclus) 

CCSP Carbon Compensated Spark Spread 

CDM Clean Development Mechanism  (= CDM) 

CER‟s Certified Emission Reductions (Gecertifeerde Emissiereducties, 

verworven voor CDM-projecten) 

DS Dark Spread 

EEI  Energie-efficiëntie-index 

ERU‟s Emission Reduction Units (emissiereductie-eenheden) 

EU ETS European Union Emissions Trading Scheme (EU-regeling voor de 

handel in emissierechten) 

EUA‟s European Union Allowances (EU-emissierechten) 

IBKG  Index van de specifieke uitstoot van broeikasgassen 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

JI  Joint Implementation 

Kt  1.000 ton 

CDM  mechanisme van schone ontwikkeling 

MWh of MWhelek  Elektrisch megawattuur 

MWhth   Thermisch megawattuur 

O&M   Operation and Maintenance 

OTC   Over-The-Counter 

SS   Spark Spread 

STEG  Stoom- en gasturbine-installatie 

tCO2 eq  Ton equivalent CO2 (broeikasgasemissies andere dan kooldioxide, die 

aan de hand van een conversietabel teruggebracht zijn tot uitgestoten 

ton CO2) 

WKK  Warmtekrachtkoppelingseenheid 

Y+1  Year + 1 
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Bijlage B : Beschrijving van de verschillende luiken van het 

Belgische toewijzingsplan 

 

A.  Federale luik 

 

 Hulp- en veiligheidsinstallaties van de kerncentrales van Doel en Tihange 

Deze installaties (hulpinstallaties voor stoomproductie en dieselnoodaggregraten  > 20 MW) 

staan in stand-by tijdens de normale exploitatie van de centrale en geven alleen emissies bij 

werkingstests. Het is dus meer een veiligheids- dan een milieukwestie. Vandaar een tijdelijke 

uitsluiting van die installaties voor de periode van 2005 tot en met 2007. 

 

Uitsluitingsvoorwaarden: 

 de installaties mogen alleen worden gebruikt om een veilige exploitatie van de 

kerncentrale te waarborgen; 

 de exploitant moet zich onderwerpen aan de voorschriften inzake bewaking, 

rapportage en verificatie; 

zoniet:  installaties onderworpen aan de toepassing van de richtlijn volgens de 

gewestelijke voorschriften voor handel in emissierechten. 

 

 Militaire installaties 

Voor verbrandingsinstallaties > 20 MW op de militaire sites is beslist dat de gewesten 

bevoegd zouden zijn voor de toewijzing van de emissierechten en dat de controle zou 

worden uitgevoerd door de militaire overheden. 

 

B. Luik betreffende het Waalse gewest (Plan Wallon d’Allocation 

– PWA) 

 

Het Plan Wallon de l’air dat op 18 december 2003 is goedgekeurd, is een actieprogramma 

voor de luchtkwaliteit dat:  

- een beschrijving geeft van het beleid van het Gewest om de atmosferische emissies 

te beheersen alsook van de te implementeren acties, ook voor de huishoudelijke 

sector, de tertiaire sector, de landbouwsector, de afvalsector, de vervoersector en de 

sector van de ruimtelijke ordening; 

- de broeikasgasemissies inventariseert volgens het business as usual-scenario (BAU) 

en na de implementatie van die maatregelen. 
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Dit Plan Wallon de l’air leidt tot de conclusie dat de genomen maatregelen gepaard zullen 

moeten gaan met het gebruik van flexibele mechanismen ten bedrage van 1,1 MT CO2eq/jaar 

gedurende de hele periode van 2008 tot en met 2012 om de Kyoto-doelstelling te bereiken.   

 

Op basis van dit plan is een totaal emissiebedrag toegewezen aan de installaties die onder 

de richtlijn vallen.   

 

Vaststelling van de emissierechten per activiteit 

 

De meeste installaties die betrokken zijn bij de emissiehandelrichtlijn hebben 

brancheakkoorden gesloten. Die akkoorden dienen als basis voor de toewijzing van de 

emissierechten (met toepassing van de energie-efficiëntie-index). Twee sectoren die onder 

de richtlijn vallen, hebben geen brancheakkoorden ondertekend. Het gaat om de sector van 

de elektriciteitsopwekking en de tertiaire sector. 

 

Raming van de hoeveelheid emissierechten toegewezen aan de sector van de 

elektriciteitsopwekking: 

 

1. voorspelling van de emissies van de sector die voortvloeien uit het BAU-scenario 

(groei van het elektriciteitsverbruik met 1,73%/jaar); 

2. aftrek van de impact van de overige emissiereductiemaatregelen: impact van de 

brancheakkoorden die het energieverbruik zullen verminderen, impact van de 

bevordering van hernieuwbare energieën en warmtekrachtkoppeling ter 

vervanging van klassieke elektriciteitsopwekking, impact van de vervanging, in de 

centrales, van brandstoffen die veel CO2 uitstoten door brandstoffen die minder 

CO2 uitstoten (fuel switch). 

=> emissierechten van 2005 tot en met 2007: 7,281 Mt CO2/jaar. 

 

Tabel 1 – Vergelijking BAU-emissies – emissierechten toegewezen aan de sector van de 

elektriciteitsopwekking 

Jaar BAU-

emissies (kt 

CO2) 

Branche-

akkoor-

den 

Hernieuw-

bare 

energieën 

WKK Fuel 

switch 

Totaal % reductie WKK 

“Solvay” 

Gas van 

staal-

industrie 

Totaal 

2005 5.153,1 -49,0 -272,3 -242,5 -110,1 4.479.2 -13,1% 404,0 2.682,7 7.565,9 

2006 5.240,3 -58,8 -326,7 -291,0 -132,1 4.431,7 -15,4% 404,0 2.327,1 7.162,8 

2007 5.327,4 -68,6 -381,2 -339,5 -154,1 4.384,1 -17,7% 404,0 2.327,1 7.115,2 
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Om de opgelegde emissierechten in acht te nemen, moeten de elektriciteitsproducenten hun 

productiewijze wijzigen door een beroep te doen op andere types van brandstoffen en op 

andere types van centrales. 

 

Tabel 2 – Emission Trading Bubble Waals gewest 2005 - 2007 

Installaties betrokken bij de richtlijn Toegewezen 
emissierechten 

(kt CO2 eq / jaar 

Bestaande installaties 

- elektriciteitssector 

- andere sectoren 

 

7.281 

18.587 

Reserve voor nieuwkomers 2.094 

ET Bubble met reserves  27.962 

 

Nieuwkomer: nieuwe installatie of bestaande installatie waarvan de emissies met meer dan 

10% zijn veranderd in vergelijking met het niveau dat als basis heeft gediend voor het 

bepalen van de aanvankelijke toewijzing. Bij de toewijzing van de emissierechten is ook 

rekening gehouden met projecten die reeds een milieuvergunning bekomen hadden. 

 

Vaststelling van de emissierechten per installatie 

 

a. Voor installaties die partij zijn bij een brancheakkoord 

 

Die brancheakkoorden zijn ten uitvoer gelegd in 4 stappen:  

1. intentieverklaring ondertekend tussen het Gewest en een federatie; 

2. uitvoering van energieaudits binnen de ondernemingen om het 

energiebesparingspotentieel vast te stellen; 

3. ondertekening van het brancheakkoord waarin de gekwantificeerde doelstelling 

inzake verbetering van de energie-efficiëntie voor de sector wordt vastgesteld; 

4. implementatie van het brancheakkoord en jaarlijkse indiening van een 

sectorverslag en een door een auditor gecertificeerde verklaring van de bereikte 

resultaten. 

 

De toewijzing van de emissierechten per installatie steunt op deze gegevens, die verder 

bewerkt zijn zodat ze alleen rekening houden met de rechtstreekse emissies. De 

doelstellingen inzake verbetering van de energie-efficiëntie zijn vertaald in absolute termen 
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(q CO2) door omzetting van de energie-efficiëntie-indexen (EEI) in indexen voor de 

specifieke uitstoot van broeikasgassen (IBKG) door toepassing van de CO2-

conversiefactoren die zijn gepubliceerd door het IPCC. 

 

b. Voor de elektriciteitssector 

 

Belangrijkste productie-installaties:  

Hoeveelheid emissierechten = emissiepercentage van de referentiecentrale (STEG-centrale 

van Baudour) * geïnstalleerd vermogen. 

 

Piekinstallaties en kleine installaties: 

Toegekend emissierecht = gevraagd emissierecht. 

 

Grote warmtekrachtkoppelingsinstallaties: 

Toegekend emissierecht = gevraagd emissierecht (want hoge energie-efficiëntie). 

 

Installaties die gassen van de staalnijverheid verbranden 

Die gassen zijn “fatale gassen”, want ze zijn nauw verweven met het productieproces. De 

enige manier om ze te doen verdwijnen is de activiteit te staken. Het Waalse Gewest legt 

geen vermindering op maar verplicht de producent om ze nuttig toe te passen. De 

staalfabrikant krijgt emissierechten maar als hij de gassen door iemand anders nuttig 

laataanwenden, moet hij aan die laatste kosteloos de bijbehorende emissierechten 

overdragen. 

 

c. Voor de tertiaire sector 

 

Betreft 2 stookinstallaties. 

Toewijzing = gemiddelde emissies 2000-2002 * 95% 

 

Vroegtijdige maatregelen (early actions) 

Niet in rekening gebracht 

 

Opneming / tijdelijke uitsluiting (opting in / out) 

Geen opting-in. 

Opting-out van de samendrukstations van Fluxys met een thermisch vermogen van > 20 MW 

en van 3 militaire installaties. 
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Wijze van toewijzing 

Kosteloze toewijzing (geen veiling), per afzonderlijke installatie. 

 

C.  Luik betreffende het Vlaamse Gewest 

 

 Decreet van 22 februari 2002 houdende instemming met het Kyotoprotocol; 

 Decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het 

Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik (REG), het 

gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van 

flexibiliteitsmechanismen uit het Kyotoprotocol. 

 

Methode van toewijzing van de emissierechten 

Het Vlaamse gewest heeft 83,37 Mt CO2 eq per jaar toe te wijzen aan installaties die onder de 

emissiehandelrichtlijn vallen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de energiesector en de industriesector. 

 

A. Energiesector 

Fase 1: Bepaling van het emissierecht voor de hele sector 

 

Variant 3bis van het Kyotoscenario Kyoto 7 van het indicatief programma van de 

productiemiddelen voor elektriciteit, opgesteld door de CREG, is in aanmerking genomen 

omdat die het best beantwoordt aan het energiebeleid van het Gewest.   

 

Berekeningsmethode 

1. Berekening van de toekomstige vraag naar elektriciteit in Vlaanderen: groeihypothese 

van 1,3% per jaar van 2000 tot 2012; 

2. Evolutie van de elektriciteitsproductie op basis van niet-fossiele bronnen: 

- nucleair: productie van 2002 blijft constant tot in 2012; 

- uit hernieuwbare energiebronnen: groei conform het Vlaams Klimaatplan; 

- uit hoogovengassen: 1.128 GWh constant tot in 2012, equivalent aan 8.802 Mt CO2; 

- netto invoer: groeipercentage voorzien in het scenario K7 van de CREG werd 

toegepast op de invoer van 2002 tot en met 2008. 

De totale elektriciteitsproductie uit niet-fossiele bronnen wordt afgetrokken van de vraag.   

3. Het saldo vormt de productie uit fossiele energie. 

4. Deze geproduceerde hoeveelheden worden vermenigvuldigd met emissiecoëfficiënten 

om uit te komen op de totale CO2-emissies van de sector. 



  50/58 

Die factoren zijn: 

- Voor het productiepark op basis van fossiele energie: de gemiddelde 

emissiefactor vermeld in het CREG-scenario K7 variant 3bis. Dat scenario 

beantwoordt het best aan het energiebeleid van Vlaanderen en zal vanaf 2008 

worden gevolgd. Van 2003 tot en met 2008 neemt deze factor, uitgedrukt in t 

CO2/GWh, lineair af om in 2008 de doelstelling te bereiken. 

Dat resulteert in een emissieplafond van 35.392 Mt CO2 voor de hele periode van 

2005 tot en met 2007; 

- Voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties: gemiddelde emissiefactor van het 

park in Vlaanderen die in aanmerking is genomen in het CREG-scenario K7 

versie 3bis, dit is een plafond van 2.902 Mt CO2 voor de hele periode van 2005 tot 

en met 2007. 

5. Een bedrag van 5,708 Mt CO2 eq wordt afgetrokken van het totaal voor de bekende 

nieuwkomers (projecten waarvoor bijvoorbeeld reeds een milieuvergunning is ingediend). 

 

Tabel 3 – Emissierechten toegekend aan de elektriciteitsproductiesector, in Mt CO2 

 Opwekking van elektriciteit uit     

 Fossiele 
brandstoffen 

Op zichzelf 
staande 

stookketels 

WKK-installaties Hoogoven-
gassen 

Totaal 

2005 13.155 39 864 2.934 16.992 

2006 11.794 39 970 2.934 15.738 

2007 10.443 39 1.067 2.934 14.484 

Periode 05-07 35.392 118 2.902 8.802 47.214 

 

Tabel 4 – Vergelijking van de toegewezen emissies en de emissies "business as usual” 

Emissies  

(1000 t CO2) 

2005 2006 2007 2005 - 2007 

BAU 23.882 23.848 23.844 71.574 

Toegewezen 

emissierechten 

16.992 15.738 14.484 47.214 

% reductie -28,9% -34,0% -39,3% -34,0% 

 



  51/58 

Fase 2: toewijzing van de rechten per installatie in functie van hun CO2-efficiëntie 

 

Het saldo van de emissierechten wordt toegewezen aan de installaties afhankelijk van hun 

CO2-efficiëntie. Alle installaties krijgen op zijn minst wat nodig is om de emissies te dekken 

die bij gelijke productie worden voortgebracht door een STEG-centrale. Daarna wordt het 

saldo herverdeeld naargelang de gebruikte brandstof en technologie.  

 

B. Industrie 

 

Net als Nederland heeft het Vlaamse Gewest geopteerd voor de benchmarkingmethode. De 

overheid heeft een benchmarkingconvenant opgesteld. Grote energie-intensieve 

ondernemingen kunnen zich door de ondertekening van energiebeleidsovereenkomsten met 

de overheid vrijwillig verbinden (convenant) tot het nemen van maatregelen teneinde tot de 

meest energie-efficiënte ondernemingen (“wereldtop”) te gaan behoren. 

 

Door toe te treden tot het convenant verbinden de ondernemingen zich ertoe de energie-

efficiëntie van hun installaties tot in het jaar 2012 op het niveau van de beste internationale 

normen te brengen en/of te handhaven, ermee rekening houdend dat die norm zal 

verbeteren. 

 

NB: de benchmarking slaat op de energie-efficiëntie, en niet, zoals voor de energiesector, op 

de CO2-efficiëntie, en wel om de volgende redenen: 

- de akkoorden hebben niet alleen betrekking op het verbruik van brandstoffen, 

maar ook op het elektriciteitsverbruik; 

- het bevordert in sommige ondernemingen het gebruik van stoom afkomstig van 

chemische processen; 

- alleen het uiteindelijke energieverbruik wordt in aanmerking genomen, zonder 

rekening te houden met de oorsprong van de energie (waardoor wordt vermeden 

dat rekening moet worden gehouden met hernieuwbare energieën, zoals nodig 

zou geweest zijn in een overeenkomst die betrekking had op CO2). 

 

Deze ondernemingen moeten een energieplan uitwerken waarin de 

energiebesparingsmaatregelen staan die hen in staat zullen stellen binnen een bepaalde 

termijn qua prestaties tot de wereldtop te behoren. Alleen emissiereductieprojecten met een 

rendabiliteit van 15% komen in aanmerking. Door de invoering van een groeifactor in de 

berekeningsformule wordt rekening gehouden met de geraamde activiteitsgroei. 
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De Vlaamse Regering van haar kant verbindt zich ertoe om aan bedrijven die hun 

convenantverplichtingen nakomen, het aantal emissierechten toe te kennen dat in dat plan 

vermeld staat, en garandeert dat ze hen geen andere maatregelen zal opleggen, zoals een 

energie- of CO2-taks, verplichte CO2-plafonds in absolute termen, of een verplichting tot 

aankoop van emissierechten. Het Vlaamse Gewest verbindt er zich eveneens toe alles in het 

werk te stellen om die ondernemingen vrij te stellen van verplichtingen gericht op 

energiebesparing of op CO2-reductie die zouden worden opgelegd op Belgisch of Europees 

niveau. 

 

De andere installaties (niet-convenant) krijgen emissierechten die beantwoorden aan 85% 

van de emissies van de referentieperiode. De reductie met 15% beantwoordt aan een 

evaluatie van het totale reductiepotentieel van de industrieën. 

 

Benchmarkingprincipes 

1. De verschillende processen van de onderneming worden in kaart gebracht; 

 

2. Hun prestaties worden vergeleken volgens 3 mogelijke methodes die moeten worden 

gebruikt in volgorde van voorkeur: 

a. benchmarksysteem: de energie-efficiëntie van de onderneming wordt vergeleken 

met die van soortgelijke procesinstallaties in de wereld en moet tot de 

doeltreffendste 10% behoren (methode van het beste deciel); ofwel wordt de 

beste regio geselecteerd enwordt vevrolgens het gemiddelde van de beste 

installaties berekend en wordt de prestatie van de installatie vergeleken met dat 

gemiddelde (regiomethode); 

De processen die voor de benchmarking worden gegroepeerd, zijn processen die 

uit dezelfde grondstoffen (inputs) dezelfde eindproducten (outputs) verkrijgen (cf. 

verschillende elektrolyseprocédés).   

 

b. methode van de beste praktijk (best practice) 

De efficiëntie van de installatie wordt vergeleken met die van de beste 

procesinstallatie ter wereld of met de theoretische prestaties die worden berekend 

aan de hand van de beste beschikbare technologie (BAT = Best Available 

Technique); 

 

c. doorlichtingsmethode 

Als de eerste twee methodes niet van toepassing zijn, worden alle rendabele 

energiebesparingen geïnventariseerd die in de onderneming mogelijk zouden zijn. 
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3. Bepaling van de gebruiksgraad van de installatie; 

 

4. Vaststelling van de te overbruggen verschilmet de wereldtop; 

 

Tabel 5 – voorbeeld van berekening 

   Wereldtop Eigen 
Bedrijf 

Eigen  

bedrijf 

Wereldtop Eigen 
Bedrijf 

 Afstand tot 
de 

wereldtop 

Proces Methode  Energie- 

verbruik 

Energie- 

verbruik 

Productie- 

hoeveelheid 

Energie- 

verbruik 

Energie- 

verbruik 

  

   GJ/ton GJ/ton ton/jaar GJ/jaar GJ/jaar  GJ/jaar 

          

A deciel  3,5 3,81 75.000 262.500 285.750  23.250 

B regio  1,5 1,45 100.000 150.000 145.000  -5.000 

C best 

practice 

 2,0 2,05 50.000 100.000 102.500  2.500 

D doorlichting     48.000 50.500   

   ingeschatte verbetermogelijkheden 

bij doorlichten van deel D 

 2.500 

   

Totaal verbruik wereldtop resp. bedrijf 560.500 583.750   

    

Totaal te overbruggen afstand tot de wereldtop    23.250 

 

Doel is de wereldtop te bereiken in 2012 (met tussendoelstellingen voor 2005 en 2008); 

de evolutie van de prestaties van de referentie-installaties moet in de studie worden 

geraamd. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een jaarlijkse verbetering van 

0,8% in aanmerking genomen.  

 

5. Opstelling van het energieplan; 

Het energieplan moet de te bereiken doelstelling bevatten die een resultaatsverbintenis 

betekent tegen uiterlijk 2012, de tussendoelstellingen voor 2005 en 2008 en de fasering van 

de maatregelen. Eind 2005 moeten alle rendabele maatregelen (Internal Rate of Return na 

belasting >15%) genomen zijn, en minder rendabele maatregelen (IRR ≥ OLO-rente op 10 

jaar) moeten worden genomen tussen 2006 en 2007. De andere maatregelen (flexibele 

mechanismen) moeten worden uitgevoerd tijdens de eerste periode van het protocol van 

Kyoto (2008-2012). Het plan is onderworpen aan de goedkeuring van het Verificatiebureau 

Benchmarking Vlaanderen (VBBV). 
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6. Monitoring; 

Elke onderneming moet uiterlijk op 1 april van elk jaar een verslag uitbrengen aan het 

verificatiebureau. 

 

7. Sanctie. 

Het Vlaamse Gewest trekt haar verbintenissen in.. 

 

Vroegtijdige maatregelen 

Vroegtijdige maatregelen zijn in aanmerking genomen in zoverre installaties met een betere 

energie-efficiëntie dan de wereldtop, meer emissierechten krijgen.   

 

Opneming / tijdelijke uitsluiting (opting in / out) 

Geen opting in. 

Opting out van de compessiestations van Fluxys en van de installaties met een thermisch 

vermogen > 20 MW die alleen dienen voor het verwarmen van ruimten. 

 

Flexibele mechanismen 

Periode van 2005 tot en met 2007: kredieten verworven door de ontwikkeling van 

goedgekeurde CDM-projecten; 

Begin september 2004 heeft Vlaanderen een eerste offerteaanvraag uitgeschreven met het 

oog op CDM-certificaten. 

Periode van 2008 tot en met 2012: kredieten betreffende de JI- en CDM-projecten aanvaard. 

Met uitzondering van de volgende projecten: 

- projecten die een wijziging van de bodembestemming inhouden (aforestry) NB: is 

in strijd met de biobrandstoffenrichtlijn; 

- nucleaire projecten. 

 

Conclusie 

In Vlaanderen zal de sector van de elektriciteitsopwekking een emissierecht krijgen dat 34% 

onder deze emissies ligt. Dit betekent dat het toewijzingsplan zo is ontworpen dat de 

inspanning door alle verbruikers wordt gedragen via het elektriciteitsverbruik en dat de 

andere sectoren die onder de richtlijn vallen, worden gespaard. 
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D. Luik betreffende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2004 tot vaststelling van 

een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot oplegging van bepaalde 

exploitatievoorwaarden aan de betrokken inrichtingen. 

 

De vergunning voor broeikasgasemissies zal worden opgenomen in de milieuvergunning. 

 

Toewijzingsplan 

In 2001 bedroegen de broeikasgasemissies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)  

4400 t CO2 eq, dit is 3% van de totale uitstoot van België. Aangezien verbranding van fossiele 

brandstoffen voor het verwarmen van gebouwen de belangrijkste emissiebron vormt, 

correleert de emissie sterk met de verwarmingsbehoefte en dus met de graaddagen. 

Bijgevolg is een BAU-scenario opgesteld, rekening houdend met normale 

weersomstandigheden. Dat resulteert in 5.149 t CO2 eq in 2010. 

 

Aangezien het BHG zich ertoe heeft verbonden haar emissies met niet meer dan 3,475% te 

laten stijgen ten opzichte van het niveau in 1990, komt dat neer op een plafonnering van de 

emissies op 4.130 t CO2 eq per jaar, wat een vermindering met 20% betekent ten opzichte 

van het BAU-scenario in 2010.   

 

Het BHG wil deze doelstelling geleidelijk bereiken en heeft voor de periode van 2005 tot en 

met 2007 beslist de emissies te stabiliseren op hun peil van 2001 (na weerscorrectie): dit is 

een beperking tot 14.025 t CO2 eq voor de hele periode. De groei zal daarna nog sterker 

worden gereduceerd onder invloed van de maatregelen inzake de energieprestatie van 

gebouwen en het vervoersbeleid, die pas vrucht zullen dragen in de periode van 2008 tot en 

met  2012. 

 

De totale hoeveelheid wordt vervolgens verdeeld tussen de tradingsector (activiteiten die 

onder de ETS-richtlijn vallen) en de non-tradingsector naar gelang van hun 

reductiepotentieel.   Voor de tradingsector bedraagt dit 93.000 t CO2 eq, zijnde een reductie 

met 12,1% ten opzichte van het BAU-scenario. 
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Ditwordt vervolgens verdeeld over de activiteiten: 

- elektriciteit (3 turbojetcentrales voor de piekproductie = 180 MW); 

- industrie; 

- tertiair (verwarmingsketels > 20 MW van het Europees parlement en van de 

Nationale Bank,…); 

- militaire installaties. 

Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de historische emissies, de verwachte 

emissies en het technologische reductiepotentieel.   

 

De sectorale enveloppes worden vervolgens verdeeld over de installaties die onder de ETS-

richtlijn vallen. Het betreft 15 installaties (op een totaal van 236 in België),  

 

De energiesector en de industriesector vertegenwoordigen slechts 3% van de emissies in 

het BHG, waar dat in de andere gewesten bijna de helft is.   

 

De installaties die onder de richtlijn vallen, vertegenwoordigen slechts 2% van de emissies 

van het BHG (nog geen 0,06% van de Belgische broeikasgasemissies). 

 

Vaststelling van de emissierechten per installatie 

- 50% van de emissierechten wordt toegewezen op basis van de historische emissies die 

voor de referentieperiode 20012003 geraamd waren op basis van het 

brandstoffenverbruik. Onder bepaalde voorwaarden kan een jaar uit de periode 2001-

2003 vervangen worden door een ander jaar uit de periode van 1990 tot en met 2000 om 

rekening te houden met vroegtijdige maatregelen. Voor de tertiaire sector zijn de 

gegevens van 2001 tot en met 2003 gecorrigeerd voor klimatologische omstandigheden. 

- 50% van de emissierechten wordt toegewezen op basis van de BAU-emissies. 

 

Opneming / tijdelijke uitsluiting (opting in / out) 

Geen opting in en ook geen opting out. 

 

Reserve nieuwkomers 

Het aantal potentiële nieuwkomers bedraagt één nieuwe onderneming per jaar, rekening 

houdend met het aantal ondernemingen dat van 1990 tot 2002 is opgericht (6.700) in 

verhouding tot het totale aantal ondernemingen (73.500) oftewel 9,1%. 9,1% x 10 betrokken 

ondernemingen = 1 nieuwe onderneming, zijnde  8700 t CO2 eq  per jaar. 

 



  57/58 

Om nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallaties die bij gelijke warmteproductie meer emissies 

voortbrengen dan klassieke installaties, , niet te benadelen gelet op het milieuvoordeel dat ze 

bieden in de productie van elektriciteit, wordt de reserve opgesplitst in een deelreserve A en 

een deelreserve B.  Uit deelreserve A kan een nieuwkomer worden bedeeld met 85% van de 

emissierechten die hij nodig heeft.  Uit deelreserve Bkan hij de overige 15% toegekend 

krijgen mits het om een warmtekrachtkoppelingsinstallatie gaat. 

 

Synthese van het toewijzingsplan van 2005 tot en met 2007 

 

Tabel 6 – Toewijzingsplan 2005 - 2007 

Sector Hoeveelheid emissierechten 
(kt CO2) 

2005-2007 

Energie 17,58 

Industrie 155,23 

Tertiair 93,22 

Reserve nieuwkomers 26,09 

Totaal 292,12 

 

Die bedragen worden gelijkmatig verdeeld over de 3 jaar. 

 

Tabel 7 – Vergelijking BAU-emissies – emissierechten toegewezen aan de sector van de 

elektriciteitsopwekking 

 BAU-emissies 2005 – 2007 

(1000 t CO2) 

Toegewezen emissierechten 
2005 - 2007 

(1000 t CO2) 

3 elektriciteitscentrales  10,68 17,58 

% groei /jaar  +39,2% 

 

Het toewijzingsplan zet de elektriciteitsproductie dus niet onder druk. 

 

Gebruik van flexibele mechanismen 

Gebruik van CDM-projecten inzake hernieuwbare energieën en carbon sinks in drie 

partnerlanden: Marokko, Ivoorkust en Democratische Republiek Congo. 
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Toewijzingstype 

Kosteloze toewijzing. 

 

Inlevering van emissierechten  

Uiterlijk 30 april van elk jaar moet de exploitant het aantal emissierechten inleveren dat 

overeenstemt met de totale emissies van de installatie gedurende het voorbije kalenderjaar. 

Die emissierechten worden dan geannuleerd. 

 

Geldigheid van de emissierechten 

De emissierechten die tussen 2005 en 2007 worden verleend, zijn alleen geldig voor die 

periode. Overdracht van emissierechten (banking) van de periode 2005-2007 naar  de 

periode 2008-2012 is niet toegestaan. Daarna zullen de emissierechten geldig zijn 

gedurende een periode van vijf jaar waarin zij zijn verleend.   

 

Rapportering 

Vanaf 2006 moet de exploitant op 28 februari van elk jaar een door een keuringsinstelling 

nagezien verslag uitbrengen over de emissies van het vorige kalenderjaar. 

 

Sancties 

Per ontbrekend emissierecht moet de exploitant een boete van 40 EUR betalen in 2005, 

2006 en 2007, en van 100 EUR in de daaropvolgende jaren Hij moet die dan ook de 

emissierechten van het volgende kalenderjaar inleveren. Bovendien wordt zijn naam 

bekendgemaakt op de website van het BIM. Wanneer de gevolmachtigde bestuurder in 

gebreke blijft, blijft elke exploitatie-eenheid verantwoordelijk voor haar eigen emissies. 

 

 




