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Febeliec vraagt belasting op windfall profits van elektriciteitsproducenten 
  
Febeliec, de federatie van industriële elektriciteitsverbruikers, vraagt de federale regering 
een taks op te leggen aan de elektriciteitsproducenten die hun gratis uitstootrechten 
doorrekenden aan de bedrijven. De opbrengst van deze taks moet worden aangewend om 
de ‘gedupeerde’ bedrijven te compenseren. Dat kan bijvoorbeeld door initiatieven rond 
duurzame energie met deze nieuwe inkomsten te financieren. Daardoor wordt het mogelijk 
om de groene heffingen die de bedrijven nu betalen, te verlagen zodat finaal ook hun 
energiefactuur vermindert. Voor Febeliec is dit een overgangsmaatregel in afwachting dat de 
veiling van emissierechten op een correcte manier verloopt en dat er sprake is van een echte 
concurrentiële elektriciteitsmarkt. Het voorstel werd vandaag goedgekeurd tijdens de 
Algemene Raad van de CREG, de toezichthouder op de elektriciteitsmarkt. 
  
Electrabel en de andere elektriciteitsproducenten rekenden in de periode 2005-2007 de bedrijven een 
prijs aan voor CO2-uitstootrechten, die ze zelf gratis hadden verkregen. Daardoor konden zij de 
zogenaamde ‘windfall profits’ op zak steken. De omvang van deze voordelen is voor elke producent 
verschillend. Ze is onder meer afhankelijk van het aantal gratis ontvangen rechten, de gebruikte 
productietechnologie en de gemaakte kosten om de CO2-uitstoot te reduceren. De belangrijkste 
benadeelden hiervan zijn hoe dan ook de verbruikers met een contract met groothandelsprijs, d.w.z. 
hoofdzakelijk de industrie in ons land. 
  
De CREG heeft vandaag zijn advies uitgebracht over de studie van het Directiecomité over ‘windfall 
profits’. Daarbij werd vastgesteld dat het in 2005 door de EU ingevoerde systeem van 
emissierechtenhandel (ETS) een stijging van de groothandelsprijs heeft veroorzaakt. Deze stijging is 
duidelijk niet gebaseerd is op een reële kostentoename bij de producenten. Conclusie: het systeem 
van de gratis toegekende rechten werkt niet in een elektriciteitsmarkt waar onvoldoende concurrentie 
is. 
  
Febeliec, roept, samen met andere vertegenwoordigers van de elektriciteitsverbruikers, de regering 
dan ook op om: 
  

 Net zoals in andere EU-lidstaten, maatregelen te treffen om de onrechtmatig verkregen 
voordelen (zowel de toekomstige als die uit het verleden) terug te laten vloeien naar de 
betrokken verbruikers. Concreet vragen ze een belasting op de ‘windfall profits’ van de 
elektriciteitsproducenten. Dat moet bijvoorbeeld toelaten om initiatieven rond duurzame 
energie op een alternatieve manier te financieren en de elektriciteitsverbruikers gedeeltelijk te 
ontlasten van deze verplichting. Dit zou voor een belangrijke vermindering van de 
elektriciteitskost zorgen;  

   
 verdere ‘windfall profits’ te vermijden zolang er geen structurele oplossing is gevonden;  

  
 een structurele oplossing te vinden door echte concurrentie op de Centraal-West-Europese 

elektriciteitsmarkt te bevorderen en de emissierechten aan de elektriciteitsproducenten 
integraal te veilen. 

  
Met dit advies antwoorden de elektriciteitsverbruikers op de vraag om advies van Energieminister Paul 
Magnette. Febeliec, dat 90% van de industriële verbruikers van elektriciteit en gas in België 
vertegenwoordigt, is bereid om samen met Minister Magnette de mogelijke oplossingen te analyseren 
en te verfijnen en hoopt op snelle resultaten. 
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