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Het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft het onderzoek tegen 

Electrabel met betrekking tot de doorrekening van de kost van de gratis verworven 

CO2-emissierechten in de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt, afgesloten 

wegens ongegrond 

 

In januari 2009 diende Lampiris een klacht in tegen Electrabel wegens het 

aanrekenen van  buitensporige prijzen, discriminerende prijzen en wurgprijzen en dit 

doordat Electrabel in de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt de kost van de 

CO2-emissierechten integreerde dewelke gratis toegewezen waren aan Electrabel. 

 

Na een grondig onderzoek m.b.t. de jaren 2007-2009, en dit met inbegrip van 

huiszoekingen bij Electrabel, heeft het auditoraat geen enkele 

concurrentiebeperkende praktijk kunnen vaststellen. 

 

Ten eerste kwam het Auditoraat tot de conclusie dat de integratie van de totale of 

gedeeltelijke kost van CO2 in de prijs van elektriciteit economisch gerechtvaardigd 

was. Het Auditoraat concludeert derhalve, dat de doorrekening van deze kost door 

Electrabel aan haar cliënten niet volstaat om de prijzen van Electrabel als 

buitensporig te kwalificeren. 

 

Ten tweede werd de bewering i.v.m. discriminerende prijzen niet gegrond bevonden 

omdat de diensten aangeboden door Electrabel op de groothandelsmarkt niet 

gelijkwaardig zijn aan die welke worden aangeboden aan klanten van haar 

dochteronderneming ECS, met name op het segment van de levering aan residentiële 

klanten. 

 

Ten derde heeft het onderzoek niet aangetoond dat Electrabel wurgprijzen 

hanteerde. Uit het onderzoek is immers gebleken dat ECS, filiaal van Electrabel, zowel 
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op de totaliteit van het segment van de kleinhandelsverkoop als op de subsegmenten 

van de verkoop aan residentiële en professionele klanten, haar positieve marges zou 

behouden hebben als de bevoorradingskosten aangerekend aan Lampiris door 

Electrabel op hen zouden toegepast worden. 

 

De beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de Belgische 

Mededingingsautoriteit.  

 

Klager : Lampiris NV 

 

Betrokken ondernemingen : Electrabel NV 

 
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  

Véronique THIRION 
Auditeur-generaal 
Tel. +32 (2) 277 93 53 
E-mail: veronique.thirion@bma-abc.be  
Website: www.mededinging.be 

De Belgische Mededingingsautoriteit (die wat betreft het beslissingsaspect bestaat uit het Mededingingscollege en de Voorzitter en wat 
betreft het onderzoeksaspect uit het auditoraat onder de leiding van de Auditeur-generaal ) heeft als taak om een effectieve mededinging 
op het Belgische grondgebied te stimuleren en te waarborgen. Om dit te realiseren onderzoekt en sanctioneert ze de restrictieve 
mededingingspraktijken (kartels, overeenkomsten of misbruiken van machtspositie). Verder onderzoekt zij ook  het al dan niet aanvaarden 
van concentraties die een merkbaar effect kunnen hebben op de markt. Hiertoe past zij de boeken IV en V toe van het Wetboek van 
Economisch Recht die opgenomen zijn in de wetten van 3 april 2013 (B.S. van 26 april 2013) en verder ook de communautaire 
mededingingsregels, nl. de artikels 101 en 102 VWEU (vroegere artikels 81 en 82 van het Europees Verdrag). De Belgische 
Mededingingsautoriteit neemt eveneens deel aan het uitvoeren van de Europese Mededingingspolitiek. Zij werkt samen met de andere 
mededingingsautoriteiten en maakt deel uit van de European Competition Network (ECN), de European Competition Authorities (ECA) en 
de International Competition Network (ICN). 
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