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Engie-Electrabel is de grote winnaar van de energiecrisis. Het profiteert van 
de exploderende energieprijzen met ongeziene woekerwinsten. De crisis 
bracht de energiemultinational tot vandaag al 1,81 miljard euro extra winst in 
het laatje (de zogenaamde ‘overwinsten’). Als de huidige crisis voortduurt zal 
Engie met de huidige stroomprijzen de komende periode naar schatting nog 
eens 7,18 miljard euro overwinsten binnenhalen. Als er niet ingegrepen 
wordt, kan Engie-Electrabel in de periode 2021-2024  in totaal 9 miljard euro 
overwinst boeken met de Belgische kerncentrales.

Van deze 9 miljard euro overwinst, wordt via de nucleaire taks amper 17% of 
1,5 miljard euro afgeroomd. Engie-Electrabel kan met andere woorden 7,5 
miljard netto overwinst opstrijken. 

Het huidige systeem van nucleaire taksen is duidelijk ontoereikend om de 
overwinsten af te romen. Als de regering haar belofte dat “niemand zich 
tijdens deze crisis mag verrijken” wil nakomen, moet ze ingrijpen. Dat kan via 
een algemene taks naar Italiaans model.

Inleiding
Terwijl gezinnen, zelfstandigen en kleine bedrijven het steeds moeilijker 
hebben om het hoofd boven water te houden, kent de energiecrisis ook één 
grote winnaar. Engie-Electrabel beleeft gouden tijden: dankzij de hoge 
elektriciteitsprijzen boeken de Belgische kerncentrales waanzinnige 
overwinsten.

Het is de crisis op de gasbeurzen die zich als een uitslaande brand op de 
elektriciteitsmarkt verspreidde. Dat hebben we te danken aan de liberalisering
die zorgde voor een koppeling van de elektriciteitsprijs aan die van gas. Zo 
ontstaan zogenaamde ‘overwinsten’: terwijl de productiekost van de 
kerncentrales niet is gestegen, is de elektriciteitsprijs op de markt 
ondertussen wel tot recordhoogtes gestegen. Engie-Electrabel wordt met 
andere woorden slapend rijk.

Een jaar na het uitbreken van de energiecrisis maken we opnieuw de balans 
op van de overwinsten van Engie-Electrabel. 
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In dit dossier maken we:

1) een gedetailleerde berekening van de overwinsten die Engie-Electrabel in 
2021 en 2022 reeds effectief geboekt heeft, en dit op basis van zijn officiële 
financiële cijfers, plus een berekening van hoeveel hiervan afgeroomd wordt via 
het bestaand systeem van nucleaire taks.  

2) een inschatting van de overwinst die ze de komende periode (de rest van 
2022 tot en met 2024) nog kan boeken, evenals hoeveel hiervan afgeroomd zal 
worden via de nucleaire taks.

Wat is nieuw aan voorliggende berekening?

• We berekenen de effectief binnengehaalde overwinsten in 2021 en 2022

• We rekenen met de gekende stroomprijzen van januari 2023 tot en met 
augustus 2023

• We maken een nieuwe prognose van de stroomprijzen in de periode 2022-2025

• We breiden de analyse uit naar 2025: aangezien de hoge prijzen aanhouden, 
boekt Engie vandaag ook al overwinsten op de nucleaire productie van 2025

• We houden rekening met de nieuwe voorziene onderhoudsperiodes en de 
verminderde capaciteit van kernreactor Doel 3 als gevolg van einde levensduur

• We berekenen hoeveel overwinsten er via het systeem van nucleaire taks 
afgeroomd worden

Deel I: Berekening bruto-overwinsten
We berekenen de gerealiseerde en verwachte overwinsten in vier stappen. 
Je kunt de tabel met gedetailleerde berekeningen hier raadplegen. 

Het gaat hier dus over

• de éxtra winst (“winst boven winst”) die de exploitant van de kerncentrales 
dankzij de hoge stroomprijzen kan boeken, niet de (woeker)winst die het 
sowieso al boekt met de volledig afgeschreven kerncentrales bij “gewone” 
marktprijzen

• een conservatieve inschatting van de overwinst, op basis van 
voorzichtige uitgangspunten en aannames en publiek beschikbare informatie. In 
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realiteit zullen de extra winsten van de kerncentrales waarschijnlijk nog hoger 
liggen. De exploitant zou namelijk nog grotere overwinsten kunnen boeken door 
zijn nucleaire stroom op de maand- of kwartaalmarkten of de korte 
termijnmarkten (spot market) te verkopen waar de verkoopprijzen en dus ook de
overwinstmarges nóg veel groter zijn.

Stap 1: wat is de nucleaire productie in de periode 
2022-2025? 

In deze eerste stap berekenen we de verwachte nucleaire 
elektriciteitsproductie in de periode 2022-2025. Engie-Electrabel beschikt in 
ons land over de volgende kernreactoren: Doel 1 (445 MW), Doel 2 (445 
MW), Doel 3 (1008 MW) en Doel 4 (1039 MW) en Tihange 1 (962 MW), 
Tihange 2 (1008 MW) en Tihange 3 (1008 MW). Volgens de cijfers van 
Engie-Electrabel hebben de kerncentrales een beschikbaarheid van 92%.1 
We houden rekening met de onderhoudswerken die in de komende periode 
gepland zijn (zie tabel 1) en met de kalender van de kernuitstap (Doel 3 stopt 
zijn productie op 1 oktober 2022 en Tihange 2 op 1 februari 2023).

Tabel 1: geplande onderhoudsperiode kerncentrales2 

Dat geeft in totaal de volgende verwachte nucleaire stroomproductie per jaar:

1 https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-11/ENGIE%209M  
%202021%20Presentation%20VDEF.pdf 

2 Bron: https://www.elia.be/nl/grid-data/productie/geplande-en-ongeplande-uitdienstnames  

4

https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-11/ENGIE%209M%202021%20Presentation%20VDEF.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-11/ENGIE%209M%202021%20Presentation%20VDEF.pdf
https://www.elia.be/nl/grid-data/productie/geplande-en-ongeplande-uitdienstnames


Tabel 2: verwachte nucleaire stroomproductie
in 2022, 2023, 2024 en 2025 (eigen berekening)

Stap 2: hoeveel overwinst per verkochte MWh?

In deze tweede stap berekenen we de overwinst per MWh, waarbij we de 
overwinst-marge definiëren als het verschil tussen de gemiddelde stroomprijs
vandaag (de prijs tegen dewelke Engie-Electrabel zijn elektriciteit momenteel 
kan verkopen) en de gemiddelde elektriciteitsprijs in de loop van 2019 
(voorafgaand aan de energiecrisis én pre-corona). De gemiddelde 
elektriciteitsprijs op de jaarmarkten in 2019 bedroeg 49,27 EUR/MWh (terwijl 
de geschatte productiekosten van kernenergie rond de 25 à 35 EUR/Mwh 
ligt). Alles hierboven beschouwen we met andere woorden als overwinst.

Het gaat hier dus voor alle duidelijkheid over de éxtra winsten, de 
zogenaamde ‘overwinsten’ die de exploitant van de kerncentrales dankzij de 
actuele, historisch hoge stroomprijzen boekt, en niet over de winst die het 
sowieso al boekt bij ‘gewone’ marktprijzen. 

Tabellen 3 en 4 geven de elektriciteitsprijs op de langetermijnjaarmarkten 
weer. Daarin zien we hoe de prijs voor productie/levering van elektriciteit 
zowel in 2022 als in de komende jaren sterk is gestegen.

Tabel 3: Elektriciteitsprijs op de forward markten. 
(bron: Elexys, Endex BE Power, geraadpleegd 29/08/2022)
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* De “forward” of langetermijnmarkt is de markt waar producenten hun 
elektriciteit verkopen die ze pas over enkele maanden of jaren produceren. 
De “Cal22” is bijvoorbeeld de jaarmarkt voor 2022 waar producenten hun 
elektriciteit verkopen die ze leveren/produceren in 2022. Bron: Endex BE 
Power

Tabel 4: Elektriciteitsprijs op de forward markten. 

Tabel 5 geeft de gemiddelde stroomprijzen op de jaarmarkten weer per 
kwartaal in 2021 en 2022

Tabel 5: gemiddelde stroomprijzen op de forwardmarkten (eigen berekening)

* de stroomprijzen voor Q3 2023 worden berekend op basis van de gekende 
stroomprijzen voor de maanden juli en augustus 2023.

Tabel 6 geeft de overwinst-marges per MWh weer (marge boven 49,27 EUR/
MWh). De overwinst-marges zijn gekend tot en met Q3 2023. Op basis 
hiervan kunnen we alvast de reeds gerealiseerde overwinst in 2021 en 2022 
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berekenen. Om een prognose te kunnen maken van de overwinst die Engie 
in de periode 2022-2024 nog kan realiseren, moeten we nog een inschatting 
maken van de stroomprijzen in die periode. Verschillende experten geven 
aan dat het nog jaren kan duren vooraleer de energieprijzen terug 
normaliseren. De laatste maanden stegen de energieprijzen opnieuw zeer 
sterk. We gaan er daarom in de berekening vanuit dat de energieprijzen in de
periode 2022-2024 (minstens) gelijk blijven aan de gemiddelde stroomprijzen 
van het 3de kwartaal van 2022. Ook de overwinst-marges in de periode 
2022-2024 blijven in dat geval gelijk aan die van het 3de kwartaal van 2022.3 

Tabel 6: overwinst-marges per verkochte MWh 
aan nucleaire elektriciteit voor 2022, 2023 en 2024.

Opmerking: We berekenen voor alle duidelijkheid enkel de overwinst-marge 
op de jaarmarkten en maken hiermee een conservatieve schatting van de 
overwinsten. De exploitant zou namelijk nog grotere overwinsten kunnen 
boeken door haar nucleaire stroom op de maand- of kwartaalmarkten of de 
korte termijnmarkten (spot market) te verkopen waar de marges en 
verkoopprijzen nóg veel groter zijn.

Stap 3: wat zijn de hedging volumes? 

Producenten verkopen hun elektriciteitsproductie zowel verspreid in de tijd als
op verschillende elektriciteitsbeurzen. Een producent kan de elektriciteit 

3 ter vergelijking: we gaan uit van een stroomprijs van respectievelijk 361,79 EUR/MWh, 213,58 EUR/MWh 
en 158,00 EUR/MWh voor de forward markten Y+1, Y+2 en Y+3. Vandaag bedragen de stroomprijzen op 
dezelfde forward markten respectievelijk 746,09 EUR/MWh, 369,5 EUR/MWh en 267,5 EUR/MWh.
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verkopen op korte termijn markten (intraday en day-ahead market) of op de 
lange termijn markten (maandmarkten, kwartaalkwarten en jaarmarkten). Een
producent verkoopt (een deel van) zijn elektriciteit vaak ook op voorhand. Dit 
wordt “hedging” genoemd. De “hedging positie”  geeft weer hoeveel procent 
van de elektriciteitsproductie reeds verkocht werd. Engie-Electrabel 
rapporteert elk kwartaal haar hedging positions in de financiële rapportage.4 

Tabel 7: hedging posities Engie-Electrabel (bron: Financial results, Engie)

Op basis van de hedging posities kunnen we berekenen hoeveel elektriciteit 
in 2021 en 2022 per kwartaal verkocht werd (tabellen 8 en 9). Omdat de 
financiële cijfers voor het derde kwartaal van 2022 (Q3 2022) nog niet 
beschikbaar zijn, moeten we een inschatting maken van de tijdens dat 
kwartaal verkochte elektriciteitsvolumes voor 2023-2025. We gaan er hierbij 
vanuit dat er in het 3de kwartaal evenveel elektriciteit verkocht werd als in het
2de kwartaal. Vervolgens berekenen we hoeveel elektriciteit er nog niet 
gehedged/verkocht werd op het einde van dit kwartaal.

4 https://www.engie.com/en/financial-results   
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Tabel 8: hoeveelheid elektriciteit die per kwartaal in 2021 verkocht werd
op de jaarmarkten 2022, 2023 en 2024 

Tabel 9: hoeveelheid elektriciteit die per kwartaal in 2022 verkocht werd 
op de jaarmarkten 2023, 2024 en 2025 (in oranje: inschatting)

Stap 4: hoeveel bedragen de overwinsten van de 
kerncentrales? 

1) De reeds gerealiseerde overwinst   in elk kwartaal van 2021 en in de eerste 3 
kwartalen van 2022 is gelijk aan de hoeveelheid stroom die voor elk verkoopjaar
(Y+1, Y+2 en Y+3) verkocht wordt in dat kwartaal, vermenigvuldigd met de 
overwinst-marge van dat verkoopjaar (Y+1, Y+2 en Y+3). Dit bedrag heeft 
Engie-Electrabel al binnengehaald via haar afgesloten verkoopcontracten.

2) We berekenen de nog te realiseren overwinst aan de hand van de hoeveelheid 
stroom die nog niet verkocht is, vermenigvuldigd met de huidige overwinst-
marges (de gemiddelde stroomprijzen voor het derde kwartaal van 2022). Dit 
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bedrag is dus een voorspelling van de overwinsten die Engie-Electrabel nog zou
boeken als het vandaag al haar nucleaire stroomproductie verkoopt aan de 
huidige prijzen. Anders gezegd: dit is het bedrag dat Engie-Electrabel aan 
overwinsten boekt indien er niet ingegrepen wordt en de huidige energieprijzen 
aanhouden.

Tabellen 10-12 geven de resultaten weer. 

De overwinsten worden berekend op basis van de officiële hedging cijfers 
van Engie-Electrabel en de elektriciteitsprijzen op de beurs. Het gaat om een 
conservatieve inschatting, aangezien we rekenen met de marges van de 
jaarmarkten, terwijl de marges op de maand- en kwartaalmarkten nog groter 
zijn.

Tabel 10: gerealiseerde overwinsten per jaarmarkt per kwartaal in 2021

Tabel 11: gerealiseerde overwinsten per jaarmarkt per kwartaal in 2022 en de
nog te realiseren overwinsten per jaarmarkt voor de periode Q4 2022-2024.
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Tabel 12: resultaten overwinsten Belgische kerncentrales

Deel II: Berekening netto-
overwinsten, na aftrek nucleaire taks
In dit deel maken we een inschatting van het belastingpercentage dat de 
exploitanten van de Belgische kerncentrales op hun overwinsten verschuldigd
zijn.

(1) Eerst bepalen we de totale winst van elke kerncentrale (de uitbaters 
betalen de nucleaire taks immers op de volledige winst, niet enkel op de 
overwinsten).

a. We definiëren de overwinst-marge als het verschil tussen de 
gemiddelde stroomprijs vandaag (de prijs tegen dewelke Engie-Electrabel zijn
elektriciteit momenteel kan verkopen) en de gemiddelde elektriciteitsprijs in 
de loop van 2019 (voorafgaand aan de energiecrisis én pre-corona), meer 
bepaald 49,27 EUR/MWh

b. De “gewone” winst (= winst die de exploitant boekte met de 
kerncentrales vóór de stijging van energieprijzen) kunnen we berekenen door
van de 49,27 EUR/MWh de productiekost van de kerncentrales af te trekken.

c. De totale winst is de som van de “gewone” winst en de overwinsten.

(2) Vervolgens berekenen we de nucleaire taks. De nucleaire taks 
verschilt voor de verlengde kerncentrales Doel 1 en 2, de verlengde 
kerncentrale Tihange 1 en de niet-verlengde kerncentrales (Doel 3 en 4, 
Tihange 2 en 3). 

(3) Tot slot bepalen we het belastingpercentage op de totale winst, 
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zodat we kunnen inschatten hoeveel van de overwinsten via het bestaand 
systeem van de nucleaire taks afgedragen worden. De gedetailleerde 
berekeningen kunnen hier geraadpleegd worden.

Totaal overwinsten

We berekenden de overwinsten van alle kerncentrales in deel I. Hieronder 
splitsen we de resultaten op voor de verlengde en niet-verlengde 
kerncentrales. 

Tabel 13: Overwinsten niet-verlengde kerncentrales 
(Doel 3 en 4, Tihange 2 en 3)

Tabel 14: Overwinsten verlengde kerncentrales
(Doel 1 en 2, Tihange 1)

Nucleaire taks verlengde kerncentrales

De nucleaire taks voor Doel 1 en 2 bedraagt jaarlijks 20 miljoen euro 
voor de twee kerncentrales. Het gaat om een vast bedrag, dat ze sowieso 
moeten betalen, ongeacht het bestaan van overwinsten of niet. Voor Doel 1 
en 2 is er met andere woorden géén extra bijdrage op de overwinsten. 

De nucleaire taks voor Tihange 1 bedraagt al jaren 0 euro. De 
nucleaire taks wordt bepaald door 70% van een bepaalde marge, maar deze 
marge is al jaren negatief, waardoor de exploitant geen bijdrage moet 
betalen.
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De berekening van de marge is niet gekend. De regering-Di Rupo sloot 
immers een geheim contract met Engie-Electrabel over de verlenging van 
Tihange 1 waarvan de details niet gekend zijn. Zelfs met de huidige extreem 
hoge elektriciteitsprijzen verwacht de CREG niet dat de exploitant een 
bijdrage zal moeten betalen voor Tihange. De negatieve marges van de 
voorgaande jaren mogen volgens het geheime contract immers 
overgedragen worden.

Zo schrijft de CREG: “Aangezien de negatieve marge van het jaar 2020 
bijzonder hoog was [VERTROUWELIJK], kunnen we zeker verwachten dat 
de marge (met inbegrip van de overdracht van het voorgaande jaar) in 2021, 
2022 en 2023 nog steeds negatief zal zijn ondanks de verhoogde inkomsten 
door de stijging van de elektriciteitsprijzen”. We kunnen er dus vanuit gaan 
dat de nucleaire taks op Tihange 1 ook de komende jaren nog steeds 0 euro 
zal bedragen.

Nucleaire taks niet-verlengde kerncentrales

Stap 1: Inschatting van de totale winst (“gewone” winst + 
overwinst)

Voor de niet-verlengde kerncentrales kunnen we de “gewone” winst (= winst 
die de exploitant boekte met de kerncentrales vóór de stijging van 
energieprijzen) zeer precies inschatten. De CREG berekent immers elke drie 
jaar de variabele en vaste productiekosten in kader van de repartitiebijdrage. 
We kennen met andere woorden de exacte productiekosten. Voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 legde de CREG de vaste kosten voor de vier niet-
verlengde kerncentrales vast op jaarlijks 727,835 miljoen euro en de 
variabele kosten op 10,8856 EUR/MWh. Met deze productiekosten kunnen 
we eenvoudig de totale winst bepalen. Tabel 15 toont de resultaten voor de 
niet-verlengde kerncentrales Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3.
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Tabel 15: inschatting totale winst voor niet-verlengde kerncentrales
(Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3)

Stap 2: berekening van nucleaire taks (de repartitiebijdrage)

Voor de niet-verlengde kerncentrales bestaat het mechanisme van de 
repartitiebijdrage. Deze repartitiebijdrage wordt jaarlijks bepaald aan de hand 
van een minimumbijdrage en de winstmarge van de kerncentrales. De 
repartitiebijdrage is gelijk aan 38% van de winstmarge óf aan de 
minimumbijdrage (het hoogste bedrag van de twee).

Er bestaat ook een kredietmechanisme dat om de drie jaar wordt toegepast 
op de repartitiebijdrage (voor de jaren 2019, 2022 en 2025). Dit 
kredietmechanisme zorgt ervoor dat de exploitant zijn winst (beperkt) over 
meerdere jaren kan uitspreiden. Hier wordt de repartitiebijdrage bepaald als 
het verschil tussen het maximum van ofwel de som van de minimumbijdragen
van de afgelopen 3 jaar, ofwel de som van 38% van de winstmarges van de 
afgelopen 3 jaar en de som van de repartitiebijdrage van de twee voorgaande
jaren. Op de repartitiebijdrage krijgen de exploitanten tot slot nog een 
degressieve korting.

De repartitiebijdrage van 2020 en 2021 werden reeds per KB vastgelegd. De 
bruto repartitiebijdrage voor 2022 wordt bepaald via het kredietmechanisme 
(zie tabel 17).

De bruto repartitiebijdrage voor 2023 wordt bepaald als 38% van de 
winstmarge voor 2023. De degressieve vermindering voor de bepaling van de
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netto bedragen van de repartitiebijdragen wordt globaal ingeschat op 15,05% 
(zie tabel 18).

Tabel 16 : minimumbijdrage, winstmarges en repartitiebijdrage (bruto en
netto) voor 2020, 2021, 2022 en 2023

Niet-verlengde 

kerncentrales

Minimum-

bijdrage* (bruto)

Winstmarge 

[EUR]

38% van 

winstmarge 

[EUR]

Repartitie-

bijdrage (bruto) 

[EUR]

Repartitie-

bijdrage (netto)

[EUR]

Repartitie-bijdrage 

2020 (voor 2019)
84.787.986,00 111.597.029,37 42.406.871,16 84.787.986,00 72.794.937,34

Repartitie-bijdrage 

2021 (voor 2020)
84.787.986,00 258.798.422,95 98.343.400,72 98.343.400,72 83.544.439,93

Repartitie-bijdrage 

2022 (voor 2021)
84.787.986,00 868.576.791,68 330.059.180,84 287.678.066,00 244.389.709,02

Repartitie-bijdrage 

2023 (voor 2022)

nog te bepalen

door CREG
1.278.983.580,28 486.013.760,51 486.013.760,51 412.880.839,89

Tabel 17 toont de gedetailleerde berekening van de repartitiebijdrage van 
2022 via het kredietmechanisme. Eerst wordt de som van 38% van de 
winstmarges van 2020, 2021 en 2021 en de som van de minimumbijdragen 
bepaald. De som van 38% van de winstmarges blijkt groter te zijn dan de 
som van de minimumbijdrage. Vervolgens wordt de repartitiebijdrage voor 
2022 berekend als het verschil tussen de som van 38% van de winstmarges 
en de repartitiebijdrage van 2020 en 2021. De repartitiebijdrage 2022 wordt 
dan ingeschat op 287,7 miljoen euro.

Tabel 17: resultaten repartitiebijdrage 2022 via het kredietmechanisme
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Om de netto bedragen van de repartitiebijdrage te bepalen, moet tot slot nog 
rekening gehouden worden met de degressieve vermindering. Die bedraagt 
voor de jaren 2017 tot 2026 65% op de schijf tussen 0 en 5% van het aandeel
in de nucleaire stroomproductie, 45% op de schijf tussen 5 en 10%, 25% op 
de schijf tussen 10 en 20% en 15% op de schijf tussen 20 en 30%. Voor de 
niet-verlengde kerncentrales is 89,81% van de nucleaire stroomproductie in 
handen van Engie-Electrabel en 10,19% in handen van EDF Luminus. Dat 
leidt bij benadering tot een globale degressieve vermindering van 15,05% 
(tabel 18).

Tabel 18: degressieve vermindering

Stap 3: berekening van de afdracht van de overwinsten

Eenmaal we totale winst en de repartitiebijdrage kennen, kunnen we het 
belastingpercentage berekenen (= nucleaire taks / totale winst). Dit bedraagt 
28,14% in het jaar 2021 en 32,28% in het jaar 2022. Het percentage is lager 
in 2021 door de toepassing van het kredietmechanisme . Het 
belastingpercentage voor de niet-verlengde kerncentrales zal voor de jaren 
2023-2024 ook netto 32,28% bedragen, zoals in 2022 (= 38% bruto-
percentage + de degressieve vermindering). 

Met deze belastingpercentages kan tot slot berekend worden hoeveel 
overwinsten Engie moet afdragen met het bestaand mechanisme van de 
repartitiebijdrage.
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Tabel 19: Resultaten totale winst, repartitiebijdrage, belastingpercentage en
inschatting afdracht overwinsten voor niet-verlengde kerncentrales 

(Doel 2 en 3, Tihange 2 en 3)

Niet-verlengde kerncentrales 2021 2022

Netto ‘gewone’ winst [EUR] 393.802.455,45 381.260.064,71

Overwinsten [EUR] 474.774.336,23 897.723.515,56

Totale winst [EUR] 868.576.791,68 1.278.983.580,28

Nucleaire taks (repartitiebijdrage) [EUR] 244.389.709,02 412.880.839,89

Belastingpercentage tov totale winst 28,14% 32,28%

Afdracht overwinsten [EUR] 133.586.302,32 289.802.656,43

Belastingpercentage overwinsten

Eenmaal we de nucleaire taks op de overwinsten voor zowel de verlengde als
de niet-verlengde kerncentrales bepaald hebben, kunnen we tot slot het 
totale belastingspercentage van de overwinsten berekenen. Voor de periode 
2021-2024 bedraagt dit 16,83%.  

Tabel 20: overzicht van de eindresultaten

2021 2022 2023-2024 Totale periode
2021-2024

Overwinsten verlengde kerncentrales 
[EUR]

270.570.678,57 833.964.634,33 3.142.787.030,78 4.247.322.343,67

Nucleaire taks op overwinsten 
verlengde kerncentrales [EUR]

0,00 0,00 0,00 0,00

Overwinsten niet-verlengde kerncentrales 
[EUR]

474.774.336,23 897.723.515,56 3.378.647.452,58 4.751.145.304,38

Nucleaire taks op overwinsten 
niet-verlengde kerncentrales [EUR]

133.586.302,32 289.802.656,43 1.090.693.281,32 1.514.082.240,07

17



TOTAAL Overwinsten [EUR] 745.345.014,80 1.731.688.149,89 6.521.434.483,36 8.998.467.648,05

TOTAAL Nucleaire taks op overwinsten 
[EUR]

133.586.302,32 289.802.656,43 1.090.693.281,32 1.514.082.240,07

Belastingpercentage overwinsten [%] 17,92% 16,74% 16,72% 16,83%

Conclusies
Hoeveel overwinst boekt Engie-Electrabel tijdens de energiecrisis?

• Op basis van de officiële hedging cijfers van Engie-Electrabel en de 
elektriciteitsprijzen op de jaarmarkten maken we op dat Engie-Electrabel in 
2021 dankzij de hoge stroomprijzen zo’n 746,4 miljoen euro éxtra
winst boekte met zijn Belgische kerncentrales.

• In de eerste drie kwartalen van 2022 boekte Engie-Electrabel 
nog eens 1.068,1 miljoen euro overwinst.5

• Indien er niet ingegrepen wordt op de energiebeurzen zal Engie-Electrabel de 
komende jaren (periode Q4 2022 tot 2024) nog bijkomende miljarden euro’s 
overwinsten genereren. Uitgaande van de gemiddelde stroomprijzen van het 
huidige kwartaal heeft Engie zicht op 7,184 miljard euro extra winst 
voor de periode Q4 2022-2024. Mochten de absolute recordprijzen van 
vandaag (die nog veel hoger zijn dan de gemiddelde kwartaalcijfers van Q3 
2022) aanblijven, loopt dit bedrag zelfs op tot meer dan 15 miljard).

• In totaal kan Engie-Electrabel tijdens deze energiecrisis 8,999 
miljard euro overwinsten boeken met de Belgische 
kerncentrales.

Hoeveel van deze overwinsten worden via de bestaande nucleaire taks 
afgeroomd?

• Van de 9 miljard euro overwinst, wordt via de nucleaire taks 
amper 17% of 1,5 miljard euro afgeroomd. Engie-Electrabel kan 
met andere woorden 7,5 miljard netto overwinst opstrijken.

5 Deze resultaten liggen in lijn met de meeropbrengsten die Engie-Electrabel zelf rapporteert in haar 
kwartaalcijfers. In haar kwartaalcijfers rapporteert Engie zelf 733 miljoen euro extra winst voor 2021 en 1.112
miljoen euro extra winst voor de eerste helft van 2022 door de hoge energieprijzen.
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