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Inhoud 

Liberalisering van de elektriciteits- en gassector  
 

1. Achtergrond en belangrijkste instrumenten 

 

2. Balans volgens Europa en enkele werkpunten voor ons land 
 

 

Geen “definitieve evaluatie” 

Insteek en kader/kapstok voor de andere presentaties 

 

Input/reacties meenemen in traject gepland advies over 

energieprioriteiten volgende legislatuur (2014) 

 

 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

3 
Vrijmaking van markten, door invoering van concurrentie- 

prikkels of wegnemen van beperkingen voor concurrentie in 

monopolistische markten 

Meestal monopolies in zgn. netwerkindustrieën (bv. spoor, post, 

telecom, elektriciteit, gas, ...) 

Krijgt meestal vorm op Europees niveau (bv. “energiepakketten”) 

Wat?  

Waarom? 

Hoe? 

Macro: markten beter te doen werken, en zo bijdragen aan: 

hogere efficiëntie en competitiviteit,  

concurrentievermogen,  

werkgelegenheid  

levensstandaard 

Micro: groot aanbod aan ondernemingen of economische 

activiteiten, die  

efficiënt werken en innovatief zijn, en 

zorgen voor lagere prijzen,  

meer klantgerichtheid en  

meer keuze voor de consument 

Liberalisering 

  1                    2                  3               4                5 
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Gewoonlijk vijf ingrepen of hervormingen 

 
1. Segmentering competitieve delen vs. onderdelen natuurlijk monopolie 

 

2. Openstelling voor concurrentie en marktregulering competitieve segmenten 

 

3. Regulering natuurlijk monopolie (toegang, tarieven…) 

 

4. Publieke belangen (openbare dienstverplichtingen) 

 

5. “Opsplitsing” rollen overheid (beleidsmaker, aandeelhouder, regulator) 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

5 

productie 

levering 

verbruikers 

regio 1,2 regio 3       … 

vòòr de liberalisering na de liberalisering 

netten LS 

netten HS 

segment 1: 

producenten 

segment 3: 

leveranciers 

segment 2 

infrastructuur-

beheerders 

DNB DNB DNB 

TNB 

regio 1,2 regio 3       … 

1° scheiding, ontvlechting 

open voor 

concurrentie 

open voor 

concurrentie 

natuurlijk 

monopolie 

vrije keuze van 

leverancier verbruikers 
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na de liberalisering 

DNB DNB DNB 

TNB 

regio 1,2 regio 3       … 

2° concurrentie, marktregulering 

tegengaan van  
• marktconcentratie 

en misbruik van 

machtspositie 

• hoge 

toetredingsbarrières  

• bevoordeling 

wegens historische 

banden overheid en 

vroegere monopolist 

• ... 

 

 

 

 

 

 

• hoge 

overstapkosten voor 

consumenten 

• … 

verbruikers 

segment 2 

infrastructuur-

beheerders 

segment 1: 

producenten 

segment 3: 

leveranciers 

productiemarkt 

leveranciersmarkt 
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na de liberalisering 

segment 1: 

producenten 

segment 3: 

leveranciers 

segment 2 

infrastructuur-

beheerders 

DNB DNB DNB 

TNB 

regio 1,2 regio 3       … 

3° monopolie netten, tariefregulering 

Regulering van  
• Toegang 

• Tarieven 

• Investeringen 

• … 

 

 

 

 

 

verbruikers 
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productie 

levering 

verbruikers 

regio 1,2 regio 3       … 

vòòr de liberalisering na de liberalisering 

netten LS 

netten HS 

segment 1: 

producenten 

segment 3: 

leveranciers 

segment 2 

infrastructuur-

beheerders 

DNB DNB DNB 

TNB 

regio 1,2 regio 3       … 

4° publieke belangen, openbare dienstverplichtingen 

Regulering van  
• leveringszekerheid  

• kwaliteit 

• milieu 

• veiligheid 

• consumenten-

bescherming 

• sociale aspecten 

• … 
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productie 

levering 

verbruikers 

regio 1,2 regio 3       … 

vòòr de liberalisering na de liberalisering 

netten LS 

netten HS 

segment 1: 

producenten 

segment 3: 

leveranciers 

segment 2 

infrastructuur-

beheerders 

DNB DNB DNB 

TNB 

regio 1,2 regio 3       … 

5° (politieke) overheid, onafhankelijke regulatoren 

verbruikers 

• Beleidsmaker 

 

• Eigenaar/aandeelhouder 

 

 

 

• Regulator 
Onafhankelijk met het oog op 

• stabiliteit marktvoorwaarden en 

investeringsklimaat 

• vertrouwen en gelijk speelveld 
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productie 

levering 

verbruikers 

regio 1,2 regio 3       … regio 1,2 regio 3       … 

DNB DNB 

M producenten 

leveranciers 

DNB 
infrastructuur-

beheerders TNB 

vòòr de liberalisering na de liberalisering 

netten LS 

netten HS 

verbruikers 

overheid 

regulator 

• Economische 

regulering 

• Technische 

regulering 

• Sociale regulering 

• Milieuregulering 

+ geïntegreerd Europees energiesysteem, opkomst van decentrale 

elektriciteitsproductie en hernieuwbare energiebronnen, technologische 

ontwikkelingen inzake opslag, slimme netten, slimme huishoudtoestellen en 

domotica, “real time” prijssignalen, nieuwe marktpartijen en marktrollen, … 

Europees 

Federaal 

Vlaams 

Lokaal 

(Europees) 

Federaal 

Vlaams 

X 

V A 

Veel complexer … 
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Voorlopige conclusies 

Enorme dynamiek, die nog niet ten einde is 

 

Complexe situatie 
Voor alle actoren, niet in het minst voor de consument 

Belangrijke coördinatieproblematiek (bv. bevoorradingszekerheid) 

Grote nood aan juiste incentives en –regulering (verantwoordelijkheden?) 

 

Sterke overheid en regulator nodig  
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Balans na 10 jaar vrijmaking 

Belangrijkste verwezenlijkingen (Cf. mededeling EC interne energiemarkt) 

 
1. Meer keuze en grotere flexibiliteit voor de consument 

 

2. Beperking van de energieprijzen 

 

3. Meer gekoppelde en liquidere groothandelsmarkten 
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Verwezenlijkingen 
Meer keuze en grotere flexibiliteit voor de consument 

Indicatoren elektriciteitsmarkt 

 

Indicatoren gasmarkt 

 

 1 
(1) Companies are considered as ‘main’ if they produce at least 5% of the national net electricity generation. 

(2) Retailers are considered as ‘main’ if they sell at least 5% of the total national electricity consumption. 
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Beperking van de energieprijzen 
Evolutie (index) van de elektriciteits-, olie-, kolen- en gasprijzen (groothandel) 1 

 2 
Aandeel van de componenten van de finale elektriciteitsprijs (2011) 1 

 2 

Verwezenlijkingen 
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Meer gekoppelde en liquidere groothandelsmarkten 

Verhandelde volumes op de groothandelsmarkten 1 

 2 

Verwezenlijkingen 
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Balans na 10 jaar vrijmaking 

Resterende werkpunten (cf. mededeling EC interne energiemarkt) 

 
1. Marktwerking verbeteren en beter bewaken 

 

2. Consumententevredenheid en actieve rol consumenten stimuleren 

 

3. Infrastructuurontwikkeling versnellen en vereenvoudigen 

 

4. Prijzen onder controle houden door efficiënter energiebeleid 
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Werkpunten 
Marktwerking (vnl. concentratie productiemarkt) 

Indicatoren over de Belgische elektriciteits- en gasmarkt (2010) 1 

 2 

Zeer sterk geconcentreerd (HHI>5000) 

Sterk geconcentreerd (HHI 1800-5000) 

Matig geconcentreerd (HHI 750-1800) 

(1) Companies are considered as ‘main’ if they produce at least 5% of the 

national net electricity generation; (2) Retailers are considered as ‘main’ if 

they sell at least 5% of the total national electricity consumption; (3) The 

HHI (Herfindahl-Hirschman Index) is a commonly accepted measure of 

market concentration. It is calculated by squaring the market share of 

each firm competing in the market and then summing the resulting 

numbers (the higher the index, the more concentrated the market): 

Moderate concentration: 750-1800; high concentration: 1800-5000; very 

high concentration: above 5000; (4) Entities are considered as ‘main’ if 

they deal with at least 5% of the natural gas (indigenous production or 

import); (5) Retailers are considered as ‘main’ if they sell at least 5% of 

the total natural gas consumed by final customers; (6) Market value is an 

estimation of the size of the retail electricity and gas markets. It is 

calculated using data on electricity and gas consumption in the household 

and non-household sectors and annual average retail prices. 

Productiemarkten voor elektriciteit 
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Werkpunten 
Consumententevredenheid 

EU27 (2012) België (2012) 
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Werkpunten 
Actieve rol consumenten 

Relatief aantal toegangspunten dat de 
overstap naar een andere leverancier 

maakte 

 

 

Marktaandelen actieve leveranciers uitgedrukt 
in totaal aantal eindafnemers elektriciteit 

(toegangspunten) 

 

 1 

Maar is geen bewijs dat de elektriciteitsmarkt stilaan werkt ! 

• gaat over leveranciersmarkt en niet over productiemarkt waarop leveranciers moeten aankopen 

• gaat over aantallen klanten en niet over verkochte volumes 

• kan gaan over dezelfde klanten die meermaals veranderen (65% is nog nooit veranderd, 92% nog nooit of 

slechts één keer) 
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Werkpunten 
Infrastructuurontwikkeling 
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Werkpunten 
Prijzen 
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Werkpunten 
 

Prijzen onder controle houden door 

 
betere marktwerking (cf. supra) 

 

efficiënter energiebeleid 

 
1. Klemtoon op energiebesparing  

 

2. Betere en goedkopere 

ondersteuning van hernieuwbare 

energie 

 

3. Efficiëntere netten en 

infrastructuurontwikkeling 

 

 

Evolutie van de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik 
(typecategorie Dc, 1.600 kWh dagverbruik en 1.900 kWh nachtverbruik op jaarbasis) 

 

Evolutie van de verhoudingen van de onderdelen van de totale jaarlijkse 
elektriciteitsprijs voor kleine professionele afnemers met een verbruik van 50 MWh 

 

elektriciteit transmissie heffingen distributie 
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Werkpunten 

Resterende werkpunten (cf. mededeling EC) 
1. Marktwerking verbeteren en beter bewaken 

2. Consumententevredenheid en actieve rol consumenten stimuleren 

3. Infrastructuurontwikkeling versnellen en vereenvoudigen  

4. Prijzen onder controle houden door efficiënter energiebeleid 

+ 
5. Draagvlak verzekeren: sociale en verdelingskwesties tussen 

• Consumenten en prosumenten 

• Kleinere verbruikers en industrie 

• Regio’s binnen Vlaanderen 

• Arm en rijk 

6. Sterke overheid 
• Markt adequaat sturen en reguleren, zorgen voor transparantie 

• Lange termijnvisie, voorspelbaarheid en stabiliteit in het beleid brengen 

• Politici ondersteunen met goed onderbouwde beleidsvoorbereidende 

processen (coördinatie, consultatie, RIA, conceptnota’s…) 
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Kort besluit 

De vrijmaking heeft gezorgd voor een grote dynamiek, maar ook voor een 

complexe markt die niet zo eenvoudig te reguleren is en die nog altijd in volle 

ontwikkeling is  

 

De voorbije jaren is met vallen en opstaan een en ander gerealiseerd en 

bijgestuurd, maar er zijn nog talrijke werkpunten om de doelstellingen die 

destijds werden vooropgesteld te realiseren 

 

Zonder slimmere regulering en sterkere overheidsinstanties die onderling 

beter samenwerken gaat het niet lukken 


