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Open SERV-Raad 

10 jaar vrijmaking van de Vlaamse 

elektriciteits- en gasmarkt 

Op 17 april 2013 maakte de SERV op een open SERV-Raad een balans op van 10 

jaar vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt. Peter Van Humbeeck 

(SERV-studiedienst), Marc Van den Bosch (directeur –generaal Febeg), Walter Van 

den Bossche (CEO Eandis), André Pictoel (gedelegeerd bestuurder VREG) en Freya 

Van den Bossche (Vlaamse minister bevoegd voor Energie) blikten terug op de verwe-

zenlijkingen van 10 jaar vrijmaking en gaven hun visie op de belangrijkste werkpunten 

voor de komende jaren. SERV-voorzitter Ann Vermorgen leidde alles in goede banen. 

 

1. Open SERV raad over energie 

SERV-voorzitter Ann Vermorgen legde uit dat de SERV eind 2012 zijn werking heeft 

hervormd. “Een van de nieuwigheden is dat de SERV voortaan vier keer per jaar een 

zgn. open SERV-raad organiseert, aansluitend op een formele bijeenkomst van de 

Raad, waarop we inhoudelijk dieper ingaan op een thema dat behoort tot de kernop-

drachten van het sociaal-economisch overleg tussen de sociale partners in Vlaande-

ren.” 

Als thema voor de eerste open SERV-raad koos de SERV voor energie. De SERV is 

de strategische adviesraad voor alle sociaal-economische aspecten van energie en 

investeert veel in het energiethema. De SERV-Commissie Energie is al lang een van 

de meest actieve commissies van de SERV en levert een belangrijke bijdrage aan het 

energiedebat in Vlaanderen, met adviezen op vraag van de regering, met adviezen en 

lijvige rapporten op eigen initiatief, en met diverse overlegmomenten met regering, par-

lement en andere stakeholders. 
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Ann Vermorgen: “De reden dat wij als sociale partners veel belang hechten aan het 

energiethema als overlegthema in de SERV, is evident. Energie is zowel economisch 

als sociaal altijd al zeer belangrijk geweest, en het belang ervan neemt nog elke dag 

toe. Het gaat dan om aspecten zoals de energieprijzen en de invloed daarvan op de 

concurrentiepositie van de bedrijven, de koopkracht van de burgers en de betaalbaar-

heid voor armere gezinnen. Meer het gaat ook om kwalitatieve aspecten zoals de be-

voorradingszekerheid, de leveringszekerheid en de kwaliteit van de dienstverlening en 

niet in het minst ook om de rol van de energiesector in de transformatie van de econo-

mie en in de overgang naar een koolstofarme en energie-efficiënte economie”.   

In de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het centrale element zonder twijfel de 

vrijmaking van de energiemarkt geweest. In juli dit jaar zal het 10 jaar geleden zijn dat 

de bedrijven en de gezinnen in Vlaanderen, onder impuls van Europa, voor het eerst 

hun energieleverancier vrij konden kiezen. De bedoeling van de open Raad was om 

terug te blikken op de verwezenlijkingen van 10 jaar vrijmaking en om een oplijsting te 

maken van de belangrijkste resterende uitdagingen. Het was niet de bedoeling om de 

definitieve evaluatie van 10 jaar vrijmaking te maken. De SERV wilde met de open 

raadzitting veeleer elementen verzamelen om daarmee verder aan de slag te gaan 

binnen de SERV, in overleg met andere stakeholders. Zo is er later dit jaar een advies 

op eigen initiatief gepland over de prioriteiten voor het energiebeleid in de volgende 

legislatuur. 

 

2. Liberalisering: wat, waarom en hoe? 

Peter Van Humbeeck (SERV) gaf eerst een inleiding over het ABC van liberalisering, 

toegepast op de energiesector. Met liberalisering wordt doorgaans de vrijmaking van 

markten bedoeld, door de invoering van concurrentieprikkels of het wegnemen van 

beperkingen voor concurrentie in monopolistische markten. Meestal gaat het om mo-

nopolies in netwerkindustrieën zoals spoor, post, telecom of ook elektriciteit en gas. 

Het beleid op het vlak van liberalisering krijgt in de praktijk vooral vorm op Europees 

niveau. Ook voor energie is dat gebeurd, in stappen, tussen 1996 en 2009, in drie zgn. 

energiepakketten.  

Het doel van de liberalisering is 

algemeen om markten beter te 

doen werken en zo bij te dragen 

aan een groter concurrentie-

vermogen, meer werkgelegen-

heid en een hogere levensstan-

daard. Op microniveau wil men 

een groot aanbod aan onder-

nemingen of economische activiteiten die efficiënt werken en innovatief zijn, en die 

zorgen voor lagere prijzen, meer klantgerichtheid en meer keuze voor de consument. 

De uitdagingen op Europees niveau waren volgens Marc Van den Bosch (Febeg) wat 

energie betreft het versterken van het concurrentievermogen, het versterken van de 

interne markt (en meer grensoverschrijdende samenwerking), het versterken van de 

leveringszekerheid (minder afhankelijkheid van olie en gas) en het behalen van de 

duurzaamheidsdoelstellingen (vnl. op het vlak van CO2). Voor de liberalisering was 
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immers sprake van zuiver nationale systemen (weliswaar met wederzijdse participaties 

zoals in Chooz en Tihange) en van concurrentieverstoring doordat de prijszetting voor 

de industrie op nationaal niveau werd vastgelegd. Toch was volgens Marc Van den 

Bosch de bevoorradingszekerheid wellicht hoger dan nu (cf. uitrustingsplan) en lag 

door de verticale integratie ook de globale efficiëntie hoog. Hij merkt ook op dat enkel 

de liberalisering maar ook het Europese klimaat- en energiepakket (met de daaruit 

voortvloeiende nationale steunmechanismen voor hernieuwbare energie en WKK) een 

belangrijke, zo niet de belangrijkste driver voor investeringen vormt. 

Peter Van Humbeeck lichtte toe dat de liberalisering zelf gewoonlijk bestaat uit vijf in-

grepen of hervormingen, die we ook terugvinden in de liberalisering van de elektrici-

teits- en gasmarkt. 

1. Een eerste ingreep is segmentering, of scheiding van de onderdelen van de sector 

waar concurrentie mogelijk is van de onderdelen waar omwille van een natuurlijk mo-

nopolie geen concurrentie mogelijk of wenselijk is. We krijgen dan in het geval van de 

elektriciteitssector drie segmenten: 

 segment 1 omvat de opwekking of productie. Dit werd opengesteld voor concur-

rentie; 

 segment 2 omvat de netinfrastructuur. Dit blijft een monopolie voor de netbeheer-

ders, d.w.z. voor ELIA voor het transmissienet en voor de 11 regionale netbeheer-

ders voor de distributienetten, gegroepeerd in Eandis en Infrax. De reden is dat het 

in de meeste gevallen wegens hoge investeringskosten en economische efficiëntie 

geen zin heeft om een tweede concurrerend netwerk op te zetten. De reeds be-

staande infrastructuur wordt dus in exclusieve eigendom van een monopolist gela-

ten, die dan de netten moet openstellen voor elke potentiële aanbieder van nood-

zakelijk via het net te leveren diensten; 

 segment 3 omvat de levering aan eindgebruikers. Ook dat segment werd openge-

steld voor concurrentie. In Vlaanderen gebeurde dat al vrij vroeg, in juli 2003. De 

andere gewesten volgden in 2007. 

Bij de segmentering van de markt hoort ook een ontbundeling van de vroegere verti-

caal geïntegreerde monopolist. Die mag niet langer tegelijk actief zijn op de concurren-

tiële en de niet-concurrentiële segmenten. Bij ons moet Electrabel ten laatste tegen 

2018 uit Eandis zijn gestapt. 

2. Een tweede taak is zorgen voor echte concurrentie op de productiemarkt waar pro-

ducenten elektriciteit verkopen aan handelaars en leveranciers, en op de leveran-

ciersmarkt waar leveranciers elektriciteit verkopen aan verbruikers. Regulering blijft 

hier nodig, omdat er heel wat zaken kunnen zijn die de goede marktwerking belemme-

ren, zoals marktconcentratie of hoge overstapkosten voor consumenten. 

3. Ten derde is er regulering nodig van het netbeheer, het segment 2, omdat het gaat 

om monopolies. De netbeheerder moet tegen eerlijke en gelijke voorwaarden toegang 

verlenen tot zijn netwerk. Er is ook regulering nodig van de tarieven die hij aanrekent 

en van de investeringen die hij doet. 

4. Ten vierde is er ook regulering nodig van publieke belangen die niet automatisch 

worden verzekerd door de markt, zoals kwaliteit, veiligheid en milieu. Ook die regule-

ring vinden we terug in de energiesector, onder de vorm technische regulering en van 

sociale en ecologische openbare dienstverplichtingen. 
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5. Ten vijfde houdt de liberalisering een striktere afbakening en zekere scheiding in van 

de rollen van de overheid als beleidsmaker, eigenaar of aandeelhouder en regulator. 

Nieuw is de figuur van een onafhankelijke regulator, zoals de CREG en de VREG. Die 

moet ten eerste, meer dan dat politici dat kunnen, zorgen voor stabiliteit in de markt-

voorwaarden en het investeringsklimaat, wat cruciaal is in een sector met een kapi-

taalsintensieve infrastructuur met een lange levensduur. De regulator moet ten tweede 

ook voor vertrouwen zorgen, door als een neutrale scheidsrechter te zorgen voor een 

gelijk speelveld tussen de nieuwe marktspelers en de vroegere monopoliehouder die 

vaak nog banden heeft met de overheid. 

Volgens André Pictoel (VREG) en Walter Van den Bossche (Eandis) werden in België 

en Vlaanderen de basisprincipes van dergelijke liberalisering gerealiseerd. Vlaanderen 

is daarmee zeer snel van start gegaan, waardoor de andere gewesten hebben kunnen 

profiteren van de maatregelen die Vlaanderen moest nemen om aan enkele “kinder-

ziektes” te verhelpen. 

 

 

3. Dynamiek en (r)evolutie in de energiesector 

De vrijmaking heeft volgens Peter Van Humbeeck gezorgd voor een grote dynamiek, 

die nog lang niet ten einde is. De energiesector is nog altijd in volle ontwikkeling en 

transitie, onder andere door de evolutie naar een geïntegreerd Europees energiesys-

teem, door de opkomst van decentrale elektriciteitsproductie en hernieuwbare energie-

bronnen en door technologische ontwikkelingen op het vlak van opslag, slimme netten, 

slimme huishoudtoestellen en domotica. Ook de regulering en de markt veranderen, 

met bijvoorbeeld “real time” prijssignalen in plaats van enkel dag- en nachttarieven, en 

met ook nieuwe marktpartijen en marktrollen zoals aggregatoren, coöperatieven en 

energiedienstenbedrijven. De vrijmaking heeft volgens Peter Van Humbeeck (SERV) 

ook gezorgd voor een complexe marktstructuur die niet zo eenvoudig te reguleren is. 

Bovendien zitten de bevoegdheden om de markt te reguleren op verschillende niveau: 

federaal, Vlaams, lokaal en meer en meer ook Europees.  

Walter Van den Bossche spreekt van een (r)evolutie in de energiesector, op verschil-

lende vlakken. Er is een: 

 Groene (r)evolutie. De Europese 2020 doelstellingen hebben gezorgd voor een 

stijgende aandacht voor energie-efficiëntie en voor een sterke toename van de-

centrale productie. De netbeheerders hebben een centrale rol in de ondersteuning 

van deze hernieuwbare energiebronnen door de aankoopverplichtingen van certifi-

caten. Door de populariteit hiervan is het aantal klanten met decentrale productie 

reeds gestegen tot 5% of 135.000 klanten. 

 Technische (r)evolutie. Door de introductie van decentrale productie ontstaan bidi-

rectionele energiestromen en gaat het watervalprincipe niet langer op. Bidirectio-
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nele stromen zijn niet eenvoudig te beheren. Er is daardoor in toenemende mate 

nood aan zgn. smart grids. 

 Financiële (r)evolutie: er is grote behoefte aan extra investeringen in de netinfra-

structuur. Er is ook de hoge kost van sommige beleidskeuzes zoals in Vlaanderen 

de groene stroomcertificaten. 

 Maatschappelijke (r)evolutie: er is een groeiende betrokkenheid en van burgers en 

bedrijven, met eigen investeringen in decentrale productie, meer bewustzijn over 

de energiekosten en vraag naar aansprakelijkheidsregelingen bij bv. storingen en 

onderbrekingen. 

 Markt(r)evolutie: het marktmodel is nog steeds in beweging. Er zijn of komen 

nieuwe rollen in de energiemarkt, zoals bv. voor databeheer en het zorgen voor 

flexibiliteit. Er zijn Energy Service Companies en Aggregatoren. En er ontstaan 

gesloten distributienetten, met ook als gevolg dat sommige klanten het gewone 

distributienet verlaten. 

André Pictoel ziet als belangrijkste ontwikkelingen meer concurrentie, druk op kosten, 

meer regulering, en meer creativiteit; meer nadruk op de positie van de klant in de 

energiemarkt (cf. sociale aspecten, bescherming en activering van de consument, pri-

vacy…), de sterke ontwikkeling van decentrale productie (met bijbehorende uitdagin-

gen op het vlak van netintegratie en integratie in de marktwerking), de opkomst van 

slimme netten en slimme meters (met grotere opportuniteiten voor rationeel energiege-

bruik en optimale netbenutting), en nieuwe rollen in de markt (op het vlak van bv. ener-

giediensten, data management, congestiebeheer, flexibiliteit enz.). 

 

4. Verwezenlijkingen na 10 jaar vrijmaking 

Wat is nu de balans na 10 jaar vrijmaking? Peter Van Humbeeck verwees daarvoor de 

analyse die de Europese Commissie onlangs maakte in zijn mededeling over de 

interne energiemarkt. De drie belangrijkste verwezenlijkingen van de 

markthervormingen de afgelopen jaren zijn volgens de Commissie: meer keuze en 

grotere flexibiliteit voor de consument, beperking van de energieprijzen en meer 

gekoppelde en liquidere groothandelsmarkten. Volgens Marc Van den Bosch heeft de 

vrijmaking ook geleid tot nieuwe business opportuniteiten en een grotere efficiëntie. 

André Pictoel beklemtoonde vooral dat de overheid anticipeerde met een uitgewerkt 

regulerend kader op het vlak van de unbundling, vervoertarieven en sociale en 

ecologische correcties. Walter Van den Bossche beaamde dat op een aantal bezorgd-

heden sterk werd geanticipeerd bij het begin van de vrijmaking, maar dat er deson-

danks snel correcties en aanvullende regulering nodig bleken. Men is wat halsoverkop 

gestart, en dus achteraf veel moeten gaan corrigeren. 

4.1. Meer keuze en grotere flexibiliteit voor de consument 

Er zijn veel meer elektriciteitsleveranciers dan vroeger waartussen de consument kan 

kiezen. Prijsvergelijkingsinstrumenten helpen om de voordeligste contracten te kiezen. 

En in een aantal landen, waaronder België, zijn stijgende overstappercentages vast te 

stellen. Volgens Marc Van den Bosch is de switching rate in ons land bij de hoogste in 

Europa. André Pictoel stelde dat er een sterke toename is van het aantal leveranciers 
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en dat in januari 2013 een recordaantal gezinnen en bedrijven wisselde van energiele-

verancier, als mogelijke redenen vermeldt hij o.a. de federale prijsingrepen, de actie 

‘durf vergelijken!’ van de FOD Economie, en het succes van groepsaankopen. Een 

gevolg is dat het marktaandeel van Electrabel op de leveranciersmarkt daalde van 65% 

in 2009 naar 51% in 2012. De groeiers zijn Essent, Lampiris, Eneco, Octa+ en eni 

(enkel aardgas). Walter Van den Bossche wees erop dat het grote aantal switches een 

van de redenen is waarom de administratieve kosten van databeheer alsmaar belang-

rijker worden langs de kant van de netbeheerders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens Peter Van Humbeeck mag men deze cijfers niet presenteren of interpreteren 

als een bewijs dat de energiemarkt stilaan werkt, wat nogal eens gebeurt. Het gaat bij 

het switchgedrag immers om aantallen klanten en niet om verkochte volumes. Het kan 

ook gaan om dezelfde klanten die meermaals veranderen. Volgens een recente enquê-

te van de VREG is vandaag 65% van de gezinnen nog nooit van leverancier veranderd 

en is 92% nog nooit of maar één keer van leverancier veranderd. Maar het belangrijk-

ste is dat men aandelen op de leveranciersmarkt niet mag verwarren met aandelen op 

de producentenmarkt. De leveranciers moeten hun elektriciteit kopen op de productie-

markt. En die blijft sterk geconcentreerd, ook Europees (zie verder). Volgens Peter Van 

Humbeeck is het switchgedrag dus eigenlijk niet zo’n goede indicator voor de markt-

werking. 

4.2. Beperking van de energieprijzen 

De groothandelsprijzen voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren minder sterk gestegen 

zijn dan die voor olie, gas 

of steenkool. Volgens de 

Commissie is dat mee te 

wijten aan de vrijmaking 

en de toegenomen 

concurrentie. De 

Commissie merkt wel op 

dat dit minder zichtbaar is 

voor de consument omdat 

de energiefactuur bestaat 

uit meer dan de 

energiecomponent. Er zijn 
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ook de netkosten en de belastingen en heffingen. Marc Van den Bosch beklemtoonde 

dat de prijs voor de eindklant inderdaad ook bij ons sterk beïnvloed wordt door over-

heidsmaatregelen, en met name door heffingen en belastingen op productiemiddelen 

en gebruik grondstoffen (federale bijdrage gas, bijdrage CREG, nucleaire taks), de 

openbare dienstverplichtingen, de ondersteuning van hernieuwbare energie, een aan-

tal andere regionale en lokale heffingen en belastingen (bv. koelwater, drijfkracht, si-

tes). Het aandeel energie in de elektriciteitsfactuur is daardoor beperkt en dalend. Vol-

gens André Pictoel zetten de internationale (brandstof)markten de trend op het vlak 

van de energieprijs (China, schaliegas, …). Zonder concurrentie zou prijs sterker ge-

stegen zijn, maar concurrentie kan de stijgende trend niet ombuigen, enkel verminde-

ren. 

4.3. Meer gekoppelde en liquidere groothandelsmarkten 

Er is een grotere marktkoppeling tussen lidstaten in een aantal regionale 

groothandelsmarkten, zoals de Centraal West Europese markt waartoe ook België 

behoort. Die Centraal West Europese markt wordt bovendien op korte termijn ook 

gekoppeld aan de 

Noordeuropese markt 

en verbonden met de 

Britse markt. Het 

gevolg is meer 

grensoverschrijdende 

handel en een grotere 

prijsconvergentie. 

Maar er blijven 

prijsverschillen tussen 

de landen, onder 

andere door 

beperkingen in de 

fysieke 

transfercapaciteit. 

4.4. Andere positieve aspecten 

Volgens Marc Van den Bosch zijn er nog andere positieve resultaten van de 

liberalisering van de energiemarkt. Zo zijn er nieuwe business opportuniteiten 

gecreëerd zoals nieuwe types contracten, nieuwe diensten die aangeboden worden 

door leveranciers, slimme systemen, demand side management, etc. Daarnaast zijn er 

ook efficiëntiewinsten geboekt dankzij de liberalisering. Zowel de elektriciteitsproductie 

als de benutting van het transmissienet zijn efficiënter geworden, en er zijn meer 

mogelijkheden gekomen om aanbod en vraag op elkaar af te stemmen wat eveneens 

bijdraagt tot efficiëntiewinsten. 

André Pictoel stelde dat de overheid via een regulerend kader niet alleen heeft gezorgd 

voor resultaten op het vlak van vrijmaking (bv. met een unbundling van netbeheerders 

die in ons land verder gaat dan Europa oplegt, met nettarieven die zorgden voor een 

efficiëntiestijging, enz) maar ook voor sociale en ecologische correcties (cf. sociale 

maximumprijs, gratis kWh, LAC-procedure, minimumlevering, afsluitverbod in winter, 
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GS en WKK-certificaten, REG-openbare dienstverplichtingen) met onder andere een 

stijgende productie uit hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. 

Ook volgens Walter Van den Bossche hebben de overheid en de netbeheerders sterk 

geanticipeerd op een aantal bezorgdheden bij de vrijmaking of werd snel bijgestuurd, 

met onder andere maatregelen ter bescherming van kwetsbare klanten, maar ook bij-

komende technische regulering (cf. planningscode, aansluitingscode, toegangscode, 

meetcode, samenwerkingscode). Hij beklemtoonde tevens dat Vlaanderen als gevolg 

van hoge investeringen in de kwaliteit van de netten zeer goed scoort op het vlak van 

leveringszekerheid: de leveringsonbeschikbaarheid in Vlaanderen was 26 minuten in 

2011 in vergelijking met gemiddeld 58 minuten in de buurlanden. 

 

5. Verbeterpunten, knelpunten en uitdagingen 

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 voorop-

gesteld te realiseren. Peter Van Humbeeck haalde uit de mededeling van de Europese 

Commissie over de interne energiemarkt vier werkpunten die ook voor ons land bijzon-

der relevant zijn: 1) de markwerking, 2) de consumententevredenheid, 3) infrastruc-

tuurontwikkeling en 4) de efficiëntie van het overheidsbeleid. Hij vermelde dat Com-

missie niet altijd even enthousiast lijkt over de slaagkansen omdat de meeste punten 

een grotere rol van Europa op het vlak van energie veronderstellen terwijl er in de lid-

staten dikwijls sprake is van nationaal geïnspireerde doelstellingen of zelfs protectionis-

tisme. Marc Van den Bosch bracht terzake in herinnering dat energie nochtans aan de 

basis lag van de oprichting van de EU (cf. EGKS verdrag 1952). Hij pleit ervoor om 

sterk in te zetten op de voltooiing van de interne EU markt (uniforme EU politiek, verde-

re integratie groothandelsmarkten, integratie hernieuwbare energiebeleid, hervorming 

marktdesign). Dit vergt wellicht aan aanpassing van het verdrag van Lissabon. 

5.1. Marktwerking 

Volgens Peter Van Humbeeck is vooral de 

productiemarkt in veel landen nog altijd sterk 

geconcentreerd, met slechts een of enkele 

bedrijven die voor het gros van de binnenlandse 

productie instaan. Dat leidt tot marktmacht, weinig 

toetreders en hoge prijzen. België zit duidelijk bij 

de probleemgevallen, al is het aandeel van Elec-

trabel in de werkelijke productie ondertussen 

zakt van 80% in 2010 naar 70% (laatste 

ceerde cijfers door de Belgische energieregulato-

ren). Maar daarmee hebben we nog altijd een 

ductiemarkt die tot de meest geconcentreerde van 

Europa behoort. De Commissie vraagt daarom in 

vrijwel elke economische aanbeveling aan ons 

land om de concentratie op de productiemarkt te 

verminderen en zeker geen maatregelen te nemen 
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die de concentratie versterken. De meeste hefbomen zitten op federaal niveau, maar 

ook Vlaamse beleidsmaatregelen kunnen een negatieve impact hebben op de markt-

werking, en hebben die ook zoals in het geval van het groene stroom certificatensys-

teem. Het is daarom nodig dat de VREG als regulator daar meer aandacht voor zou 

hebben. André Pictoel gaf aan dat de concurrentie op productie-/groothandelsniveau 

inderdaad een knelpunt blijft door de hoge concentratie, maar dat er wel initiatieven zijn 

geweest om daaraan te verhelen (bv. Belpex, ZTP…).  

5.2. Consumententevredenheid 

De Commissie maakt elk jaar een index die voor verschillende markten de prestatie op 

een reeks indicatoren voor de consumententevredenheid samenvat. De elektriciteits- 

en gasmarkt bengelen hier onderaan. Ook hier zit België bij de probleemgevallen, met 

scores ver onder het Europese gemiddelde. De Commissie wil dat de consument een 

actieve rol speelt op de markt en de bestaande tariefverschillen beter benut. Zij wil 

daarom richtsnoeren en beste praktijken vaststellen voor prijsvergelijkingsinstrumenten 

en voor een duidelijke en transparante facturering. De Commissie wil ook maatregelen 

nemen om kwetsbare consumenten beter te beschermen en om energiearmoede 

tegen te gaan. 

 

 

Op deze vlakken hebben de overheden en regulatoren in België al veel inspanningen 

gedaan. André Pictoel verwees terzake naar initiatieven om de passieve consument 

meer te betrekken in de markt, zoals informatiecampagnes, websites, de V-test (die 

niet enkel prijzen vergelijkt maar ook de dienstverlening van de leveranciers), de 

ombudsdienst, de klachtenbehandeling en geschillenbeslechting. Maar langs de kant 

van de consument blijft een inspanning vereist. De markt is complex, en niet iedereen 

wil keuzes maken. Dit vraagt blijvende begeleiding. Volgens Walter Van den Bossche 

is Vlaanderen ver gegaan in de ontbundeling van geïntegreerde energiebedrijven in 

productie – transport – distributie – levering, en blijft de transparantie en aflijning van 

verantwoordelijkheden een heikel punt. Hij wees er verder op dat de netbeheerders 

een belangrijke rol hebben als sociale leverancier, met een marktaandeel van 2,68% 
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voor elektriciteit en 3,21% voor gas in januari 2013 (goed voor 56.000 klanten beleverd 

voor elektriciteit en 40.000 voor gas). Het moet echter de bedoeling zijn dat deze klan-

ten sneller opnieuw aansluiting vinden op de commerciële markt, omdat die goedkoper 

is dan de tarieven van de sociale leverancier, tenminste als bewust wordt gekozen (cf. 

V-test) en omdat zo beter de gelijkheid van klanten kan worden gegarandeerd. De 

wetgeving is verbeterd (cf. budgetmeter plaatsen na opbouw schuld bij DNB) maar een 

knelpunt blijft de verschillende definitie van kwetsbare klant in Vlaanderen (zelfde als 

federaal), Wallonië (definitie federaal + enkele bijkomende categorieën) en Brussel (op 

basis van inkomsten en gezinssamenstelling).  

5.3. Investeringsklimaat voor infrastructuurontwikkeling 

Een derde werkpunt is het investeringsklimaat. De Commissie vindt dat er dringend 

meer investeringen nodig zijn in opwekkings-, transmissie-, distributie- en opslag-

infrastructuur. Dat is enorm belangrijk om de voorzieningszekerheid veilig te stellen, 

om fysieke beperkingen in het koppelen van markten weg te werken, en om 

intermittente hernieuwbare energie goed te kunnen integreren. De Commissie heeft 

daarom een apart infrastructuurpakket uitgewerkt met prioritaire corridors. De 

Commissie wil ook een snellere invoering van slimme netten. 

Een belangrijke vaststelling is volgens Peter Van Humbeeck dat niemand nog verant-

woordelijk is voor het geheel. De verantwoordelijkheden zitten sterk verspreid en zijn 

voor een groot deel overgeleverd aan een marktlogica. Dat is niet noodzakelijk slecht, 

maar het vergt wel de juiste incentives en regulering. Productie en levering zijn bv. ge-

scheiden van transport en distributie, waardoor zonder de juiste regulering of incenti-

ves de investeringen in netinfrastructuur en in productie-installaties niet noodzakelijk op 

mekaar worden afgestemd. Dat kan leiden tot grote kosten voor netaanpassingen om 

installaties aan te sluiten, en tot onvoldoende flexibele productiecapaciteit, reserveca-

paciteit en balanceringstechnieken, met problemen voor de bevoorrading en de leve-

ringszekerheid. Een systeembenadering blijft noodzakelijk.  

Ook deze discussie over 

infrastructuur leeft sterk in ons 

land, nadat de CREG problemen 

voorspelde voor de bevoorra-

dingszekerheid de komende jaren. 

Volgens Marc Van den Bosch 

staat het investeringsklimaat mo-

menteel onder druk door de com-

binatie van een stagnerend of zelfs 

dalend verbruik, hoge heffingen en 

belastingen en onvoldoende prijs-

signalen (zie figuur), waardoor de 

sector vandaag liever buiten Euro-

pa investeren dan binnen Europa. 

In ons land staan vooral de flexibe-

le gascentrales onder druk, terwijl er nood blijft aan voldoende flexibele centrales om 

de nood aan piekvermogen op te vangen. De hoeveelheid geproduceerde stroom 

neemt sterk af (van 17 mio MWh in 2010 naar 12 mio MWh in 2011 en 9 mio MWh in 

2012) en het aantal vollasturen daalt tot beneden de drempel voor een rendabele ex-



Verslag open SERV-raad 17 april 2013 

 

12 

ploitatie (minder dan 3000 uren terwijl 5000 uren nodig zijn om een rendabele STEG te 

hebben). Het stijgend aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energie zal het aantal 

draaiuren nog verder verlagen. De hoge kosten zorgen ervoor dat de Belgische 

STEG’s vandaag minder concurrentieel zijn op de Centraal West Europese markt dan 

bv. de Nederlandse en Duitse en pas later in de “merit order” worden ingezet om hoge 

pieken op te vangen. Febeg vindt daarom dat naast de injectietarieven ook alle andere 

nadelen t.o.v. buitenlandse centrales zouden moeten weggenomen worden (kosten 

reserves, balancing volume fee, federale bijdrage gas, ondersteunende diensten, …). 

 

Walter Van den Bossche wees op de financieringsbehoefte van de enorme netinveste-

ringen die de komende jaren nodig zijn, volgens een nog voorzichtige schatting op EU-

niveau 56 miljard € tegen 2020. Er is veel geïnvesteerd in de jaren ‘70, en die investe-

ringen hebben een levensduur van ongeveer 50, zodat grote herinvesteringen nodig 

zijn. Over smart grids is hij gerust. We staan hier ver in Vlaanderen, en ze vergen geen 

bijkomende investeringen buiten de normale budgetten; over smart metering daarente-

gen moeten nog beslissingen worden genomen. Daar tegenover staat de financiële 

crisis die het moeilijker maakt om de projecten te financieren. Middelen van banken 

gemeentes zijn vandaag schaars of zeer duur waardoor naar alternatieve financie-

ringsvormen zal moeten worden gezocht naast kapitaal en bankleningen, zoals obliga-

ties. 

De discussies leidden op federaal niveau tot een reeks maatregelen. Maar lijkt overtui-

ging te groeien dat er ten gronde een Europese benadering van de voorzieningszeker-

heid moet komen. Ook Marc Van den Bosch is daar voorstander van. Vandaag nemen 

de individuele landen initiatieven om voor voldoende capaciteit te zorgen, maar dit kan 

zorgen voor concurrentieverstoring. Febeg is voorstander van een minstens CWE-

brede aanpak, die marktgebaseerd, technologieneutraal en niet discriminerend is. De 

internationale aanpak neemt volgens Peter Van Humbeeck niet weg dat Vlaanderen 

een belangrijke verantwoordelijkheid heeft op het vlak van bijvoorbeeld bouw- en mili-

euvergunningen, distributienetten en slimme netten, en storingen en onderbrekingen. 

Dat zijn zaken waar nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn. 
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5.4. Efficiënt overheidsbeleid 

Een vierde werkpunt is de kostenefficiëntie van het energiebeleid. De Commissie stelt 

dat de energieprijzen in de toekomst zullen blijven stijgen door de sterke mondiale 

vraag naar brandstoffen en door de investeringen die vereist zijn om de verouderende 

energiesystemen in Europa te moderniseren en te vergroenen. Maar we kunnen die 

prijstijgingen onder controle houden door een meer kostenefficiënt energiebeleid. 

Dat is volgens Peter Van Humbeeck ook voor ons land belangrijk. Want op het vlak 

van de elektriciteitsprijzen behoort België tot de duurste landen van Europa. Dat geldt 

zowel voor gezinnen en KMO’s als voor de grotere industrie. De federale en Vlaamse 

overheden hebben de voorbije jaren getracht om de stijging van de prijzen te tempe-

ren, omdat die hoge prijzen economisch en sociaal nadelig zijn en mee oorzaak zijn 

van de concurrentiehandicap.  

Het meest opvallend was de tijdelijke bevriezing tot eind vorig jaar van de indexatie van 

de energiecomponent van de elektriciteits- en gasprijzen en de invoering van een ex 

ante prijscontrole. Op federaal niveau werden ook de distributienettarieven bevroren tot 

eind 2014. Hierdoor kunnen de netbeheerders niet al de kosten die ze vandaag maken 

in de tarieven van vandaag verrekenen, en maken ze bovendien 

prefinancieringskosten. Dat samen kan leiden een bruuske stijging van de 

distributienettarieven vanaf 2015, na het opheffen van de bevriezing, op het moment 

dat de Vlaanderen bevoegd zou zijn voor de regulering van die tarieven. 

De Europese Commissie was kritisch over die maatregelen en wil af van de prijscontro-
les en tariefblokkeringen - ook volgens Marc Van den Bosch is er vandaag in de EU-
landen te veel prijsregulering en leidt dit tot scheeftrekkingen -, omdat ze niet gericht 
zijn op de fundamentele oorzaak van de hoge prijzen in ons land, maar op het direct en 
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op korte termijn tijdelijk verlagen van de energiefactuur voor de consument. Zij ziet 
meer heil in het versterken van de concurrentie en in het verbeteren van de efficiëntie 
van het overheidsbeleid.  

Dat laatste houdt volgens de Commissie drie zaken in, die volgens Peter Van 

Humbeeck ook allemaal al eerder door de SERV zijn gevraagd in het geval van 

Vlaanderen. 

 Ten eerste een grotere prioriteit voor energiebesparing. Energie de structureel 

wordt bespaard moet niet worden opgewekt en vervoerd. Maar Peter Van 

Humbeeck wijst erop dat de prioriteit in Vlaanderen blijkbaar elders ligt. Er gaat via 

de elektriciteitsfactuur tien keer meer steun naar hernieuwbare energie (voor 2012 

meer dan 1 miljard euro) dan naar energiebesparing (een kleine 100 miljoen euro). 

Ook Walter Van den Bossche is voorstander van een shift naar meer energiebe-

sparing. Hij stelt vast dat er stijgende aandacht is voor energie-efficiëntie, maar dat 

het beleid nog onvoldoende effect heeft op terrein ondanks de REG-premies. Op 

het vlak van energiebesparing is dus meer nodig. Er zijn hoge verwachtingen van 

slimme netten en slimme meters, maar dit alleen zal niet volstaan. 

 Ten tweede moet de ondersteuning van hernieuwbare energie beter en goedkoper. 

De Commissie maakt zich ernstige zorgen over de hoge kosten van veel 

steunregelingen in de lidstaten om hun nationale doelstellingen voor 2020 te halen, 

en over de uiteenlopende aard van die steunregelingen. De Commissie wil daarom 

richtsnoeren uitwerken. Voor de periode na 2020, vraagt de Commissie zich af of 

het niet veel goedkoper en beter zou zijn om te evolueren naar een Europees 

systeem met een Europese doelstelling voor hernieuwbare energie in plaats van 

doelstellingen per lidstaat, of zelfs naar een systeem zonder doelstelling voor 

hernieuwbare energie maar wel doelstellingen voor minder uitstoot van 

broeikasgassen, zodat de markt kan beslissen of die doelstellingen het goedkoopst 

worden gehaald door energiebesparing of door hernieuwbare energie. De 

Europese Commissie plant in elk geval een verbetering van het EU-

emissiehandelssysteem en maatregelen om directe en indirecte subsidies voor 

fossiele brandstoffen terug te schroeven. 

In ons land zorgde het certificatensysteem voor groene stroom en WKK voor een 

verdubbeling van de distributienettarieven op vijf jaar tijd. Er was oversubsidiëring 

en er waren andere inefficiënties die de kosten om de groene stroomdoelstellingen 

te halen sterk lieten oplopen. Intussen werden de Vlaamse certificatensystemen vrij 

ingrijpend hervormd en is de efficiëntie sterk verbeterd, al zijn volgens Peter Van 

Humbeeck lang niet alle problemen van de baan en is het nieuwe systeem bijzon-

der complex geworden om te beheren en moeilijker te hanteren door kleine nieuwe 

spelers. Marc Van den Bosch pleit voor correcte steun voor hernieuwbare energie, 

maar ook voor gelijkschakeling van steunmechanismen tussen landen. Ook hier is 

een EU-aanpak nodig omdat de landelijke en regionale uitvoering van het Europe-

se hernieuwbare energiebeleid nu leidt tot verschillende ondersteuningsmechanis-

mes en hoogtes. 

Walter Van den Bossche wijst erop dat de ondersteuning van hernieuwbare ener-

gie voor de netbeheerders een grote kost betekent die exponentieel aangroeit. Zo 

zijn de kosten voor openbaredienstverplichtingen reeds 46% van het distributienet-

tarief. Hij vindt dat de ondersteuning voor decentrale productie flexibel moet aan-
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gepast worden aan de reële marktomstandigheden (cf. OT berekening). Hij wijst 

erop dat er structurele overschotten zijn op de certificatenmarkten. Die overschot-

ten zijn niet goed voor het investeringsklimaat en exploitatieklimaat voor hernieuw-

bare energie. Zoals de SERV eerder al adviseerde kan de bankingregeling die de 

Vlaamse regering uitwerkte om de overschotten tijdelijk uit de markt te nemen, de 

overschotten niet volledig oplossen en heeft die regeling ook nadelen. Banking 

verhoogt de kosten van de certificatensystemen ondanks een gelijkblijvende ambi-

tie en schuift kosten door naar de komende jaren, terwijl het energiebeleid dan al 

veel meer zal kosten dan nu. 

 Een derde werkterrein om de kosten te beheersen is een efficiëntere ontwikkeling 

en gebruik van de infrastructuur, binnen een Europees perspectief. De Commissie 

rekent daarvoor op verdere marktkoppeling maar ook op dynamische prijssignalen 

die zorgen voor lage tarieven wanneer het aanbod groot is, bv. wanneer er veel 

wind- en/of zonne-energie is, en die hoog zijn wanneer er een tekort is. Zo’n 

tarieven moeten aan de vraagzijde de verbruikers aansporen om hun verbruik te 

moduleren naargelang de situatie van vraag en aanbod en om bv. tijdens piekuren 

hun verbruik te verminderen of uit te stellen. De dynamische tarieven moeten ook 

aan de aanbodzijde de flexibiliteit bevorderen, gaande van opslagcapaciteit tot 

opwekkingscapaciteit die snel kunnen worden ingezet of afgeschakeld.  

Peter Van Humbeeck stelde dat er in Vlaanderen vandaag nauwelijks regulering 

van de investeringen in de netten is en dat er weinig onderlinge coördinatie van de 

investeringen in netinfrastructuur en in productie-installaties is waardoor de kosten 

hoger kunnen zijn dan nodig. Walter Van den Bossche beaamde dat een belangrij-

ke manier om de kosten onder controle te houden het slim aansluiten van decentra-

le productie is. Hij verwijst terzake naar de studie onthaalcapaciteit van de netbe-

heerders en de VREG. Hij stelde ook de verhoogde aansluitbaarheidsgraad op het 

gasnetwerk in vraag. Om verwarming op aardgas als alternatief voor stookolie te 

promoten, is in het energiedecreet een verplichte aansluitbaarheidsgraad opgelegd 

van 95% voor 2015 in woongebieden. Eandis voldoet al aan die doelstellingen en 

haalt een gemiddelde aansluitbaarheid van 97,5%, maar de vraag is of het wel ver-

antwoord is om nagenoeg elke Vlaming aansluitbaar te maken voor gas, gelet op 

de kostprijs, de effectieve aansluitingsgraad van 61%, en het gegeven dat er meer 

en meer ook andere alternatieven zijn voor warmte (bv. geothermie, warmtenetten, 

warmtepompen, etc.).  

Een bijkomende uitdaging voor Vlaanderen na de 6e staatshervorming is zorgen 

voor een goede regulering van de nettarieven door de VREG. Ook daar staan we 

volgens Peter Van Humbeeck nog zo goed als nergens. Walter Van den Bossche 

stelde dat deze bevoegdheidsoverdracht het voordeel heeft dat de beslissingen 

over tarieven, openbare dienstverplichtingen en netregulering onder één bestuurs-

niveau vallen, maar vreesde eveneens dat de VREG niet tijdig klaar zal geraken 

met nieuwe tarieven. De VREG heeft daarvoor vandaag niet de kennis en de mid-

delen. Er dringend nood aan kennisopbouw inzake tarificatie bij de VREG. 

Walter Van den Bossche stelde verder vast de netbeheerders en de federale regu-

lator nog geen stabiele tarievenstructuur kunnen bereiken. Zo heeft Eandis sinds 

2007 stabiele meerjarentarieven gevraagd. Die bestaan sinds 2009. Het doel daar-

van was meer financiële stabiliteit en transparantie, maar dat systeem van meerja-

rentarieven werkt enkel goed als de omgeving stabiel is. Vandaag is dat niet het 
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geval, door onder andere de steunmechanismen voor groene stroom en WKK. Het 

wetgevend kader voor de tarievenstructuur leidt ook tot discussies tussen de regu-

lator en de netbeheerders. Jarenlange betwistingen hebben geleid tot opgelegde 

tarieven door de regulator. Zo heeft de CREG pas eind 2010 een inhoudelijke 

overeenstemming bereikt met Infrax over alle openstaande betwistingen inzake ta-

rieven.  

Volgens Walter Van den Bossche is er in elk geval een nieuwe tariefmethodologie 

nodig, gelet op een aantal ontwikkelingen. Ten eerste is er door de daling van het 

elektrisch energieverbruik, de terugdraaiende teller bij zgn. prosumenten en de 

aanleg van gesloten distributienetten een risico dat de nettarieven niet langer de 

kosten van de netbeheerder dekken. De kosten van het distributienetwerk zijn ech-

ter voornamelijk vaste kosten terwijl de nettarieven gebaseerd zijn op het variabele 

verbruik. Een belangrijker aandeel van het capaciteitstarief wordt daardoor noodza-

kelijker (bv. eenmalig bij aansluiting, vergoeding voor het gebruik van het net in 

plaats van voor het verbruik via het net, zowel voor afname als injectie, …). Ten 

tweede is er de discussie over de billijke verdeling van de kosten en opbrengsten 

van groene stroom tussen industriële en residentiële klanten; tussen afnemers en 

injecteerders, en de billijke verdeling van de kosten van het netbeheer (cf. leveran-

ciersmodel en cascadeprincipe) omdat onder de huidige financieringswijze er 

steeds minder schouders zijn om de lasten te verdelen.  

Ook voor Peter Van Humbeeck is de billijke verdeling van kosten en baten een 

bijzonder aandachtspunt, met name om het maatschappelijk draagvlak te 

verzekeren. Het gaat dan om de verdeling tussen consumenten en zgn. 

prosumenten die op jaarbasis voor hun eigen verbruik instaan, tussen kleinere 

verbruikers en de industrie, tussen de verschillende regio’s in Vlaanderen, en 

tussen arm en rijk. Dit zijn belangrijke discussies die gevoerd moeten worden. 

Belangrijk is volgens Peter Van Humbeeck dat de blik voldoende ruim is, omdat de 

beste oplossingen niet noodzakelijk liggen in een aanpassing van het huidige 

instrumentarium. Voor energiearmoede bv. moeten we niet enkel kijken naar de 

sociale openbare dienstverplichtingen, maar ook naar het woonbeleid en naar het 

sociaal beleid en niet te vergeten vooral werken aan preventie en volop inzetten op 

energiebesparing. Voor de kostenverdeling moeten we niet enkel kijken naar de 

verrekening via de distributienettarieven, maar ook naar alternatieve financiering. 

En algemeen geldt dat hoe efficiënter het beleid, en dus hoe lager de kosten, hoe 

kleiner de problematiek van de verdeling van de kosten is. 

Op het vlak van efficiëntie, stelde Walter Van den Bossche dat de netbeheerders 

de perceptie tegen hebben. De nettarieven zijn op vijf jaar tijd verdubbeld, maar de 

exploitatiekosten dalen. De netbeheerders doen het m.a.w. beter, maar de tarieven 

stijgen door de kosten van de opgelegde openbare dienstverplichtingen. Zo is er 

onder andere een reductie van de mandaten in raden van bestuur, directiecomités 

en regionale adviesraden van 879 naar 289 (op 234 gemeenten die Eandis be-

dient), al is die besparing zeer relatief (300.000 euro op jaarbasis tegenover een 

budget van 2,8 miljard). Eandis maakte ook een efficiëntieplan waarmee de laatste 

vijf jaar 20% bespaard werd op de beheersbare kosten. Ook op operationeel vlak 

werd actie genomen, via onder andere asset management programma’s (gericht op 

efficiëntere onderhouds- en investeringsbeslissingen), het in vraag stellen van in-

terne processen om blijvend te verbeteren. Eandis is ook medeoprichter van Syn-
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ductis (om de synergie tussen nutsbedrijven te optimaliseren met het oog op min-

der hinder) en Atrias (Clearing House voor verbeterde marktprocessen en applica-

ties die deze processen op een IT-efficiënte manier ondersteunt).  

Walter Van den Bossche ging ook in op de idee van een fusie van de netbeheer-

ders. De vaststelling is immers dat er grote kostenverschillen zijn tussen netbe-

heerders, zelfs binnen eenzelfde werkmaatschappij, en dat gemeenten willen aan-

sluiten bij “goedkoopste” netbeheerder. Er is ook de vraag wat er moet gebeuren 

met de enkele gewestgrensoverschrijdende netgebieden en of we in Vlaanderen 

wensen te komen tot een eenheidstarief voor de distributie, en wat we wensen te 

solidariseren en wat niet. 

6. Nieuwe uitdagingen, nieuwe rollen 

Volgens Marc Van den Bosch ligt de toekomst in slimme energiesystemen, in alle 

schakels van productie tot verbruik. Febeg schuift daarbij de leverancier naar voor als 

single point of contact.  

André Pictoel wees in dat 

verband op de talrijke nieuwe 

rollen die er in de energiemarkt 

zijn of komen. Een belangrijke 

vraag daarbij is inderdaad wie 

deze nieuwe rollen op zich zal 

nemen: bestaande 

marktactoren (netbeheerders? 

leveranciers?) of nieuwe 

spelers die op de energiemarkt 

actief worden (bv. 

aggregatoren, clearing house, 

ESCO’s, telecomspelers…). 

Walter Van den Bossche wees een aantal belangrijke evoluties in het takenpakket van 

de netbeheerders. Smart Cities zorgen voor belangrijke uitbreidingen in het 

takenpakket van de netbeheerder (cf. aanleg van warmtenetten en het gebruik van 

restwarmte, injectie van biomethaan in het aardagsnet, laadinfrastructuur voor 

alternatieve vormen van mobiliteit zoals elektrische voertuigen, aardgas- en 

waterstofvoertuigen). Ook de toenemende nood aan en mogelijkheden van flexibiliteit 

zal leiden tot extra verantwoordelijkheden door het aanbieden van ancillary services 

voor de balancering van het net en de ondersteuning van demand response door het 

faciliteren van de communicatie naar de eindgebruiker en de verwerking ervan bij de 

metering. Lokaal verschijnen steeds meer nieuwe ESCO’s die energiediensten aanbie-

den aan zowel particulieren als lokale besturen. Lokale besturen doen meer en meer 

beroep op regionale samenwerkingsvormen (publiek-private ESCO’s) om in synergie 

met andere gemeenten/steden goedkope dienstverlening te bekomen. Parallel groeien 

ondertussen de energie- en telecom markt naar elkaar toe. Smart Grids – Smart Me-

ters zijn de groeimarkten voor de telecom operatoren, terwijl bepaalde netbeheerders 

interesse tonen voor aanleg en exploitatie van telecom als een derde net. 
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Volgens Peter Van Humbeeck blijft een belangrijk werkpunt hoedanook zorgen voor 

een sterke overheid. Een les van liberalisering is dat er een sterke overheid en een 

sterke regulator nodig zijn. Want liberalisering betekent niet minder overheid. De erva-

ring is integendeel dat er juist meer regulering en een actievere overheid nodig zijn dan 

vroeger, onder andere omdat het veel complexer is geworden en omdat niemand nog 

verantwoordelijk is voor het geheel. Marc Van den Bosch beaamde dat er in de ener-

giesector zeer veel, en soms te veel, overheidsingrijpen is, ook in de vrijgemaakte 

segmenten en op niveau van de eindprijzen, en wees erop dat dit overheidsingrijpen 

nog lijkt toe te nemen. Volgens Peter Van Humbeeck hebben we vandaag in 

Vlaanderen geen sterke overheid, of hebben we die alleszins te weinig. En dat ligt niet 

aan de kwaliteit van de mensen die er werken, maar aan structurele tekorten in de 

huidige organisatie en werking van de Vlaamse overheid, die niet aangepast is aan de 

moderne eisen die mogen worden gesteld aan de kwaliteit van de besluitvorming en 

die niet aangepast is aan het toegenomen takenpakket en maatschappelijk belang dat 

energie de afgelopen tien jaar heeft gekregen. Van de 4000 ambtenaren van het 

beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, zijn er nog geen 100 werkzaam bij VEA 

en VREG. Dat zegt genoeg. Er moet dringend gesleuteld worden aan de structuur en 

geschoven worden met personeel. Zonder slimmere regulering en sterkere overheids-

instanties die onderling beter samenwerken, zal een goed werkende en vrijgemaakte 

energiemarkt niet gerealiseerd kunnen worden. 

7. Uitleiding door de minister 

Minister Freya Van den Bossche tot slot gaf haar visie op 10 jaar vrijmaking. Zij 

beklemtoonde dat de overheid de voorbije jaren een grote rol heeft opgenomen in de 

noodzakelijke begeleiding en sturing van de vrijmaking. Vrijmaking is immers niet het-

zelfde als deregulering of het opheffen van bemoeienis van de overheid. De ervaring is 

immers dat de energiemarkt niet volledig “vrij” gelaten kan worden. Er is integendeel 

regulering nodig om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden er zijn die maken dat de 

beloftes die werden gedaan worden ingelost en de consument er beter van wordt. 

Meer marktspelers bv. leidt niet noodzakelijk tot voordelen of een grotere rol voor de 

consument, ook transparantie is belangrijk. De vrije markt vergt ook overheidssturing 

richting sociale en ecologische bekommernissen en richting langere termijn. Elke spe-

ler heeft een verantwoordelijkheid, en ook de overheid heeft zijn rol in een vrijgemaakte 

energiemarkt. De overheid heeft de voorbije jaren dan ook de nodige veiligheidshen-

dels ingebouwd. Voorbeelden zijn sociale tarieven, budgetmeters, de gratis kWh, de 

ondersteuning van groene stroom en WKK, de regulator…  

Belangrijk voor de minister is dat gezinnen en bedrijven kunnen genieten van vrijge-

maakte energiemarkt. Dat veronderstelt onder meer dat men eenvoudig prijzen en 

dienstverlening kan vergelijken (cf. V-test) en dat men eenvoudig kan veranderen van 

leverancier (bv. opzegprocedure, opzegvergoeding…). De effecten zijn stilaan merk-

baar, in het verhoogd switchgedrag dat ook voor gevolg heeft gehad dat het marktaan-

deel van Electrabel op de leveranciersmarkt is gedaald en Electrabel zijn prijzen heeft 

verlaagd. 
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Maar de overheid moet volgens de minister ook de hand in eigen boezem steken. Ze 

moet rechttrekken wat beter kan en zuinig omgaan met het ‘geld van anderen’. Zo 

heeft de Vlaamse regering recent het groene stroom en WKK certicifatensysteem her-

vormd omdat dit te duur was geworden, onder andere omdat de hoogte van de steun 

niet mee evolueerde naarmate de technologieën goedkoper werden. De minister gaf 

aan dat het uiteindelijk onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen, maar is van oor-

deel dat er een degelijk evenwicht is bereikt dat langere tijd zal stand houden. De 

Vlaamse regering 

heeft ook de pre-

mies voor ener-

giebesparing her-

bekeken, zwarte 

lijsten onmogelijk 

gemaakt, enz.  

Maar er zijn aan 

de andere kant 

uiteraard ook nog 

zaken die beter 

kunnen. De minister vermeldt onder meer de concentratie op de energiemarkt, hoewel 

vooruitgang is geboekt. Leveranciers kunnen de toename van het aantal klanten soms 

zelfs bijna niet verwerken. Maar er blijft een probleem aan de productiezijde. Niet al-

leen qua aandelen, maar ook qua hernieuwbare energie en flexibele productiecapaci-

teit. De markt aarzelt om verder te investeren. Zelf is de minister voorstander van de 

uitbouw van een productiepark dat complementair is aan de toename van elektriciteit 

uit zon en wind. Dat betekent volgens de minister ruimte voor flexibele gascentrales in 

plaats van kerncentrales en steenkoolcentrales, terwijl net voor gas de investeringen 

onder grote druk komen. Op federaal niveau wordt er gewerkt aan een initiatief en ook 

Europa bekijkt de situatie. In elk geval zal de overheid hier regulerend moeten optre-

den. 

Ook op niveau van de netbeheerders is er nog veel werk. Het privé belang in de ener-

gie-intercommunales is kleiner geworden en zal tegen 2018 helemaal verdwijnen. Er 

werden ook al 7000 bestuursmandaten geschrapt. Maar er wordt ook gedacht aan een 

operatie om via fusies te komen tot 1 of maximaal 2 netbeheerders in Vlaanderen, en 

aan solidarisering van netkosten in één tarief voor heel Vlaanderen. Volgens de minis-

ter is dit het ideale moment om die discussies te voeren, nu de bevoegdheid voor de 

regulering van de distributienettarieven naar Vlaanderen komt en er tegelijk cruciale 

beslissingen moeten worden genomen over de ontwikkeling en het beheer van de dis-

tributienetten in Vlaanderen. De vraag is immers hoe die tarieven vorm geven, hoe de 

kosten verdelen, welke impulsen er worden gegeven voor tijdsturing enz. maar ook hoe 

de netbeheerders efficiënter, goedkoper, deskundiger en performanter maken. De mi-

nister wil nog deze legislatuur in overleg met alle betrokkenen, waaronder Eandis, In-

frax maar ook de lokale besturen, een plan uit te tekenen voor een nieuwe vorm van 

netbeheer tussen nu en 2020. 

Voor de minister is met 10 jaar vrijmaking dus zeker geen eindpunt bereikt. Het werk is 

nog lang niet af. De komende 10 jaar worden wellicht net zo turbulent en boeiend als 

de jaren die achter ons liggen om ervoor te zorgen dat de consument er beter van 

wordt, de transparantie van de markt verzekerd is, de energiefactuur betaalbaar blijft 
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op korte termijn én op lange termijn, de afhankelijk van buitenlands invoer vermindert, 

de factuur eerlijk wordt verdeeld, de bevoorradingszekerheid wordt versterkt en het 

energiesysteem duurzamer wordt. Volgens de minister zijn al deze bezorgdheden legi-

tiem en verzoenbaar. Net daarom vindt zij overleg en advies zo belangrijk, alsook het 

proces dat eraan vooraf gaat om elkaars standpunten te kennen en te begrijpen en 

inhoudelijk naar mekaar toe te groeien. De minister bedankte de SERV voor de vele, 

goed onderbouwde energieadviezen en -studies, die steeds ter harte worden genomen 

al wil dat niet zeggen dat ze altijd worden gevolgd. Zij wenst ook de komende tijd te 

blijven in het overleg met alle betrokken actoren. 
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Elektriciteits- en Gasbedrijven die de producenten van elektriciteit, de handelaars en 

leveranciers van elektriciteit en gas vertegenwoordigt. Hij was vele jaren een van de 

sterkhouders in de SERV-werkgroepen bevoegd voor energie en milieu, als vertegen-

woordiger van VOKA.  

Walter Van den Bossche is CEO van Eandis, dat belast is met de exploitatietaken van 

7 van de 11 distributienetbeheerders in Vlaanderen en zo werkzaam is op het grond-

gebied van 239 steden en gemeenten. Walter Hij is al meer dan 25 jaar werkzaam in 

de energiesector, eerst bij Electrabel, en nadien bij Eandis vanaf de oprichting in maart 

2006. Daar was hij achtereenvolgens directeur Financieel en Administratief beheer, 

directeur-generaal en nu CEO.  

André Pictoel is gedelegeerd bestuurder van de VREG, de Vlaamse regulator van de 

Elektriciteits- en Gasmarkt. Hij werkte ook voordien in de energiesector, eerst meer 

dan 10 jaar als ingenieur bij de Kempense Steenkolenmijnen, en nadien bijna 15 jaar 

als manager Investeringen bij Interelectra.  

Peter van Humbeeck werkt op de studiedienst van de SERV en is tevens verbonden 

aan de Universiteit Antwerpen. Binnen de SERV is hij vnl. werkzaam op de beleids-

thema’s energie, milieu en werking overheid. De SERV-Commissie energie en omge-

vingsbeleid levert een belangrijke bijdrage aan het energiedebat in Vlaanderen, met 

adviezen op vraag van de regering, met adviezen en lijvige rapporten op eigen initia-

tief, en met diverse overlegmomenten met regering, parlement en andere stakeholders. 


