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Abstract 

In recent months, the Belgian press has been reporting and commenting on the 

Belgian and Flemish electricity markets and the lack of competition therein. But to 

what extend is this true? Using a theoretical framework from Albers (2001), this paper 

will investigate to what extend we can speak of competition in the Flemish electricity 

market. The research suggests that the different parameters show different results. On 

some parameters, the electricity market scores well, while on others it fails 

completely. Overall, the conclusion is that there is, indeed, a lack of competition. The 

second question concerns the current legislation. Twenty years after the European 

Commission's first legislative proposition on competition in electricity markets, which 

led to the first Electricity Directive, to what extend does the current legislation create 

the right climate for the development of competitive electricity markets? To analyse 

the European, Belgian and Flemish legislation, a theoretical framework will first be 

drawn from a number of authors. The results are that legislation has come a long way 

since the first documents in the 1990's. Yet on some points, the legislation lacks clear 

and strong provisions. However, just by adjusting the current legislation, there will 

not be a boom in the degree of competition. The consumer, as well as the market 

itself, must use the freedom they have to introduce competition in the Flemish 

electricity market. 
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Inleiding 

 

De voorbije zes maanden kon men er in de Belgische pers niet naast kijken: "Energie-

oorlog escaleert" (Lefevre & Mooijman, 2012), "Vande Lanotte schaaft energiewet 

bij" (DeTijd.be, 2012) en "Tijdelijke bevriezing van energieprijzen is nog maar het 

begin" (DeMorgen.be, 2012). Dit zijn slechts enkele van de vele krantenkoppen die 

uitschreeuwden dat er iets niet snor zit in de Belgische energiemarkt. Federaal 

minister bevoegd voor Economie, Johan Vande Lanotte, stak het niet onder stoelen of 

banken dat hij van mening was dat Electrabel, de grootste speler op de markt, te veel 

macht had en dat de prijzen van de elektriciteit te hoog lagen door het gebrek aan 

concurrentie. 

Deze problematiek, hoewel enorm actueel de afgelopen zes maanden, is niet nieuw. 

Reeds jarenlang duikt ze nu en dan terug op in de media. Maar niet enkel de media en 

de publieke opinie zijn al lang bezig met vragen rond concurrentie op de 

elektriciteitsmarkt. Ook beleidsmakers proberen reeds decennialang competitieve 

elektriciteitsmarkten tot stand te brengen. De eerste opmerkelijke poging kwam er in 

1992 toen de Europese Commissie een voorstel deed voor de totstandkoming van een 

interne markt voor elektriciteit die voor mededinging opengesteld zou worden. Het 

was echter pas in 1996 dat hier, met de Eerste Elektriciteitsrichtlijn, effectieve 

wetgeving uit voortkwam. Dat het zo lang duurde, kwam voornamelijk doordat 

elektriciteitsmarkten per land sterk verschillen, waardoor het niet evident was om een 

compromis te bereiken tussen de lidstaten. Met deze eerste richtlijn werd een 

tijdsschema vastgelegd voor de vrijmaking van de elektriciteitsmarkten in fases, zij 

het enkel voor de zeer grote verbruikers. 

Deze eerste richtlijn bleek echter niet te volstaan. De grote vrijheid die aan lidstaten 

gegeven werd voor de hervorming van de nationale markten leidde tot een zwakke 

harmonisatie van die markten en daarmee ook het uitblijven van de integratie ervan 

tot een interne markt. Het fasemodel, met haar lang overgangsperiodes, bracht 

bovendien veel onzekerheid met zich mee. Daarom werd in 2003 de Tweede 

Elektriciteitsrichtlijn doorgevoerd (Quisquater, 2009, p. 20). Deze richtlijn verving de 

eerste en koos voor een versnelde vrijmaking van de markt: tegen 2003 voor alle niet-



 

 

 

huishoudelijke afnemers en tegen 2007 ook voor alle huishoudelijke consumenten 

(Deconinck & Gillard, 2005). 

In 2009 werd een Derde Elektriciteitsrichtlijn, die de tweede zou vervangt, 

goedgekeurd. Deze bleek nodig omdat de tweede richtlijn toch nog enkele steken liet 

vallen en een eenmaking van competitieve markten er niet door gegarandeerd werd. 

Zoals steeds het geval bij Europese richtlijnen was een omzetting ervan nodig in 

nationale en, indien van toepassing, regionale wetgeving. Het belangrijkste 

wetgevingsdocument op federaal niveau is de Elektriciteitswet van 1999 die 

oorspronkelijk de Eerste Elektriciteitsrichtlijn in nationale wetgeving omzette. Door 

de jaren heen en bij iedere nieuwe Elektriciteitsrichtlijn, werd deze wet aangepast. Op 

Vlaams niveau werd er in 2000 het Elektriciteitsdecreet goedgekeurd. Op 1 januari 

trad het Energiedecreet in werking, waardoor het vorige decreet werd opgeheven. 

Hoe is het nu, 20 jaar na het eerste voorstel van de Europese Commissie, met de 

wetgeving rond de organisatie van de elektriciteitsmarkt gesteld? Voldoet de 

vigerende wetgeving aan de voorwaarden om tot een vrijgemaakte, competitieve 

elektriciteitsmarkt te komen? En is er effectief zo weinig concurrentie als de media en 

bepaalde beleidsmakers recentelijk hebben laten uitschijnen? Indien dat echt het geval 

is, waar knelt het schoentje? Waar komt de wetgeving tekort? Dit zijn de vragen die 

deze masterproef zal proberen te beantwoorden. 

De keuze wordt gemaakt om de wetgeving rond de Vlaamse elektriciteitsmarkt te 

bestuderen. Door de federale bouw van de Belgische staat is het zo dat zowel de 

federale als de regionale overheden bevoegdheden hebben in het beleid betreffende de 

elektriciteitsmarkten. Wanneer we dan de volledige Belgische elektriciteitsmarkt 

zouden bestuderen, zou zowel de Europese, de federale, de Vlaamse, de Waalse en de 

Brusselse wetgeving bestudeerd moeten worden. Gezien het beperkte tijdsbestek en 

de beperkte middelen behoort dit echter niet tot de mogelijkheden. De productie en de 

transmissie van elektriciteit behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid, 

terwijl de levering en de distributie ervan onder de bevoegdheden van de regionale 

overheden vallen. Opgemerkt dient in deze inleiding ook nog te worden dat de 

wetgeving niet noodzakelijk de mate van concurrentie bepaalt. Zo moet die wetgeving 

ook nog geïmplementeerd worden, zijn er programma's en plannen van de overheid 

die een invloed kunnen hebben op de elektriciteitsmarkt, enzovoort. Deze zaken 



 

 

 

kunnen, gezien het tijdsbestek en de middelen voor deze masterproef, niet behandeld 

worden. Desalniettemin kan deze masterproef een goede aanzet bieden voor verder 

onderzoek, waarin implementatie en dergelijke wel aan bod komen. 

De kern van deze masterproef zal verdeeld worden over vier hoofdstukken. Het eerste 

hoofdstuk bestaat uit een beknopte conceptualisering. Daarin komen een aantal 

centrale begrippen aan bod die nodig zijn om een beter begrip te krijgen van een 

elektriciteitsmarkt. Zo bestaat het proces van het produceren tot het verbruik van 

elektriciteit uit vier fasen, die enige uitleg behoeven. Ook een van de begrippen uit de 

titel, met name 'concurrentie', wordt gedefinieerd, alsook het antoniem 'monopolie'. 

Twee andere centrale begrippen uit de liberaliseringsleer worden ook verklaard: 

ontvlechting en third party access. 

Het tweede hoofdstuk schetst het theoretische kader dat doorheen de 

wetgevingsanalyse gebruikt zal worden. Er zullen een aantal precondities vastgelegd 

worden die nodig zijn om tot een vrijgemaakte, competitieve elektriciteitsmarkt te 

kunnen komen. Deze voorwaarden worden uiteraard niet uit het luchtledige gegrepen, 

maar worden afgeleid uit de bestaande theoretische en onderzoeksliteratuur. Dit 

theoretisch kader zal dus gebruikt worden als toetssteen voor de bestaande wetgeving. 

In het derde hoofdstuk zal eerst onderzocht worden wat de stand van zaken op de 

Vlaamse elektriciteitsmarkt nu eigenlijk is. De media en bepaalde beleidsmakers 

mogen dan wel de indruk geven dat er wat schort aan de mate van concurrentie, maar 

dat is geen wetenschappelijke uitvalsbasis. Aan de hand van een theoretisch 

toetsingskader van Albers (2001) zal wetenschappelijk onderzocht worden hoe het 

met de Vlaamse elektriciteitsmarkt is gesteld. Dit kader bestaat uit drie parameters die 

elk afzonderlijk getoetst zullen worden: vrije keuze van de consument, toegang van 

nieuwe marktpartijen en concurrentie in productie en levering van elektriciteit. De 

productiesector zal in dit hoofdstuk, maar ook in de rest van de scriptie, nooit enkel in 

Vlaanderen, maar in heel België bekeken worden. Deze keuze werd gemaakt omdat 

het zeer moeilijk en tijdrovend is om te onderzoeken voor welke periode welke 

productiecapaciteit exact wordt ingezet voor Vlaanderen alleen. De tijd en de 

middelen die hiervoor nodig zijn ontbraken. Bovendien is het niet problematisch om 

de productie van elektriciteit te beschouwen op nationaal niveau en de levering van 

elektriciteit op gewestelijk niveau te beschouwen. 



 

 

 

Het vierde, en laatste, hoofdstuk is de eigenlijke wetgevingsanalyse. Hierin wordt de 

geldende wetgeving getoetst aan het theoretische kader dat in het tweede hoofdstuk 

geschetst werd. In aparte paragrafen zullen afzonderlijk de Europese richtlijn, de 

federale en de Vlaamse wetgevingsdocumenten besproken worden. Deze indeling 

maakt het voor de lezer eenvoudiger om de aparte wetgevingsniveaus van elkaar te 

scheiden en te zien op welk niveau er eventueel iets mankeert.  

Wanneer deze vier hoofdstukken afgehandeld zijn, zal geprobeerd worden om een 

eindconclusie te formuleren. Hierin proberen we de vragen te beantwoorden of er iets 

schort aan de wetgeving en waar het eventuele probleem ligt. 



 

 

 

Hoofdstuk I: Conceptualisering 

 

Van productie tot levering 

Het is belangrijk erop te duiden dat het proces van elektriciteit bij de consument 

brengen, opgedeeld kan worden in vier fasen (Jamasb & Pollitt, 2005, p. 2; Vinck, 

2008, p. 1). Eerst vindt de productiefase plaats, waarbij de elektriciteit in de centrale 

opgewekt wordt. Van daaruit wordt dan in de transmissiefase de elektriciteit via 

hoogspanning naar de distributienetten en de grote eindafnemers gebracht. De derde 

fase is de distributiefase, in dewelke alle andere eindafnemers voorzien worden van 

elektriciteit. De vierde en laatste fase houdt in dat de elektriciteit aan de consumenten 

verkocht wordt door een leverancier (Vinck, 2008, p. 1). 

Een van de centrale doelstellingen in het energiebeleid van de Europese Unie is de 

vrijmaking van de nationale elektriciteits- en gasmarkten om een interne Europese 

markt te realiseren (Vinck, 2008, pp. 1-2). Het organiseren van concurrentie in de 

nationale energiemarkten was echter geen eenvoudige opdracht, aangezien deze 

jarenlang gekenmerkt werden door het bestaan van, al dan niet genationaliseerde, 

bedrijven die het monopolie hadden om elektriciteit te produceren, te transporteren en 

te leveren voor het hele land (Newbery, 2002, p. 919). De voornaamste oorzaak 

hiervan was het bestaan van verticaal geïntegreerde elektriciteitsbedrijven. Dit wil 

zeggen dat een enkel bedrijf zich bezighoudt met de vier verschillende fasen in de 

elektriciteitssector: eenzelfde bedrijf stond aldus in voor de productie en de verkoop 

van elektriciteit en trad tegelijkertijd op als transmissie- en distributienetbeheerder 

(Cameron, 2007, p. 7). De netbeheerder is degene die bepaalt welke 

elektriciteitbedrijven elektriciteit mogen vervoeren via het bestaande transportnet en 

kan dus ook eventuele nieuwkomers op de markt de toegang tot het netwerk weigeren 

of hen hierbij discrimineren (Emmerechts, 2005, p. 5). De enige economisch 

interessante manier voor een nieuwkomer om toe te treden tot de elektriciteitsmarkt is 

door toegang te krijgen tot de bestaande transportnetten. Zelf een tweede net 

aanleggen houdt een enorme investering in, waardoor dit voor een nieuwe 

onderneming onmogelijk is. Men spreekt in deze context van een natuurlijk 



 

 

 

monopolie in de transportfase (transmissie en distributie) van de elektriciteitssector. 

Bovendien is het op sociaal en ecologisch vlak onwenselijk om meerdere 

elektriciteitsnetwerken te hebben (May, 2006, p. 19). Zoals veel andere 

infrastructuurindustrieën (water, transport, communicatie, ...) werd de energiesector 

gezien als essentieel voor economische ontwikkeling. Universele, efficiënte 

dienstverlening tegen een minimale kost was dan ook noodzakelijk. De methode om 

dit te garanderen was in veel landen, ook buiten Europa, het installeren van (staats-) 

monopolies (Chao, Oren & Wilson, 2005, p. 5). 

 

Marktmacht en marktvormen 

Markten kunnen ingedeeld worden op basis van de vorm die ze aannemen. Een 

dergelijke indeling in marktvormen tracht de verschillende soorten markten in te 

delen naargelang de marktmacht die een bepaalde speler bezit en waarmee deze de 

ruilvoorwaarden naar zijn hand kan zetten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

prijszetting enerzijds, waarbij de individuele marktpartijen zelf verkoopsvoorwaarden, 

waaronder de prijs, kunnen vastleggen en prijsneming anderzijds, waarbij de prijs en 

verkoopsvoorwaarden het resultaat zijn van het gedrag van alle marktspelers samen 

(De Clercq, 2005, pp. 333-334). 

De Clercq (2005) bespreekt drie ideaaltypen: volkomen concurrentie, monopolie en 

oligopolie. Het dient benadrukt te worden dat dit ideaaltypen zijn en in de 

werkelijkheid dus slechts zeer zelden in hun pure vorm voorkomen. Volkomen 

concurrentie, ten eerste, wordt gekenmerkt door vier zaken. Ten eerste, een zeer groot 

aantal aanbieders en vragers, waarvan geen enkele marktmacht bezit. Er is geen 

sprake van prijsdifferentiatie: alle goederen worden aan dezelfde prijs verhandeld. 

Bovendien moet toetreding tot de markt voor nieuwkomers volledig vrij zijn. Dit 

houdt onder meer in dat de toetreding kosteloos is. Ten slotte zijn er geen positieve 

schaalvoordelen. Het is dus niet voordelig voor kleine ondernemingen om uit te 

breiden, bijvoorbeeld door middel van fusies en overnames (De Clercq, 2005, pp. 

235-236). Mankiw (2011, p. 280) definieert een competitieve markt als "a market 

with many buyers and sellers trading identical products so that each buyer and seller 

is a price taker". 



 

 

 

Een monopolie staat volledig aan de andere kant van het spectrum van marktvormen. 

Hierbij is er slechts een aanbieder aanwezig op de volledige markt (De Clercq, 2005, 

p. 242). In de elektriciteitssector is er bovendien, zoals eerder vermeld, sprake van een 

natuurlijk monopolie in de transmissie- en de distributiefase (Chao et al., 2005, p. 8; 

Hunt, 2002, p. 25). Een natuurlijk monopolie is "an industry in which advantages of 

large-scale production make it possible for a single firm to produce the entire output 

of the market at lower average cost than a number of firms each producing a smaller 

quantity" (Baumel & Blinder). Het zou inderdaad niet opportuun zijn om bijvoorbeeld 

drie verschillende ondernemingen elk een transmissienet te laten uitbouwen om dan 

elk een deel van de elektriciteitstransmissie op zich te nemen. 

Tot slot kan er ook sprake zijn van een oligopolie. Deze marktvorm wordt gekenmerkt 

door een klein aantal aanbieders, waardoor de onderlinge relaties tussen de 

gedragingen van deze ondernemingen zeer belangrijk zijn. Een gedragswijziging van 

een bepaalde onderneming zal dus een reactie uitlokken bij de andere ondernemingen 

(De Clercq, 2005, p. 354). 

Het werd al vermeld dat het doel is om tot een grote competitieve interne 

elektriciteitsmarkt te komen in Europa. Maar waarom eigenlijk? Wat zijn er de 

voordelen van? Micro-economische theorie stelt dat concurrentie en het daarbij 

gepaard gaande winstmotief zorgen voor interne en externe efficiëntie, met andere 

woorden efficiëntie op vlak van productie en marktefficiëntie. De voordelen hiervan 

zouden doorgegeven worden aan de consument en de aan economie in de vorm van 

lagere prijzen en lagere kosten (Jamasb & Pollitt, 2005, p. 1). Ook Hunt (2002) ziet 

voordelen voor de consument ontstaan wanneer er effectieve concurrentie optreedt in 

de elektriciteitsmarkt. Wat consumenten willen en kunnen verwachten zijn lage 

prijzen, betrouwbare dienstverlening, redelijk voorspelbare rekeningen en de 

mogelijkheid om te kunnen genieten van bijkomende diensten met een toegevoegde 

waarde. Tot op datum van schrijven, zo stelt de auteur vast, heeft concurrentie in 

elektriciteitsmarkten deze wensen van de consument steeds kunnen vervullen, op een 

uitzondering in Californië na
1
. Bovendien heeft geen van de landen die 

overgeschakeld zijn op een vrijgemaakte elektriciteitsmarkt terug een monopolistisch 

                                                 
1
 In de jaren 2000 en 2001 kende de Amerikaanse staat Californië tekorten aan elektriciteit met als 

gevolg enorme stroompannes. De vrijmaking van de Californische elektriciteitsmarkt kreeg hier mede 



 

 

 

systeem ingevoerd, hetgeen, aldus de auteur, duidt op het succes van competitieve 

markten (Hunt, 2002, pp. 4-5). 

In de jaren 1990 toonde onderzoek van de Europese Gemeenschap de nadelen van een 

niet-eengemaakte, monopolistische elektriciteitsmarkt aan. De elektriciteitsprijzen 

bleken te hoog en aangezien elektriciteit nodig is voor het produceren van andere 

goederen zou de prijs van die producten ook omlaag kunnen wanneer de prijs van 

elektriciteit op een competitief niveau kwam te staan. Bovendien zou concurrentie de 

efficiënte van elektriciteitsproductie ten goede komen, aangezien inefficiënte 

producenten niet zouden kunnen concurreren met hun efficiënte tegenhangers en dus 

de markt zouden moeten verlaten. Hierdoor zou een incentive ontstaan voor het 

ontwikkelen van efficiëntere technologieën (Vinck, 2008, pp. 5-6). Cameron (2007) 

voegt hier nog twee positieve effecten van concurrentie aan toe. Zo zou concurrentie 

zorgen voor allocative efficiency: de allocatie van middelen zal meer in verhouding 

zijn met wat de consumenten willen en nodig hebben. Daarnaast is het zo dat 

preferenties van consumenten constant veranderen, hetgeen een drijfveer is voor 

producenten en leveranciers om te investeren in onderzoek en ontwikkeling en om te 

innoveren. Concurrentie zorgt dus ook voor innovatie. De bedrijven die de nodige 

aanpassingen doen zullen overleven, terwijl bedrijven die daar niet in slagen, zullen 

afvallen (Cameron, 2007, pp. 5-6). 

Sommige auteurs vrezen echter voor negatieve effecten van concurrentie in 

elektriciteitsmarkten. Een eerste bezorgdheid is dat de bevoorradingszekerheid in 

gevaar kan komen. Het risico bestaat dat elektriciteitcentrales niet het incentive zullen 

hebben om te voorzien in voldoende noch in reservecapaciteit, waardoor de markt 

kwetsbaar wordt voor onvoorziene stijgingen langs de vraagzijde (Mork, 2001, pp. 

12-13). Andere auteurs menen echter dat een competitieve interne energiemarkt in 

Europa net de kans op tekorten vermindert, doordat tijdelijke tekorten in de ene 

lidstaat opgevuld kunnen worden met overschotten uit een andere lidstaat (May, 

2006). Een andere kritiek is dat de elektriciteitsmarkten waar de productie- en de 

leveringssector aan concurrentie onderworpen zijn te maken hebben met een stijgende 

marginale kost (Parker, 2004). Om vraag en aanbod elkaar te doen vinden in een 

equilibrium, moet dus ook de marginale inkomst en dus de prijs van elektriciteit 

stijgen, ofwel moet de vraag dalen. 



 

 

 

Ontvlechting 

De actie waarbij een verticaal geïntegreerd elektriciteitsbedrijf, zoals die voor de 

vrijmaking van de elektriciteitsmarkt nog bestonden, in meer of mindere mate 

opgedeeld wordt in entiteiten die elk slechts een van de activiteiten (productie, 

levering, transmissie of distributie) op zich nemen, wordt ontvlechting genoemd. Dit 

komt voor in verschillende vormen met elk een verschillende focus en graad van 

ontvlechting: boekhoudkundige, functionele, wettelijke en eigendomsontvlechting 

(Cameron, 2007, pp. 32-33). Hunt (2002, p. 60) heeft het over accounting seperation, 

functional seperation, functional seperation into an affiliate en corporate seperation. 

Deze vormen komen echter vrijwel volledig overeen met deze die Cameron (2007) 

onderscheidt. 

Boekhoudkundige ontvlechting houdt in dat de verschillende activiteiten (van 

productie tot en met levering) nog steeds uitgeoefend worden binnen een enkele 

entiteit, maar dat er wel afzonderlijke boekhoudingen worden aangelegd, zoals dat het 

geval zou zijn wanneer de activiteiten uitgevoerd zouden worden door afzonderlijke 

ondernemingen (Deketelaere, 2005, 8). Dit zou tot meer transparantie leiden en 

kruissubsidiëring blootleggen (Cameron, 2007, p. 33). Kruissubsidiëring is "het 

subsidiëren van verlieslatende activiteiten met winstgevende activiteiten opdat deze 

beiden verder kunnen worden uitgeoefend" (Vinck, 2008, p. 9). Zulke praktijken 

vallen niet te rijmen met een competitief systeem waarbij verlieslatende bedrijven 

horen af te vallen. Cameron (2007, p. 33) acht deze vorm van ontvlechting echter niet 

voldoende om effectieve ontvlechting tot stand te brengen. Volgens Hunt (2002, p. 

60) is het desalniettemin een noodzakelijke eerste stap. 

Ten tweede kan er gekozen worden voor functionele ontvlechting. Hierbij worden de 

potentieel concurrentiële elementen enerzijds en de natuurlijke monopolie-elementen 

anderzijds in handen van afzonderlijke managementstructuren geplaatst (Cameron, 

2007, p. 33). De functies binnen het bedrijf worden gescheiden en er worden bepaalde 

beperkingen opgelegd. Werknemers van het monopolistische deel van het bedrijf 

mogen, bijvoorbeeld, niet ook voor het potentieel concurrentiële deel werken; er moet 

er een scheiding van mogelijk concurrentievervalsende informatie tot stand komen, 

enzovoort (Hunt, 2002, p. 60). 



 

 

 

Een derde mogelijkheid is wettelijke ontvlechting of functional seperation into an 

affiliate. De activiteiten van de netbeheerders worden wettelijk gescheiden van de 

productie- en leveringsactiviteiten (Vinck, 2008, p. 10). Dit wil zeggen dat er voor de 

afzonderlijke activiteiten ook afzonderlijke bedrijven verantwoordelijk zijn, die echter 

overkoepeld blijven door een holding. Hier moeten dezelfde beperkingen als bij 

functionele ontvlechting gelden, aldus Hunt (2002, p. 60). 

Een laatste optie is eigendomsontvlechting. Hierbij worden de afzonderlijke 

activiteiten door individuele bedrijven met verschillende eigenaars verzorgd (May, 

2006, p. 81). Hunt (2002, p. 60) stelt dat dit alle problemen rond belangenconflicten 

en kruissubsidiëring oplost, maar dat het evengoed overkill, teveel van het goede, kan 

zijn. Cameron (2006, p. 33) ziet enkel wettelijke en eigendomsontvlechting als 

voldoende oplossingen voor het probleem van verticaal geïntegreerde bedrijven. 

Pollitt (2008, p. 706) zet alle mogelijke positieve en negatieve gevolgen van 

eigendomsontvlechting op een rijtje en wat betreft het effect op concurrentie in de 

elektriciteitsmarkt ziet hij enerzijds inderdaad dat het zorgt voor betere toegang tot de 

netten voor nieuwkomers. Anderzijds stelt hij dat de verkoop van activa van de 

vroeger verticaal geïntegreerde bedrijven aan de ontvlochten ondernemingen 

middelen biedt voor fusies en overnames in de productiesector, waardoor de mate van 

concurrentie daar afneemt.  

 

Third party access 

Nauw verbonden met het principe van ontvlechting, meer bepaald het doel ervan, is 

third party access. Dit betekent dat nieuwkomers op de elektriciteitsmarkt vrij 

toegang tot de transmissie- en distributienetten moeten verkrijgen tegen een redelijke 

prijs (May, p. 14). De wetgeving van de Europese Unie heeft door de jaren heen drie 

methodes voor third party access gekend: negotiated third party access, regulated 

third party access en de single buyer procedure (Bier, 2001, p. 5; Meeus, Purchala & 

Belmans, 2005, p. 27). Negotiated third party access houdt in dat een producent en 

een verdeler rechtstreeks contracten over de verkoop van elektriciteit met elkaar 

onderhandelen en de producent met de netbeheerder onderhandelt over de prijs die 

betaald moet worden voor toegang tot het net (Martin & El-Agraa, 2007, p. 322). Bij 



 

 

 

regulated third party access worden op voorhand een aantal technische voorwaarden 

vastgelegd. Wanneer een derde partij hieraan voldoet, verkrijgt ze automatisch 

toegang tot het transportnet (Vinck, 2008, p. 8). De single buyer procedure, ten slotte, 

houdt in dat een zogenaamde single buyer aangesteld wordt door de lidstaat. Deze is 

dan verantwoordelijk voor de elektriciteitslevering aan alle consumenten in het land. 

Consumenten kunnen echter ook een leveringscontract sluiten met producenten buiten 

het systeem. De single buyer is dan verplicht de nodige hoeveelheid elektriciteit van 

deze producent te kopen. Het prijsverschil wordt uiteindelijk door de single buyer, die 

de rol van leverancier blijft vervullen, doorgerekend aan de consument. Bij de twee 

laatste vormen van third party access is er sprake van ex ante controle, terwijl er bij 

negotiated third party access een ex post controlemechanisme ingevoerd moet 

worden om discriminatie te voorkomen (Bier, 2001, pp. 6-7). 

In de Eerste Elektriciteitsrichtlijn werd bepaald dat de lidstaten zelf konden kiezen 

welke van de voorgaande drie systemen geïnstalleerd werd (Eerste 

Elektriciteitsrichtlijn, 1996). Doordat deze richtlijn en de omzetting ervan in nationale 

wetgeving niet de gewenste gevolgen teweegbrachten, werd de Tweede 

Elektriciteitsrichtlijn (2003) ingevoerd. Hier werd de keuzevrijheid van de lidstaten 

ingeperkt en werd resoluut gekozen voor gereguleerde third party access. Dit was een 

duidelijk signaal van de Commissie, die deze regel al in haar oorspronkelijke voorstel 

had opgenomen, en van de andere wetgevende instellingen van de Europese Unie dat 

deze vorm van third part access meer wenselijk was voor het creëren van een 

competitieve Europese elektriciteitsmarkt dan de twee andere vormen. Ook Cameron 

(2007, p. 34) geeft de voorkeur aan regulated third party access voor het bekomen 

van niet-discriminatoire toegang van derden tot het transportnet. 



 

 

 

Hoofdstuk II: Precondities voor een 

concurrentiële elektriciteitsmarkt 

Alvorens tot het eigenlijke onderzoek over te gaan, moeten we eerst bepalen waar we 

naar moeten zoeken. Met andere woorden, wat moet er gebeuren om tot een 

vrijgemaakte, competitieve elektriciteitsmarkt te komen? Wat zijn de condities voor 

het ontstaan van zulk een elektriciteitsmarkt? Aan de hand van een literatuurstudie, 

van zowel theoretische als onderzoeksliteratuur, zullen in deze sectie die condities 

gekozen en nader toegelicht worden. 

Cameron (2007) onderscheidt vier categorieën van maatregelen met betrekking tot de 

herstructurering van elektriciteitsmarkten met het oog op het invoeren van 

concurrentie: regulering van toegang, marktstructuur, liberalisering en ownership. 

Ook Jamasb en Pollitt (2005) onderscheidden vier vrijwel gelijklopende categorieën: 

regulering, herstructurering, maatregelen met betrekking tot concurrentie en tot de 

markten en ownership. 

 

Regulering van toegang 

 

Het lijkt eerder tegenstrijdig: meer regulering voor de vrijmaking van de markt. Dat 

heeft echter alles te maken met het natuurlijke monopolie dat we terugvinden in het 

transport van elektriciteit. Regulering dient als een 'next best thing', aangezien 

gewone concurrentie hier niet mogelijk is (Wälde en Gunst, 2004, p. 185). Bovendien 

wordt elektriciteit, zoals door onder andere Jamasb & Pollitt (2005) gesteld, 

gekenmerkt door bepaalde karakteristieken die ervoor zorgen dat regulering 

noodzakelijk is voor het vrijmaken van de elektriciteitsmarkt. Zo kan elektriciteit niet 

opgeslagen worden en zijn er grote sunk costs die ervoor zorgen dat toetreding tot de 

markt voor nieuwkomers zeer moeilijk is. De potentieel concurrentiële subsectoren 

van de elektriciteitsmarkt, met name de productie- en de leveringselementen, moeten 

vrijgemaakt worden, terwijl de natuurlijke monopolies, met name de transmissie- en 

distributienetten, onderhevig moeten zijn aan regulering (Jamasb & Pollitt, 2005, pp. 

1-2). Hiervoor moet een regulator aangesteld worden, die de rechten van derde 



 

 

 

partijen om gebruik te kunnen maken van de transmissie- en distributienetwerken kan 

afdwingen en die ook de prijs voor deze toegang bepaalt. De regulator wordt geacht 

drie taken te vervullen. Ten eerste zijn er structurele taken, voornamelijk met 

betrekking tot ontvlechting en het voorkomen van kruissubsidiëring. Daarnaast moet 

de regulator marktgedrag reguleren en controleren, met name door het toekennen van 

licenties voor productie en levering, het garanderen van niet-discriminatoire toegang 

tot de netten en het vastleggen van maximumprijzen daarvoor. Tot slot moet de 

regulator ook de transitional problems
2
 aanpakken, zoals bijvoorbeeld stranded 

investments
3
 (Cameron, 2007, p. 30).  

Vooral die twee eerste reguleringstaken zullen van belang zijn in het onderzoek naar 

concurrentie in de elektriciteitsmarkt. 

De regulator dient bovendien onafhankelijk te zijn van de gereguleerde bedrijven en 

van dagelijkse inmenging van overheden. Enkel op die manier kunnen regels op een 

niet-discriminerende, stabiele en transparante manier worden afgedwongen (Cameron, 

2007, pp. 30-31). Andere werken bevestigen de nood aan regulerende instanties voor 

het verzekeren van toegangsmogelijkheden tot de transportnetten (Amundsen & 

Bergman, 2006, p. 150; Haas & Auer, 2006; Joskow, 2003; Joskow, 2008; Kroes, 

2007, p. 1439). Jamasb en Pollitt (2005) hebben het ook over een onafhankelijke 

regulator die niet-discriminatoire toegang tot de netten moet garanderen. Er wordt 

echter aan toegevoegd dat er incentive regulation moet zijn voor de tranmissie- en 

distributienetten (Jamasb & Pollitt, 2005, p. 2). Dit houdt in dat de nodige drijfveren 

gegeven worden aan de beheerders van de netten voor het ontwikkelen van voldoende 

capaciteit, nieuwe technologieën, degelijke dienstverlening, kostenreductie, etc. 

(Joskow, 2006, p. 1). 

 

 

 

                                                 
2
 Transitional problems zijn problemen die zich voordoen voor de monopolist wanneer de markt 

opengesteld wordt voor mededinging. Deze problemen kunnen er voor zorgen dat de monopolist de 

overgang naar een competitieve markt gaat saboteren om grote verliezen tegen te gaan. 
3
 Stranded investments zijn investeringen in bijvoorbeeld productiefaciliteiten die niet meer 

winstgevend zijn door een verhoogd niveau van concurrentie op de elektriciteitsmarkt. 



 

 

 

Marktstructuur 

 

Een tweede belangrijk element in de liberalisering van de elektriciteitsmarkt is de 

structuur van die markt. Het doel is het creëren van een concurrentiële 

elektriciteitsmarkt. In het transport is echter geen concurrentie mogelijk, gezien het 

bestaan van natuurlijke monopolies. Productie en levering van elektriciteit zijn echter 

wel potentieel competitief. Zolang de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de 

elementen met een natuurlijk monopolie ook belangen hebben in de productie- en 

leveringsfasen, kunnen deze bedrijven de prijs voor toegang tot de transportnetten zo 

hoog zetten als de prijs voor de aanleg van volledig nieuwe netwerken. Om deze 

reden is ontvlechting noodzakelijk voor het bekomen van een competitieve 

elektriciteitsmarkt. Boekhoudkundige ontvlechting wordt niet voldoende geacht, dus 

moet er wettelijke of eigendomsontvlechting plaatsvinden. (Cameron, 2007, pp. 31-

33). Andere bronnen bevestigen de nood aan ontvlechting voor het bekomen van een 

competitieve elektriciteitsmarkt op vlak van productie en levering (Haas & Auer, 

2006; Jamasb & Pollitt, 2005; Joskow, 2003; Joskow, 2008). Hunt (2002, p. 60) stelt 

dat naast wettelijke en eigendomsontvlechting ook functionele ontvlechting kan 

volstaan. Er is dan wel nood aan voldoende mechanismen die de nieuwe bedrijven en 

hun respectieve werknemers van elkaar scheiden. Pollitt (2008, p. 706) bevestigt dat 

eigendomsontvlechting inderdaad de graad van concurrentie kan vergroten. 

Anderzijds moet men voorzichtig zijn, gezien het verkopen van activa door het 

vroegere verticaal geïntegreerde bedrijf kan leiden tot een oneerlijk voordeel en dus 

het ontstaan van concurrentie kan tegenwerken. 

Jamasb en Pollitt (2005, pp. 2-3) voegen ook nog horizontale splitsing van productie- 

en leveringsbedrijven hieraan toe, hoewel dit niet altijd noodzakelijk is en soms zelfs 

onwenselijk, afhankelijk van de markt. In markten die gekenmerkt worden door een 

zeer groot aantal kleine elektriciteitsbedrijven kan het dus wenselijk zijn om een 

grotere horizontale concentratie na te streven. Ook Joskow (2008, p. 12) stelt dat 

horizontale herstructurering nodig kan zijn. 

 

 

 



 

 

 

Liberalisering 

 

De derde groep maatregelen wordt door Cameron (2007) onder de noemer 

liberalization geplaatst. Dit houdt de opening van de markt in, waarbij op zijn minst 

de wettelijke beperkingen om te handelen worden verwijderd. In de context van de 

vrijmaking van de elektriciteitsmarkt betekent dit dat er een industriële structuur 

wordt gecreëerd waarin concurrerende krachten hun werk kunnen doen en waarbij een 

competitief ethos gecreëerd wordt.  

Om dit te verwezenlijken moet aan drie voorwaarden voldaan zijn:  

 klanten moeten vrij kunnen kiezen van welke leverancier ze hun 

elektriciteit aankopen  

 toegang van nieuwe leveranciers en producenten tot de markt moet 

mogelijk zijn, terwijl bedrijven die geen succes hebben op de markt 

gewoon dienen af te vallen 

 er moet een level playing field van informatie zijn.  

Die twee eerste elementen behoeven enige bijkomende uitleg. De gelijke toegang tot 

informatie behoeft dit niet: informatie moet voor alle elektriciteitsbedrijven in 

dezelfde mate beschikbaar zijn. 'Knowledge is power', en zo is dat ook in de 

economie. Met andere woorden, degene met de meeste en beste informatie heeft een 

competitief voordeel, wat uiteraard concurrentieverstorend werkt. 

 

Vrije keuze van de consument 

Wat betreft de vrije keuze van leverancier, zien we dat andere auteurs dit ook centraal 

stellen. Hunt (2001) weidt een volledig hoofdstuk aan het belang van de vraagzijde 

voor het ontstaan van effectieve concurrentie. Consumenten kopen namelijk een 

product enkel wanneer het niet duurder is dan de maximumprijs die ze ervoor willen 

betalen. Zelfs een monopolist die in zijn doen noch laten beperkt wordt, die zoals 

eerder gesteld een prijszetter is, kan de prijs niet hoger vastleggen dan het hoogste 

niveau waarop de consument nog wil kopen. Vooral in tijden wanneer het aanbod de 

vraag maar nipt kan bijhouden, met name tijdens de piekuren, is het de marginale 



 

 

 

koper
4
 die de prijs bepaalt. Een van de problemen die de vraagzijde kenmerkt, is 

echter dat de consument een gemiddelde prijs betaalt voor de elektriciteit die hij 

verbruikt. Tijdens de piekuren is de productie van elektriciteit echter veel duurder dan 

tijdens de daluren. Hierdoor krijgt de consument niet de nodige prikkel om zijn rol te 

spelen aan de vraagzijde (Hunt, 2001, pp. 71-73). Giulietti, Waddams Price & 

Waterson (2005) duiden op een dubbele hindernis voor consumenten om van 

leverancier te wisselen. Om te beginnen moeten ze zich er van bewust zijn dat ze deze 

mogelijkheid hebben. Eenmaal dat bewustzijn er is, zal de consument pas aan de 

tweede hindernis kunnen beginnen, met name de zoektocht naar een andere 

leverancier en het overstappen ernaar. Het zoeken naar een mogelijke nieuwe 

leverancier brengt ook kosten met zich mee, zoals tijd en moeite voor 

informatieverwerving en het afwegen van de kosten en de baten van het 

overschakelen naar een andere leverancier (Giulietti et al, 2005, pp. 2-4). Ook 

Cameron (2007, p. 33) noemt de mogelijkheid van consumenten om vrij van 

leverancier te wisselen als een van de belangrijkste voorwaarden voor de vrijmaking 

van de elektriciteitsmarkt.  

Albers (2001) ziet twee mogelijke problemen wat betreft deze vrije keuze. De 

Elektriciteitsrichtlijnen opteerden, ten eerste, voor een geleidelijke openstelling van 

de markten en lieten bovendien een behoorlijke keuzevrijheid aan de lidstaten. 

Enerzijds creëerde de geleidelijke opening van de markten wel degelijk de 

noodzakelijke basis voor de transformatie van een monopolistische naar een 

competitieve industrie. Het feit dat (op zijn minst een deel van) de consumenten vrij 

van leverancier konden kiezen, gaf de elektriciteitsbedrijven een drijfveer om in 

concurrentie te treden met elkaar voor het afsluiten van contracten. Anderzijds zorgde 

de beleidskeuze van de Europese Unie ook voor een risico op een lange 

transitieperiode die gekenmerkt zou worden door imperfecte competitie, zelfs in de 

vrijgemaakte segmenten van de markt (Albers, 2001, pp. 3-4). 

Het tweede mogelijke knelpunt bij de vrije keuze betreft locking-in van consumenten. 

De traditionele praktijk van elektriciteitsleveranciers om langetermijncontracten af te 

sluiten met hun klanten kan een belemmering zijn voor de vrije keuze van de 

consument. Zeker wanneer een marktspeler een dominante positie inneemt, ontstaat er 

                                                 
4
 De marginale koper is de laatste consument die het product nog wil aankopen tegen een bepaalde 

prijs. 



 

 

 

een probleem wanneer consumenten voor langere tijd gebonden zijn aan die bepaalde 

leverancier (Albers, 2001, p. 5). Het Hof stelde in de zaak Michelin t. Commissie dat 

een dominante leverancier een specifieke verantwoordelijkheid heeft om het ontstaan 

van concurrentie niet tegen te werken (Michelin v. Commission, 1983, para. 57).  

Het eerste knelpunt is voor mijn onderzoek niet zozeer van belang, gezien gedane 

zaken geen keer nemen en we willen zien wat er op dit moment nog niet in orde is; 

het tweede is dat des te meer. 

 

Concurrentie in productie en levering 

De Elektriciteitsrichtlijnen verplichtten de lidstaten om een nieuw wettelijk kader 

voor de elektriciteitsmarkt te creëren met het zicht op het installeren van een 

competitieve markt. In de praktijk heeft dit geleid tot het vernietigen van 

monopolierechten. Het instappen van nieuwe producenten in de markt wordt 

vergemakkelijkt door het ontstaan van nieuwe productietechnologieën en de parallelle 

vrijmaking van de gasmarkt (Albers, 2001, pp. 6-7). Lidstaten hebben over het 

algemeen gekozen voor een van de twee volgende opties voor het installeren van 

competitieve elektriciteitsmarkten. Ofwel werden de bestaande monopolies 

horizontaal gesplitst in verschillende van elkaar onafhankelijke entiteiten en werden 

groothandelsmarkten voor elektriciteit geïnstalleerd. Andere lidstaten kozen voor een 

aanpak waarbij de markt geografisch uitgebreid werd, waardoor het aantal 

elektriciteitsbedrijven vanzelf steeg (Albers, 2001, pp. 7-8). Deze keuzes hebben een 

invloed op zowel de productie- als de leveringssector. 

Een voldoende aantal producenten en een overschot aan productiecapaciteit zijn nodig 

voor het creëren van een competitieve productiesector in de elektriciteitsmarkt, 

waarbij de prijzen dicht bij het competitieve niveau liggen (Newbery, 2002, p. 924). 

Hunt (2002, p. 89) gaat akkoord: een competitieve markt heeft veel verkopers nodig, 

waardoor er enkel prijsnemers en geen prijszetters zijn. Wanneer een producent of een 

leverancier eenzijdig zijn prijs verhoogt, zullen de kopers overschakelen op een 

goedkopere producent of leverancier. Het belang van een overschot aan 

productiecapaciteit lijkt mij hierbij, zoals Newbery (2002) ook al stelde, niet te 

onderschatten. Tekorten zullen er namelijk voor zorgen dat bepaalde producerende 



 

 

 

bedrijven meer macht krijgen en meer druk kunnen uitoefenen door te dreigen met het 

wegnemen van capaciteit of door te weigeren bijkomende capaciteit te installeren. 

Wanneer er een overschot is, kan het wegvallen van capaciteit bij het ene bedrijf 

opgevangen worden door extra inspanningen van een andere producent. 

 

Ownership 

 

De laatste voorwaarde om tot een concurrentiële elektriciteitsmarkt te komen, noemt 

Cameron (2007) ownership. Dit wil zeggen dat er geen sprake meer mag zijn van 

overheidsbedrijven en de elektriciteitsbedrijven dus in private handen moeten komen. 

De praktijk heeft echter aangetoond dat louter de privatisering van overheidsbedrijven 

niet de noodzakelijke voordelen in competitiviteit heeft opgeleverd. Desalniettemin 

heeft publiek eigendom een negatieve invloed op de vrijmaking van de markt, 

aangezien deze bedrijven dikwijls door de overheid beschermd worden tegen 

ontwikkelingen op die markt. Op die manier worden falende bedrijven alsnog in stand 

gehouden, terwijl die in een competitieve markt, zoals in de vorige tussentitel al 

gesteld werd, zouden moeten verdwijnen (Cameron, 2007, pp. 34-35).  

Er dient opgemerkt te worden dat men in Noorwegen wel zeer succesvol is geweest in 

het installeren van een competitieve elektriciteitsmarkt, ook al is daar nog sprake van 

overheidsbedrijven in de elektriciteitssector (Jamasb & Pollitt, 2005, p. 5). 

 



 

 

 

Hoofdstuk III: Concurrentie op de 

Vlaamse elektriciteitsmarkt?  

Vooraleer we de wetgeving analyseren, zullen we eerst moeten bekijken hoe het met 

de concurrentie op de Vlaamse elektriciteitsmarkt gesteld is. Is er sprake van 

concurrentie en waar liggen de eventuele knelpunten? 

Albers (2001, p. 3) somt drie parameters op die aanwezig moeten zijn om van een 

vrijgemaakte, competitieve elektriciteitsmarkt te kunnen spreken:  

 consumenten kunnen vrij hun leverancier kiezen  

 er is vrije concurrentie op vlak van levering en productie  

 er is sprake van vrije toegang tot de transportnetten voor producenten 

en leveranciers.  

Andere onderzoekende werken (Deconinck & Gillard, 2005; Quisquater, 2009) 

namen dit kader over; Het is aan de hand van deze parameters dat het onderzoek naar 

de Vlaamse elektriciteitsmarkt zal nagaan in welke mate we in Vlaanderen kunnen 

spreken van een vrijgemaakte, competitieve markt.  

 

Methodologie 

Vooraleer na te gaan in welke mate de Vlaamse elektriciteitsmarkt voldoet aan de 

parameters van Albers (2001), moet bepaald worden welke de maatstaven daarvoor 

zullen zijn. Welke meetinstrumenten worden gebruikt en vanaf welke thresholds 

kunnen we stellen dat voldaan is aan de voorwaarden? Dit wordt besproken in 

onderstaande methodologiesectie.  

 

Vrije keuze van de consument 

In het theoretische kader werd reeds op het belang van de vrijheid van de consument 

gewezen. Al is er vrije concurrentie op vlak van levering en al is er vrije toegang tot 

de transportnetten, zolang een consument niet vrij de keuze kan maken over te 



 

 

 

stappen naar een goedkopere leverancier, is er sprake van een lege doos. Het is de 

consument die ervoor kan zorgen dat de goedkoopste leverancier het grootste 

klantenbestand heeft, waardoor de andere leveranciers ertoe aangezet worden hun 

prijzen ook te drukken. Enkel wanneer de consumenten vrij kunnen komen en gaan, 

zullen leveranciers met elkaar in concurrentie treden en kan de prijs naar een 

competitief niveau dalen. 

In het volgende hoofdstuk zullen de mogelijke hindernissen voor deze vrije keuze 

besproken worden. In deze paragraaf beperken we ons echter tot het bespreken van de 

volatiliteit van de Vlaamse consument. Vanaf welk switchpercentage kunnen we 

spreken van een vrije keuze voor de consument? 

Voor het bepalen van die threshold bespreken we hier de situatie in Engeland en 

Wales. Deze regio vormt een submarkt binnen het Verenigd Koninkrijk en wordt 

gezien als het toonbeeld van de introductie van concurrentie op een elektriciteitsmarkt 

(Jamasb & Pollitt, 2005; Joskow 2003). Ook hier werd gekozen voor een geleidelijke 

openstelling van de markt, zij het vroeger dan in de rest van Europa. Eerst ging de 

markt open voor de zeer grote industriële consumenten in 1990, in 1994 voor de 

andere industriële en commerciële consumenten in 1994 en ten slotte ook voor de 

huishoudelijke consumenten tussen 1998 en 1999. In 2000 was meer dan 80% van de 

eerste en 70% van de tweede groep overgestapt naar een andere leverancier. In 2002, 

na drie jaar vrije keuze voor de huishoudelijke consument, was 34% van die groep 

overgeschakeld naar een andere leverancier dan de vroegere monopoliehouder. Een 

half jaar eerder was dat nog 30% (Electricity Association, 2002, p. 1; Joskow, 2003, 

p. 41). Voor het Verenigd Koninkrijk als geheel nam het aantal switches toe van 2003 

tot 2008, waarna het weer geleidelijk afnam (Department of Energy and Climate 

Change, 2012, p. 70).  

We zien dat wat de grote consumenten betreft er jaarlijks gemiddeld ongeveer 8% van 

leverancier veranderde. Voor de huishoudelijke consumenten was dat de eerste drie 

jaar gemiddeld ongeveer 11% jaarlijks. De Europese Commissie stelt echter dat 

jaarlijks 15-20% van de consumenten van leverancier moet veranderen om te kunnen 

spreken van een echte competitieve markt (Pond, 2006, p. 7). In Engeland en Wales 

zijn die cijfers in sommige jaren wel gehaald, maar in andere jaren was dat niet het 

geval. We volgen daarom de Commissie slechts gedeeltelijk, gezien Engeland en 

http://www.u-ol.co.uk/Data%20Sheets/Intro_UK_Elec_Market.pdf
http://www.decc.gov.uk/assets/decc/11/stats/publications/indicators/3327-uk-energy-sector-indicators-2011.pdf


 

 

 

Wales het toch goed doen wat betreft de graad van concurrentie. We zoeken een soort 

van gulden middenweg en zullen concluderen dat de consument vrij kan overstappen 

naar een andere leverancier wanneer jaarlijks 10% van hen dat ook daadwerkelijk 

doet.  

Hoewel lager dan wat de Commissie als ideaal ziet, is dit echt geen lage threshold en 

dit om diverse redenen. Zo kunnen we er bijvoorbeeld niet van uitgaan dat alle 

consumenten van leverancier willen wisselen. Er zijn consumenten die een contract 

voor een volledig jaar of zelfs voor drie jaar getekend hebben. Andere consumenten 

zijn nu eenmaal tevreden met hun huidige leverancier, ook al is het niet de 

goedkoopste. Sommige afnemers laten hun leverancierskeuze ook deels afhangen van 

het (dikwijls fictieve) verschil in dienstverlening en blijven dus bij hun huidige 

leverancier, bij 'wat ze kennen'. Daarom zou een percentage van bijvoorbeeld 15% of 

20% vrijwel onrealistisch hoog liggen als threshold om te kunnen spreken van een 

vrije keuze voor de consument. Wanneer we een lager percentage dan 10% nemen, 

bijvoorbeeld 5%, zetten we een veel te zwakke standaard, waardoor er zelfs in een 

markt met een zeer beperkte keuze voor de consument in theorie sprake zou moeten 

zijn van een volledig vrije keuze. Ter vergelijking: In Frankrijk, een land dat niet 

bekendstaat om zijn grote mate van concurrentie wat betreft elektriciteitslevering, viel 

er in 2011 een switchpercentage van 3,7% te noteren (Commission de Régulation de 

l'Énergie, 2012, p. 22). 

Wanneer jaarlijks 10% van de consumenten overstapt naar een leverancier van hun 

keuze, wil dat zeggen dat na 10 jaar iedere consument gemiddeld een keer van 

leverancier wisselde. Bepaalde consumenten zullen meermaals switchen, er duiken 

nieuwe consumenten op en andere verdwijnen, ... Dus niet iedere consument zal 

effectief overgestapt zijn naar de beste of goedkoopste leverancier. Daarom is het 

eenvoudiger om van een gemiddelde te spreken.  

Voor de volledigheid valt nog op te merken dat de VREG geen doelstelling 

vooropstelt wat betreft leverancierswissels en dat doelstellingen van regulatoren in 

andere landen niet noodzakelijk van toepassing zijn op de Vlaamse 

elektriciteitsmarkt. 

 



 

 

 

Vrije concurrentie . . . 

Ook het belang van vrije concurrentie op vlak van levering en op vlak van productie 

werd aangehaald in het theoretisch kader. De mate van concurrentie in het productie-

element zal echter op een andere manier gemeten worden dan in het leveringselement.  

 

. . . op vlak van productie 

De speciale karakteristieken van elektriciteit, zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van 

de mogelijkheid tot het opslaan ervan, zorgen ervoor dat concurrentie in de productie 

van elektriciteit niet simpelweg gemeten kan worden door het analyseren van de 

marktaandelen van elektriciteitsproducerende bedrijven. Daarom zal hiervoor de 

Residual Supply Index (RSI) gebruikt worden (London Economics, 2007, p. 57). Deze 

index wordt berekend per individueel bedrijf en geeft aan hoeveel productiecapaciteit 

er nog overblijft wanneer de productiecapaciteit van dat bedrijf stopgezet zou worden 

(Newbery, Green, Neuhoff & Twomey, 2004, p. 27).  

De Residual Supply Index wordt gemeten via volgende formule
5
: 

 

    
                                                                                    

            

  

Wanneer de bekomen waarde hoger ligt dan 1, is er geen probleem. Wanneer we een 

waarde van minder dan 1 zien, wil dat zeggen dat er zich een probleem zou voordoen 

wanneer de producent zijn productiecapaciteit zou terugtrekken. Dit duidt op een 

teveel aan macht voor dit bepaalde bedrijf en is een indicator voor een gebrek aan 

concurrentie op de elektriciteitsmarkt. Opgemerkt dient nog dat CAISO, de California 

Independent System Operator, die deze maatstaf uitvond, ziet dat er bij RSI-scores 

lager dan 1,2 dikwijls sprake is van elektriciteitsprijzen die hoger liggen dan het 

geschatte competitieve niveau (Zhang, 2004, p. 7). 

 

                                                 
5
 Bij de totale productiecapaciteit dienen ook de netto importen opgeteld te worden. 



 

 

 

. . . op vlak van levering 

Aangezien de levering van elektriciteit gezien kan worden als een dienst zoals iedere 

andere, zullen we hierbij geen gespecialiseerde meetinstrumenten moeten gebruiken 

om de mate van concurrentie te onderzoeken. Hiervoor zal dan ook de Herfindahl-

Hirschman Index (HHI) gebruikt worden. De formule voor het berekenen hiervan ziet 

er als volgt uit:  

         
 

 

   

 

N is het aantal leveranciers in de markt.    is het marktaandeel (share) van een 

individuele leverancier i. Om een voorbeeld te geven: wanneer we een markt 

analyseren waarin slechts twee bedrijven elektriciteit leveren en deze bedrijven elk 

exact 50% van het marktaandeel bezitten, luidt de vergelijking: HHI = 50² + 50² = 

5000. De HHI-score benadert 0 wanneer er heel veel bedrijven zijn met elk een erg 

klein marktaandeel. De maximumscore is 10000, wanneer slechts een bedrijf de 

volledige markt bezit (United States Department of Justice, 2010). 

We spreken van een niet-geconcentreerde markt wanneer de HHI-score lager ligt dan 

1500, matig geconcentreerde markten bij scores tussen 1500 en 2500 en sterk 

geconcentreerde en dus niet-competitieve markten bij een score van meer dan 2500 

(US Department of Justice and the Federal Trade Commission, 2010, 5.3). 

 

Vrije toegang tot de transportnetten 

 

Voor het bespreken van de vrije toegang tot de transmissie- en distributienetten, 

zullen we kijken naar de mate waarin nieuwe producenten en leveranciers zich de 

voorbije jaren hebben aangemeld. 

 

Toegang van nieuwe producenten tot het transmissienet 

De toegang van producenten tot het transmissienet wordt op federaal niveau geregeld 

en dus zullen de statistieken en documenten van de Commissie voor de Regulering 



 

 

 

van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en van de transmissienetbeheerder Elia 

gebruikt worden. De vraag is nu wanneer we kunnen spreken van vrije toegang tot de 

netten wat betreft producenten.  

Ook hier maken we de vergelijking met het Verenigd Koninkrijk. In 1990 werd de 

volledige markt daar gekenmerkt door drie producenten: National Power, Powergen 

en Nuclear Electric. Tegen het jaar 2001 waren dat twaalf grote producenten 

geworden, met daarnaast nog een aantal kleinere producenten die samen iets meer dan 

5% van de productiecapaciteit in handen hadden (Thomas, 2001, p. 13). Vandaag kent 

de Britse markt in totaal 18 grote producenten (Deloitte, z.j.). In de eerste elf jaar van 

de vrijmaking van de markt kregen dus negen nieuwe producenten toegang tot de 

markt (de kleintjes niet meegerekend). De daaropvolgende elf jaar kwamen er zes 

nieuwkomers op de markt. Het is logisch dat er niet iedere elf jaar negen nieuwe 

producenten toetreden tot de markt. Een elektriciteitsmarkt kent geen oneindige 

aangroei, maar groeit daarentegen richting een bepaald punt waarop de markt 

verzadigd is, een punt waarop het nog amper winstgevend is voor nieuwe producenten 

om tot de markt toe te treden. 

Gezien Vlaanderen een veel kleinere markt is dan het Verenigd Koninkrijk, kiezen we 

als threshold een tweejaarlijkse aangroei met één nieuwe producent. Dat wil zeggen 

dat de markt tien jaar na de vrijmaking gekenmerkt wordt door vijf nieuwe 

producenten. Dit cijfer lijkt op het eerste zicht misschien niet baanbrekend, maar men 

dient in het achterhoofd te houden dat het installeren van een productie-eenheid voor 

elektriciteit een enorme investering inhoudt, waardoor het voor een nieuwe speler niet 

evident is de stap naar elektriciteitsproductie te zetten. Bovendien worden 

vergunningsaanvragen voor de installatie van nieuwe productie-eenheden dikwijls 

ingediend onder een nieuwe naam, terwijl het gaat om een naamloze vennootschap 

die door een reeds bestaande producent opgericht werd voor de bouw van de 

bijkomende capaciteit. Deze, vaak tijdelijk opgerichte, entiteiten zullen niet als 

nieuwe spelers gerekend worden. Enkel de bijkomende capaciteit die gebouwd en 

uitgebaat wordt door een speler die zich daarvoor niet op de Belgische 

elektriciteitsmarkt bevond, zal worden meegerekend. Wat we zullen beschouwen als 

nieuwe spelers, hoeft daarom niet compleet uit het luchtledige te ontstaan. Wanneer 

een in het buitenland reeds bestaande spelers productiefaciliteiten start in België, 

wordt deze ook gezien als een nieuwe speler op de Belgische markt. 



 

 

 

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat de CREG geen doelstelling vastlegt 

betreffende de aangroei van de markt met nieuwe producenten. Bovendien kunnen 

streefcijfers van regulatoren uit andere Europese landen niet gebruikt worden als 

referentiekader, gezien het unieke karakter van elektriciteitsmarkten. 

 

Toegang van nieuwe leveranciers tot de distributienetten 

De toegang van leveranciers tot de distributienetten wordt op gewestelijk niveau 

geregeld en dus zal hiervoor naar de statistieken en documenten van de Vlaamse 

Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) gekeken moeten worden. 

Opgemerkt dient te worden dat een leverancier die tot de elektriciteitsmarkt toetreedt, 

geen enorm grote investeringen moet doen zoals dat voor een nieuwe producent wel 

het geval is.  

Wederom maken we een samenvatting van de situatie aan de andere kant van de 

Noordzee. In het Verenigd Koninkrijk heeft een enorme groei van 

elektriciteitsleveranciers plaatsgevonden sinds de vrijmaking van de markt. In 1990-

1991 werden in totaal 14 leveranciers geprivatiseerd. In 2006 waren er 70 bedrijven 

met een leveringsvergunning voor elektriciteit. Hierbij dient echter opgemerkt te 

worden dat de markt toch gedomineerd wordt door zes bedrijven, doordat veel van die 

leveranciers in opdracht van die bedrijven werken. De aandelen van deze leveranciers 

zijn evenwel relatief evenwichtig verdeeld (Littlechild, 2005, p. 6; Pond, 2006, pp. 9-

10). Ondanks het kleine aantal echt individuele spelers op de markt, slaagt het 

Verenigd Koninkrijk er toch in het toonbeeld van een vrijgemaakte markt te zijn. De 

oorzaak hiervan is wellicht de evenwichtige verdeling van de marktaandelen over de 

verschillende leveranciers. Dit onderzoek zal dan ook niet van de markt eisen dat er 

zo veel mogelijk spelers tot de markt toetreden. We zullen stellen dat wanneer 

gedurende de eerste tien jaar na de vrijmaking van de markt jaarlijks gemiddeld een 

nieuwe leverancier op de markt komt, er sprake is van vrije toegang van nieuwe 

leveranciers tot de netten. 

Wanneer we de threshold hoger zouden vastleggen, komen we voor een mogelijk 

probleem te staan. Het is namelijk zo dat Vlaanderen een relatief kleine markt is. Dit 

heeft als gevolg dat de markt redelijk vlug verzadigd zal zijn. Hiermee wordt bedoeld 



 

 

 

dat het voor bedrijven steeds minder interessant is tot de markt toe te treden, wanneer 

ze op voorhand weten dat ze slechts een zeer klein deel van het marktaandeel in 

handen zullen krijgen. Als dit niet het geval was, zouden we bij wijze van spreken 

moeten eisen dat er uiteindelijk evenveel leveranciers als consumenten op de markt 

aanwezig zijn. Het heeft echter ook geen zin de threshold lager te leggen, gezien er 

dan amper een aangroei is van het aantal leveranciers. 

Hetzelfde geldt hier als bij de toegang van nieuwe producenten: de VREG legt geen 

streefcijfers vast en elektriciteitsmarkten zijn te uniek om doelstellingen te importeren 

uit het buitenland. 



 

 

 

Hoe is het met de Vlaamse Elektriciteitsmarkt gesteld? 
 

In dit hoofdstuk zal nagegaan worden of er op de elektriciteitsmarkt effectief sprake is 

van concurrentie. Dit gebeurt aan de hand van de zojuist besproken parameters en 

thresholds. 

 

 

Vrije keuze van de consument 

Om een beeld te krijgen van hoe vrij de Vlaamse consument is in het kiezen van zijn 

elektriciteitsleverancier, worden de cijfers van leverancierswissels geanalyseerd. Hoe 

de vrije keuze van de consument wettelijk vastgelegd wordt en wat de eventuele 

hindernissen in de praktijk zijn, wordt pas in het volgende hoofdstuk besproken. Hier 

wordt enkel gekeken naar de mate waarin consumenten in Vlaanderen overschakelen 

naar een andere leverancier. 

In 2009 veranderde 5,64% van de Vlaamse consumenten van leverancier. In 2010 was 

wat 6,68% en in 2011 stapte nog eens 8,15% over naar een andere 

elektriciteitsleverancier. 2011 was dan ook een hoogtepunt wat betreft 

leverancierswissels (VREG, 2012b). Het jaar 2012 ziet er totnogtoe echter nog 

indrukwekkender uit: tijdens de eerste vier maanden van dat jaar schakelde maar liefst 

4,56% over (VREG, 2012d). Aan dat tempo zouden we verwachten dat tegen eind 

2012 een ruwe 13,50% van de Vlaamse consumenten een nieuwe leverancier 

gevonden heeft. In onderstaande tabel worden de cijfers voor de eerste vier maanden 

van de jaren 2011 en 2012 langs elkaar gezet, hetgeen ons een beeld geeft van het 

groot aantal consumenten dat dit jaar al van leverancier veranderd is. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vreg.be/sites/default/files/persmededelingen/pers-2012-2.pdf
http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/statistieken/leverancierswissels/20120601-e-leveranciers_wissels-nl.pdf


 

 

 

TABEL 1: Switchcijfers 2011 vs. 2012 (VREG, 2012a) 

Elektriciteit 2011 2012 

Januari 21.562 51.893 

Februari 19.398 34.018 

Maart 20.398 27.227 

April 23.038 34.423 

Totaal 84.396 147.561 

 

Er wordt door de VREG een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën 

consumenten: de huishoudelijke afnemers en de niet-huishoudelijke afnemers. Deze 

laatste zijn fabrieken, zelfstandigen, ondernemingen, ... Het totaal aantal 

consumenten, zowel huishoudelijk als niet-huishoudelijk, dat een contract heeft 

getekend met een elektriciteitsleverancier, d.w.z. niet meer bij de standaardleverancier 

zit en ook geen elektriciteit krijgt van de distributienetbeheerder, bedroeg in april 

2012 86,39%. Voor huishoudelijke afnemers is dat cijfer in drie jaar met 1,7 

procentpunt gedaald, maar heeft geschommeld tussen 84,55% en 91,42%. Dat cijfer 

zou dus hoger kunnen staan. Hierbij moet echter vermeld worden dat, mede omwille 

van de economische crisis, steeds meer mensen hun elektriciteitsfactuur niet kunnen 

betalen en daardoor moeten overschakelen op de distributienetbeheerder die dan 

optreedt als sociale leverancier. Voor niet-huishoudelijke afnemers schommelde 

hetzelfde cijfer de afgelopen drie jaar tussen 71,14% en 89,23%. Dat laatste cijfer is 

het meeste recente, met name dat van april 2012. De afgelopen drie jaar heeft het 

cijfer voor niet-huishoudelijke afnemers echter een vrij constante stijgende lijn 

gevolgd, wat uiteraard een goed teken is (VREG 2010a, 2011a, 2012c, 2012d). 

We zagen dat 2012 het eerste jaar is waarin de threshold van 10% gehaald kan 

worden. In de jaren daarvoor steeg het switchcijfer wel steeds, wat zeker en vast een 

positieve evolutie is. Desalniettemin moet geconcludeerd worden dat de Vlaamse 

elektriciteitsmarkt faalt op vlak van de vrije keuze van de consument, of althans de 

mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt. 



 

 

 

Hoe dan ook, de vrije keuze van leverancier begint stilaan te leven in Vlaanderen. In 

2011 deden ruim 1,2 miljoen Vlamingen de V-test. Met deze online test kunnen de 

huishoudelijke en de kleine niet-huishoudelijke consumenten de elektriciteitsprijzen 

van alle leveranciers in Vlaanderen vergelijken en aldus nagaan of ze al dan niet 

zouden moeten overstappen naar een andere, goedkopere leverancier (VREG, 2012b).  

 

Toegang tot het net 

De mate waarin nieuwe producenten en nieuwe productie-installaties vrije toegang tot 

het net verkrijgen en daar ook daadwerkelijk gebruik van maken, kunnen we 

achterhalen door naar de gegevens van de afgelopen twaalf jaar
6
 te kijken wat betreft 

de intrede van nieuwe producenten en nieuwe productie-installaties. Voor de toegang 

van leveranciers, wordt dezelfde methode gehanteerd. 

 

Toegang van nieuwe producenten tot het transmissienet 

In 2000 werd het Belgische productiepark beheerst door twee grote producenten: 

Electrabel, een private onderneming en SPE, een publieke producent. Bovendien 

waren beide bedrijven sinds 1995 verenigd in een coöperatieve vennootschap voor de 

Coördinatie van Productie en Transport van Elektrische Energie (CPTE). CPTE 

beschikte in januari 2000 over 94% van het netto vermogen dat in België ontwikkeld 

kon worden (CREG, 2001, p. 15). Er dient evenwel een onderscheid gemaakt te 

worden tussen het mogelijk te ontwikkelen netto vermogen en het aandeel in de 

eigenlijke hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. In 2000 namen Electrabel en SPE 

samen maar liefst 97,6% van de totale productie voor hun rekening. Electrabel had 

een aandeel van 91,5% in CPTE, waardoor het voor Electrabel mogelijk werd 

ongeveer 92% van de nationale elektriciteitsproductie op zich te nemen. De rest van 

                                                 
6
 Sinds 2000 brengt de CREG jaarlijks verslag uit over de Belgische elektriciteit. De meeste gegevens 

die in het onderzoek gebruikt worden, zijn afkomstig van deze jaarverslagen. 

http://www.vreg.be/sites/default/files/persmededelingen/pers-2012-2.pdf


 

 

 

de geproduceerde elektriciteit (2,4%) was afkomstig van zelfproducenten
7
 en 

autonome producenten
8
 (CREG, 2001, p. 15). 

In 2001 veranderde er weinig aan de situatie; en de veranderingen die plaatsvonden 

gingen niet in de richting van meer concurrentie. Het aandeel dat de autonome 

producenten en de zelfproducenten op zich namen, betrof slechts 2% en daalde dus 

ten opzichte van het jaar ervoor. Op de markt daagden geen nieuwe spelers op, 

waardoor Electrabel en SPE samen 98% van de totale productie op zich namen. Een 

nieuwe partij, de n.v. C-Power, diende in 2001 evenwel een aanvraag voor de 

toekenning van een domeinconcessie in om te kunnen starten met de bouw van een 

offshore windmolenpark in de Noordzee ter hoogte van de Wenduinebank (CREG, 

2002, pp. 23-24). De bouw en exploitatie van dat windmolenpark werd uiteindelijk in 

2002 door een ministerieel besluit tegengehouden, waardoor C-Power geen derde 

speler werd in de productie van elektriciteit in België (CREG, 2003, p. 32). Nog een 

tweede mogelijke nieuwkomer op de markt diende een aanvraag in voor de bouw en 

de exploitatie van een offshore windenergiepark ter hoogte van Droogte van 

Schooneveld (CREG, 2002, p. 24). Ook deze concessie werd in 2002 geweigerd, 

waardoor de markt nog steeds beheerst werd door de twee grote spelers. 

In 2002 veranderde er niets aan het aandeel van Electrabel en SPE enerzijds en de 

zelfproducenten en autonome producenten anderzijds: 98% tegenover 2%. De 

elektriciteitsmarkt kende evenwel een internationalisering, door het aandeel (10%) dat 

Electricité de France (EDF) kreeg in het kapitaal van SPE (CREG, 2003, p. 37). Wat 

betreft aanvragen tot de bouw en exploitatie van nieuwe productie-eenheden door 

nieuwe spelers, moet de n.v. Zandvliet Power vermeld worden. Deze onderneming 

had twee aandeelhouders: enerzijds Electrabel, dat handelde in naam en voor rekening 

van CPTE en anderzijds RWE Power a.g., een Duitse elektriciteitsproducent (CREG 

2003, p. 30). In 2003 werd aan de Zandvliet Power een vergunning toegekend, 

waardoor er met RWE een nieuwe speler op de markt opdook. Een eerste, zeer kleine 

stap, aangezien RWE de nieuwe productie-installatie deelde met de marktleider, 

                                                 
7
 Zelfproducenten zijn ondernemingen die naast hun hoofdactiviteit zelf, individueel of 

gemeenschappelijk, elektriciteit produceren die volledig of gedeeltelijk bedoeld is voor eigen gebruik. 

(Permans, 2002, p. 3). 
8
Autonome producenten zijn ondernemingen die door hun hoofdactiviteit elektriciteit produceren en 

deze dan verkopen aan derden. (Instituut Samenleving en Technologie, 2010, p. 7). 

 

http://www.kuleuven.be/ei/Public/publications/PBO_project/WM%20FIN%20Verslag%20taak%201.pdf
http://www.samenlevingentechnologie.be/ists/nl/pdf/dossier21_smartgrids_2.pdf


 

 

 

Electrabel (CREG, 2004, p. 22). In 2011 verkocht RWE haar aandeel van 50% in de 

centrale aan BASF, een chemiebedrijf (BASF.be, 2011). 

De aandelen van de verschillende spelers bleven in het jaar 2003 vrijwel stabiel: de 

twee grote producenten, Electrabel en SPE, verzorgden nog steeds 98% van de totale 

netto productie. Beide ondernemingen beslisten echter in datzelfde jaar hun 

industriële samenwerking binnen CPTE stop te zetten. De zelfproducenten kenden 

een relatieve daling van 4% van hun nettoproductie tegenover 2002, maar doordat de 

nettoproductie van de autonome producenten 11% hoger lag dan in 2002, bleef de 

opgetelde productie van beiden hangen op 2% van de totaal geproduceerde 

hoeveelheid elektriciteit (CREG, 2004, p. 31-32). In 2003 werd door een nieuwe 

speler, met name de N.V. Essent Energie België, een aanvraag ingediend voor de 

bouw van een warmtekrachtkoppelingcentrale. Bovendien diende ook C-Power twee 

nieuwe aanvragen in, waarbij de tweede aanvraag in feite een alternatief was voor de 

eerste, moest die niet goedgekeurd worden. Beide aanvragen betroffen een 

windmolenpark op de Thorntonbank in de Noordzee. Ook SPE diende een aanvraag 

in om een project te kunnen starten op de Thorntonbank. Uiteindelijk werden het 

eerste alternatief van C-Power en het voorstel van SPE geweigerd en werd het tweede 

alternatief van C-Power goedgekeurd, waardoor er zich in de nabije toekomst een 

nieuwe producent op de markt kon begeven (CREG, 2004, p. 23). 

De aanvraag van Essent werd in 2004 goedgekeurd, waardoor dit de tweede nieuwe 

producent op de Belgische elektriciteitsmarkt werd sinds de vrijmaking ervan (CREG, 

2005, p. 37). In 2005 waren er twee aanvragen voor de bouw van productiecapaciteit 

door twee nieuwe potentiële producenten. Ten eerste was er de aanvraag van Sleco-

Centrale n.v. voor de bouw van een wervelbedinstallatie, waarbij niet-gevaarlijk afval 

en slib in energie omgezet worden (CREG, 2006, p. 16). De Sleco-centrale is in het 

bezit van Electrabel en heeft dus geen nieuwe speler opgeleverd (Elia, 2012). 

Daarnaast was er de aanvraag van T-Power n.v. voor de installatie van een 

traditionele productie-eenheid. Beide ondernemingen kregen in 2006 een vergunning 

toegekend, waardoor er met T-Power nog een nieuwe speler op de markt terecht zou 

komen (CREG, 2006, p. 16). 

Ook in 2005 kwam er een aanvraag van een tijdelijke handelsvennootschap, genaamd 

Eldepasco, voor een vergunning om aan de bouw en exploitatie van een 

http://www.basf.be/ecp2/Press_releases_belgium_nl/20110601_BASF_Antwerpen_neemt_RWE_aandeel_50perc_zandvliet_power_over


 

 

 

windmolenpark voor de Belgische kust te beginnen. In 2006 werd de vergunning 

verleend (CREG, 2007, p. 35). Dit windmolenpark wordt beheerd door de Colruyt-

groep en Aspiravi. Het dient echter vermeld te worden dat de bouw van dit 

windmolenpark pas in 2012 van start ging en aldus pas tegen eind 2013 in gebruik 

genomen kan worden (Eldepasco N.V., 2011). In 2006 diende ook Belwind n.v. een 

aanvraag van domeinconcessie in voor een windmolenpark voor de Belgische kust 

(CREG, 2007, p. 35). Belwind kreeg uiteindelijk in 2007 toestemming voor de bouw 

en de exploitatie ervan (CREG, 2008, p. 28). In 2007 diende ook Marcinelle Energie 

n.v. een aanvraag in voor de bouw en exploitatie van een gascentrale voor de 

opwekking van elektriciteit. Nog datzelfde jaar werd een vergunning toegekend 

(CREG, 2008, p. 27). Vandaag is deze installatie eigendom van Enel, een Italiaanse 

elektriciteitsproducent (Elia, 2012). Ook de intercommunale distributienetbeheerder 

Intradel c.v.b.a. vroeg een vergunning aan in 2007 en kreeg die nog datzelfde jaar 

(CREG, 2008, p. 27). Vandaag is deze productie-installatie in handen van Lampiris 

(Elia, 2012). 

In 2008 werden door drie nieuwkomers aanvragen ingediend: door Lillo Energy N.V. 

voor de bouw van een waterkrachtkoppelingscentrale in Antwerpen, door Nuon 

Power Generation Walloon N.V. en door Windvision Windfarm Estinnes voor de 

bouw van een onshore windmolenpark. Alle drie deze nieuwkomers kregen in 

hetzelfde jaar nog een vergunning toegekend (CREG, 2009, pp. 55-56). De 

Antwerpse centrale kwam uiteindelijk terecht in handen van Electrabel. Het 

windmolenpark is momenteel in bezit van Eneco (Elia, 2012). De vergunning van 

Nuon werd nooit in het Belgisch staatsblad gepubliceerd en de site werd niet 

geconstrueerd (CREG, 2012c). 

Een swapovereenkomst zorgde er in 2009 voor dat twee centrales van Electrabel in 

handen kwamen van E.on, een Duitse elektriciteitsproducent. Hiermee werd er 

nogmaals een nieuwe speler geïntroduceerd op de Belgische elektriciteitsmarkt. 

Daarenboven kocht E.on in 2009 de centrales in Langerlo en Vilvoorde aan, waardoor 

het bedrijf zich relatief sterk in de Belgische markt nestelde (CREG, 2010, pp. 15-17). 

In 2009 werd Essent overgenomen door RWE en werd aldus voor 100% een 

dochteronderneming van die laatste (Managementscope.nl, 2011). De nieuwe 

capaciteit waarvoor in 2010 en 2011 vergunningen zijn toegekend, zijn totnogtoe niet 

http://www.creg.be/pdf/Faq/E-AutProd.pdf
http://managementscope.nl/bedrijf/essent


 

 

 

in gebruik genomen en worden hier dus niet vermeld, gezien er in de praktijk nog 

geen nieuwe producenten toegetreden kunnen zijn. 

Even recapituleren: van 2000 tot 2003 kende de Belgische elektriciteitsmarkt, naast de 

autonome en de zelfproducenten, twee elektriciteitsproducenten, met name Electrabel 

en SPE. In 2003 kwam daar enigszins verandering in doordat RWE een groot aandeel 

kreeg in een nieuwe productie-installatie. Vanaf toen zijn er zeer geleidelijk aan 

enkele nieuwe spelers bijgekomen. Na 12 jaar is de Belgische elektriciteitsmarkt 7 

producenten rijker geworden (zie tabel 2). Op zich lijkt dat niet zo indrukwekkend, 

zeker wanneer we in ons achterhoofd houden dat de capaciteit van die nieuwe 

producenten nog zeer beperkt is. Zoals reeds eerder gesteld, is het echter zo dat het 

bouwen van productie-installaties een gigantische kost met zich meebrengt en dus niet 

zomaar iedere onderneming een vergunning zal aanvragen. Bovendien is het nog niet 

vanzelfsprekend dat wanneer een onderneming besluit als producent tot de markt toe 

te treden een vergunning wordt toegekend, zoals we bijvoorbeeld bij C-POWER 

zagen in 2002. Desalniettemin werd de threshold van een tweejaarlijkse aangroei met 

één producent gehaald. We kunnen dus concluderen dat er wel degelijk sprake is van 

vrije toegang voor producenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 2: Producenten en hun marktaandeel (CREG, 2012, p. 34). 

Vereenvoudigde versie 

Producent Marktaandeel in productiecapaciteit 

(zonder autonome en zelfproducenten) 

Electrabel 70% 

EDF Luminus (Eerder EDF/SPE na 

overname van SPE door EDF) 

14% 

EON Energy Trading SE 9% 

T-POWER 3% 

RWE Supply & Trading Netherlands 2% 

Electrawinds Distributie <2% 

Eneco Energy Trade <2% 

Enel Trade <2% 

Lampiris <2% 

 

 

Toegang van nieuwe leveranciers tot de distributienetten 

Voor leveranciers gelden minder strenge voorwaarden voor het verkrijgen van een 

vergunning. Zij moeten ook een vergunning aanvragen alvorens leveringsactiviteiten 

te mogen opstarten, maar, in tegenstelling tot de procedure voor producenten, gelden 

er bijvoorbeeld geen milieuvoorwaarden.  

In wat volgt worden de jaartallen van de toekenning van de vergunning gebruikt, 

aangezien de bedrijven vanaf dan kunnen beginnen met hun leveringsactiviteiten. De 

publicatie van de vergunningen in het staatsblad, die steeds pas later volgt, is hierbij 



 

 

 

dus niet van erg groot belang. De VREG brengt sinds 2002 per kwartaal een rapport 

over de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt uit. In 2006 werden de 

kwartaalverslagen echter opgegeven en ging de VREG over op jaarverslagen die de 

situatie op het einde van het jaar weergeven. Het zijn deze kwartaal- en jaarverslagen 

die gebruikt zullen worden voor het nagaan van de vrije toegang van leveranciers tot 

de distributienetten, gezien deze een goed chronologisch overzicht bieden. Er zal 

echter een sprong gemaakt worden van 2003 naar 2006, doordat de VREG voor de 

jaren 2004 en 2005 geen jaarverslagen heeft en andere documenten niet de nodige 

informatie bevatten. De VREG werd hieromtrent meermaals gecontacteerd, maar 

zonder resultaat. Problematisch is dit echter niet, gezien het eerder de bedoeling is een 

blik te werpen op de evolutie van 2002 tot nu. Die evolutie is nog steeds duidelijk 

zichtbaar wanneer de jaren 2004 en 2005 niet besproken worden. De tabellen die in 

onderstaand deel van het onderzoek aan bod komen, zijn terug te vinden in Bijlage I. 

In 2002, toen de elektriciteitsmarkt slechts voor een deel, met name voor de grote 

niet-huishoudelijke consumenten, opengesteld werd, waren er in totaal acht 

leveranciers actief op de Vlaamse markt. Het was echter niet zo dat iedere consument 

die in aanmerking kwam de keuze had tussen acht verschillende leveranciers. Het 

aantal leveranciers waaruit men kon kiezen, hing af van de distributienetbeheerder op 

wiens net men aangesloten was, zoals tabel 3 ook duidelijk toont. Bovendien was (en 

is) Electrabel actief met twee, zij het autonome, entiteiten: Electrabel NV en 

Electrabel Costumer Solutions. Hierdoor kon er bijvoorbeeld bij het bestaan van drie 

leveranciers op een distributienet niet gesproken worden van reële concurrentie, 

aangezien twee van die leveranciers onder de paraplu van Electrabel konden vallen. 

Bovendien proberen beide ondernemingen elkaar aan te vullen: Electrabel NV focust 

op de echte grootgebruikers en kent dus een relatief klein klantenbestand, terwijl 

Electrabel Customer Solutions focust op de kleinere verbruikers, maar kent dan weer 

een groot aantal klanten (VREG, 2002, pp. 6-9). 

De acht leveranciers die in 2002 actief waren in Vlaanderen, naast de twee 

leveranciers van Electrabel, waren Luminus, Sourcepower.net, RWE Solutions, 

RWE+, EDF en EBM. We zien dat twee van deze leveranciers onder de koepel van 

RWE zaten, wat de concurrentie niet bevordert (VREG, 2002, p. 9). 



 

 

 

In 2003 waren er maar liefst 17 ondernemingen met een leveringsvergunning in 

Vlaanderen. Deze waren echter nog niet allemaal actief in het eerste kwartaal van dat 

jaar (VREG, 2003, p. 5). Zo stopte Sourcepower.net op het einde van 2002 met haar 

leveringsactiviteiten (Standaard.be, 2002). Andere leveranciers die nog maar recent 

een vergunning kregen, waren nog niet daadwerkelijk begonnen met hun 

leveringsactiviteiten. De concurrentiegraad verschilde nog steeds sterk van de ene tot 

de andere distributienetbeheerder, zoals tabel 4 ook aangeeft (VREG, 2003, pp. 5-6). 

Desalniettemin was de markt in een jaar tijd tien
9
 vergunde leveranciers rijker 

geworden, terwijl het aantal actieve leveranciers steeg met vier, zoals we in tabel 5 

kunnen zien. Merk wel op dat zowel Electrabel, Nuon en RWE elk vertegenwoordigd 

zijn op de markt met twee leveranciers, waardoor er in feite eerder van drie dan van 

zes afzonderlijke leveranciers gesproken kan worden wat deze ondernemingen betreft 

(VREG, 2003, pp. 7-8). 

Eind 2006 waren er, met een totaal van 17, twee houders van een leveringsvergunning 

minder dan eind 2005. Dit kwam doordat SPE in 2006 drie elektriciteitsleveranciers 

overnam: Luminus, City Power en ALG Négoce. In de loop van dat jaar verkregen 

ook twee  nieuwe spelers, met name Echte Energie België en Thenergo, een 

leveringsvergunning. Beiden leverden in 2006 echter nog geen elektriciteit in 

Vlaanderen. Er waren op de Vlaamse elektriciteitsmarkt op het einde van 2006 dus 16 

elektriciteitsleveranciers actief. Slechts acht van deze leveranciers waren echter actief 

in het leveren van elektriciteit aan huishoudelijke consumenten, zoals tabel 6 

aangeeft. Bovendien verschilde ook, zoals uit tabel 7 af te lezen, het aantal 

beschikbare leveranciers per deelgebied (Vreg, 2007, pp. 8-9). Dit verschil is echter 

minder frappant, gezien het minimum aantal leveranciers op zes ligt, wat een stuk 

hoger is dan de twee (voor Intermosane zelfs nul) in 2002. Merk op dat zowel 

Electrabel als E.ON elk twee leveranciers op de markt hebben. 

Eind 2007 telde de Vlaamse elektriciteitsmarkt in totaal twintig ondernemingen met 

een leveringsvergunning, wat er drie meer waren dan op het einde van het jaar ervoor. 

De drie nieuwkomers waren Endesa Energía, Nidera Handelsompagnie en Reibel. De 

twee eersten leverden in 2007 nog geen elektriciteit in Vlaanderen. Ook Thenergo en 

                                                 
9
 Trianel Energie B.V. kreeg op 4 februari 2003 een leveringsvergunning toegekend, maar is nog niet 

opgenomen in de tabel. 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF30092002_002


 

 

 

Echte Energie België voltrokken nog steeds geen leveringsactiviteiten. Reibel startte 

eind 2007 wel met een eerste testklant. Met andere woorden: op het einde van 2007 

telde de Vlaamse elektriciteitsmarkt 15 actieve leveranciers (VREG, 2008, pp. 7-8). 

Eind 2008 telde de Vlaamse elektriciteitsmarkt, met een totaal van 21, een vergunde 

leverancier meer dan een jaar eerder. Twee nieuwe spelers, DB Energie en E.ON 

Energy Sales, kregen een vergunning en een reeds bestaande vergunninghouder, 

Echte Energie België, leverde zijn vergunning in. De vergunninghouders die in 2007 

totaal geen elektriciteit leverden, deden dat in 2008 nog steeds niet: Endesa Energía, 

Nidera Handelscompagnie en Thenergo. Ook nieuwkomer DN Energie leverde in 

2008 nog geen elektriciteit, maar begon daarmee in januari 2009. Reibel, die in 2007 

enkel leverde aan een testklant, voltooide in 2008 leveringsactiviteiten in de meeste 

delen van Vlaanderen. Ook in 2008 zien we dat bepaalde leveranciers behoren tot 

dezelfde groep, met name de GDF Suez-groep (Electrabel) en de E.ON-groep, 

waarbinnen afspraken gemaakt kunnen worden, hetgeen de concurrentie eventueel 

kan beperken (Vreg, 2009, pp. 7-8). 

Het aantal ondernemingen met een leveringsvergunning steeg van eind 2008 tot eind 

2009 tot een totaal van 25, hetgeen een stijging met vier nieuwe vergunninghouders 

betekende. Volgende vier kregen een vergunning toegekend in 2009: OCTA+ 

Energie, RWE Energy Belgium, Scholt Energy Control België en Elegant. Geen van 

allen was al effectief actief op de markt in 2009. Reibel veranderde haar naam naar 

Belpower International, waarvoor een nieuwe leveringsvergunning verleend werd en 

de oude aldus vernietigd werd. Ook Eneco International wijzigde haar naam naar 

Eneco België. Ondertussen waren Endesa Energia en Thenergo nog steeds niet 

overgegaan tot het effectief leveren van elektriciteit. E.ON Energy Trading droeg al 

haar klanten over aan E.ON Energy Sales, maar behield haar leveringsvergunning. 

Ook Trianel stopte haar leveringsactiviteiten in 2009, maar ook zij behield voorlopig 

haar vergunning. Zoals we uit tabel 12 kunnen aflezen, startte DB Energie haar 

leveringsactiviteiten in 2009, waardoor er in dat jaar uiteindelijk 17 actieve 

elektriciteitsleveranciers waren, wat een stijging van 1 leverancier betekende ten 

opzichte van een jaar eerder (VREG, 2010, pp. 7-8). Uit tabel 13 kunnen we 

bovendien aflezen dat voor iedere subgroep van consumenten het aantal beschikbare 

leveranciers waaruit een keuze gemaakt kon worden steeg. 



 

 

 

Op het einde van 2010 kende de Vlaamse elektriciteitsmarkt 26 vergunninghouders 

voor leveringsactiviteiten, wat er een meer was dan in 2009. Pfalzwerke, Elexys en 

Electrawinds Distributie kregen in 2010 een vergunning. EDF Belgium werd 

opgeslorpt door SPE, terwijl zowel E.ON Energy Trading als Thenergo hun 

vergunning inleverden (VREG, 2011, p. 8-9). 

Tegen het einde van 2011 waren er met 26 evenveel vergunninghouders als in 

dezelfde periode van het jaar 2010, zij het dat het niet volledig dezelfde 

ondernemingen betrof. Zo verkregen de nieuwelingen Delta Energy Belgium, Enovos 

Luxembourg en Trevion in 2011 een vergunning toegekend. Tezelfdertijd werd de 

vergunning van EDF Belgium opgeheven, waarna het klantenbestand werd 

overgedragen naar EDF Luminus. Hetzelfde gebeurde met RWE Energy Belgium, zij 

het dat hier Essent Belgium de klantenportefeuille overnam. Nidera 

Handelscompagnie verliet de Vlaamse elektriciteitsmarkt volkomen. Slechts twee van 

de 26 vergunninghouders, met name Trianel en Pfalzwerke, waren geen actieve 

leverancier. Alle 24 andere vergunninghouders waren dat wel op het einde van 2011, 

of werden dat in het begin van 2012. Gezien de VREG in het jaarverslag van 2010 

geen melding maakt van het aantal actieve leveranciers op het einde van dat jaar, 

vergelijken we hier de huidige situatie met die van twee jaar eerder. Van eind 2009 

naar begin 2012 is er een stijging op te merken met maar liefst 7 actieve 

elektriciteitsleveranciers. Tabel 16 toont dat het aantal leveranciers waaruit de 

consument een keuze kan maken in de meeste regio's wel zeer hoog ligt vergeleken 

met 10 jaar geleden. In tabel 17 zien we dat er voor alle individuele subgroepen een 

groter aantal leveranciers paraat staat (VREG, 2012e, pp. 11-12). 

Als conclusie kunnen we stellen dat er, gelet op het aantal leveranciers dat er de 

voorbije 10 jaar op de Vlaamse elektriciteitsmarkt is gekomen en gegaan, wel degelijk 

vrije toegang is voor elektriciteitsleveranciers. In 2002 waren er acht leveranciers op 

de markt, waar dat er aan het begin van 2012 26 zijn, waarvan 24 actief. Ook wanneer 

we de leveranciers die tot dezelfde groep behoren samentellen, zien we een immens 

verschil: van 6 in 2002 naar 24 vergunninghouders, waarvan 22 actief, in 2012. 

 



 

 

 

Vrije concurrentie . . . 

 

. . . op vlak van productie 

Normaalgezien wordt de Residual Supply Index berekend voor een bepaald uur. 

Aangezien het ons hier veel te ver zou leiden wanneer we de RSI voor elk uur in een 

jaar zouden berekenen, zal hier met gemiddeldes gewerkt worden. Dit is voldoende 

om een ruim beeld te geven van de mate van concurrentie in de Belgische 

productiesubsector. De productiecapaciteit staat standaard genoteerd in kilowatt, 

terwijl de consumptie genoteerd staat in kilowattuur. Kilowatt is een maatstaf van 

vermogen. Kilowattuur is het gemiddeld vermogen dat verbruikt wordt gedurende een 

uur. Bijvoorbeeld: een elektrische verwarming met een maximaal vermogen van 2kW 

verbruikt op een uur wanneer ze constant op maximaal vermogen draait 2kWh 

(Energieleveranciers.nl). Om met dezelfde meeteenheden te werken zal de totale 

consumptie omgezet moeten worden van gigawattuur naar gigawatt. 

Elia brengt jaarlijks de geschatte consumptie van het volledige afgelopen jaar uit. Het 

jaar 2011 telde 365 dagen van elk 24 uur, hetgeen neerkomt op een totaal van 8760 

uren. Voor dat jaar schatte Elia het totale verbruik, de netverliezen
10

 reeds ingerekend, 

op 81622 GWh (CREG, 2012a, p. 33). Wanneer we dit delen door 8760 uren komen 

we 9,3176 GW uit. Dat laatste cijfer is dus het gemiddelde vermogen dat in 2011 

vereist werd door de Belgische consumenten. De RSI wordt logischerwijze eerst 

berekend voor de producent met het grootste aandeel in de productiecapaciteit. 

Daarna wordt voor de volledigheid ook gekeken naar de tweede grootste producent. 

Wanneer deze de concurrentie niet in gevaar brengt, zal niet verder naar andere 

producenten gekeken worden. De gegevens voor onderstaande berekening komen uit 

het jaarverslag van de CREG voor het jaar 2011. 

De grootste producent in België is Electrabel, met een capaciteit van 11,4 Gigawatt. 

In onderstaande berekening worden de verschillende stappen overlopen. De RSI-

waarde voor Electrabel is 0,5536. Dit is ruim onder de gestelde threshold, wat 

betekent dat Electrabel behoorlijke marktmacht kent. 

                                                 
10

 Een deel van de geproduceerde elektriciteit die op de transportnetten gezet wordt, gaat onderweg 

naar de eindbestemming verloren. 

http://www.energieleveranciers.nl/energie/begrippen/watt-kilowatt


 

 

 

    
                                                               

                             
 

 

       
                          

         
 

     
        

         
 

            

 

Voor EDF ligt de RSI-waarde op 1,5195, hetgeen duidelijk boven de waarden van 

zowel 1 als 1,2 ligt, waardoor er, zoals eerder vermeld, geen probleem is. 

 

Tabel 19: RSI-waarden van de twee grootste producenten. 

Producent Electrabel EDF 

RSI-waarde 0,5536 1,5195 

 

Voor de volledigheid en om een vergelijking met de mate van concurrentie in de 

leveringssubsector te kunnen maken, moet geduid worden op het feit dat de CREG, 

hoewel niet optimaal voor de productiesubsector, jaarlijks de Herfindahl-Hirschman 

Index berekent. Voor het jaar 2011 bekwam men een HHI score van 5160 wat betreft 

de productiecapaciteit en 5440 wat betreft de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. 

Deze score zit ver boven de threshold van 2500 (CREG, 2012a, pp. 34-35). 

Wat zowel de RSI als de HHI betreft, kunnen we dus wel stellen dat er duidelijk een 

gebrek aan concurrentie is in de productie van elektriciteit in België. 

 

 



 

 

 

. . . op vlak van levering 

Voor het onderzoeken van de mate van concurrentie in de leveringssubsector van de 

Vlaamse elektriciteitsmarkt gebruiken we, zoals eerder gesteld, de Herfindahl-

Hirschman Index. We hebben het geluk dat de VREG de HHI-waarden jaarlijks meet. 

Hiervoor beschouwen ze bepaalde leveranciers als behorende tot eenzelfde groep. Een 

overzicht van de leveranciers en hun respectievelijke marktaandelen, is terug te 

vinden in tabel 17 in bijlage I. Zo Vallen GDF-SUEZ, Electrabel Costumer Solutions 

en Electrabel NV onder de groep GDF-SUEZ, gezien de twee laatstegenoemde 

leveranciers hiervan dochterondernemingen zijn. Zo vallen ook E.ON Belgium en 

E.ON Energy Trading onder eenzelfde groep. Hetzelfde geldt voor Essent en RWE. 

Gemeten op basis van het aantal beleverde toegangspunten bedraagt de HHI-waarde 

op het einde van 2011 4227, wat duidelijk boven de threshold van 2500 ligt. 

Bovendien valt op dat er op de markt voor niet-huishoudelijke afnemers een veel 

hogere HHI-score gemeten wordt, wat wijst op nog minder concurrentie dan op de 

markt voor huishoudelijke afnemers. Een meer accuraat beeld wordt echter wellicht 

gevormd door de berekening van de HHI op basis van de hoeveelheid geleverde 

elektriciteit. Voor 2011 bedroeg de HHI-waarde 4326, wat nog hoger is dan wanneer 

we kijken naar het aantal beleverde toegangspunten (VREG, 2012e, pp. 26-27).  

Tabel 20: HHI elektriciteit op basis van marktaandelen in termen van toegangspunten 

(VREG, 2012e, p. 26). Vereenvoudigde versie. 

Jaar 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2011 

HHI-waarde 4.812 4.595 4.227 

 

Tabel 21: HHI elektriciteit op basis van marktaandelen in termen van volumes 

(VREG, 2012e, p. 27). 

Jaar 2009 2010 2011 

HHI-waarde 5.039 4.782 4.326 

 



 

 

 

De VREG gebruikt naast de HHI nog een andere maatstaf voor het berekenen van de 

graad van concurrentie op vlak van elektriciteitslevering in Vlaanderen, met name de 

Concentratie-index (C3). Deze geeft weer wat het gezamenlijk marktaandeel van de 

drie grootste marktaandeelhouders is. Ook hier werkt de VREG met een 

groepsbenadering, waarbij gerelateerde leveranciers beschouwd worden als een enkel 

bedrijf. Op het einde van 2011 bedroeg de C3-waarde 90,38%. De drie grootste 

leveranciersgroepen hebben dus meer dan 90% van de volledige markt in Vlaanderen 

in handen. 

 

Tabel 22: C3 elektriciteit (VREG, 2012e, p. 27). Vereenvoudigde versie. 

Jaar 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 

C3-waarde 93,80% 92,69% 90,38% 

 



 

 

 

Conclusie: nog een lang weg af te leggen 
 

De vraag die in dit onderdeel beantwoord moest worden was 'hoe is het gesteld met de 

concurrentie op de Vlaamse elektriciteitsmarkt?'. We hebben gebruikgemaakt van drie 

factoren die samen de concurrentiegraad uitmaken. Ten eerste is er de vrije keuze van 

de consument. We hebben kunnen vaststellen dat de consument steeds meer van zijn 

vrijheid gebruikmaakt om van leverancier te wisselen. Dit is een positieve 

ontwikkeling die zich best nog verder doorzet. Hoe meer de consument haar rechten 

kent en benut, hoe meer de leveranciers met elkaar in concurrentie moeten treden. 

Desalniettemin werd de threshold van 10% nog in geen enkel jaar bereikt. 2012 kan 

echter het eerste jaar worden waarin dat wel het geval is. Het wordt dus afwachten 

wat de statistieken op het einde van dit jaar zeggen. 

De tweede vereiste volgens Albers (2002), de vrije toegang van derde partijen tot het 

net, werd opgesplitst in toegang van nieuwe producenten enerzijds en toegang van 

nieuwe leveranciers anderzijds. Wat betreft de intrede van nieuwe producenten op de 

markt, hebben we vastgesteld dat er de voorbije tien jaar wel degelijk een aantal 

nieuwe spelers actief zijn en de threshold bereikt werd. Anderzijds stellen we vast dat 

de nieuwe producenten, op EDF Luminus en E.ON na, slechts een zeer klein aandeel 

hebben in de totale markt. Wat betreft de toegang van nieuwe leveranciers tot het de 

transportnetten, mag de Vlaamse elektriciteitsmarkt trots zijn op haar evolutie. De 

threshold die in de methodologiesector vastgelegd werd, werd vlot overschreden. Er 

is dus een voldoende instroom geweest van nieuwe leveranciers: de threshold van 1 

nieuwe leverancier per jaar werd ruim overschreden. Ook hier dient echter opgemerkt 

te worden dat het gros van de nieuwkomers slechts een klein marktaandeel in handen 

heeft. Er is voor hen dus zeker nog ruimte voor groei en voor een geslaagde 

liberalisering is daar nood aan. 

Tot slot is er de vrije concurrentie op vlak van productie en op vlak van levering. Op 

beide domeinen zien we dat er nog een hele weg af te leggen is. De RSI-waarde van 

Electrabel ligt veel te laag, terwijl de HHI voor de volledige markt voor de productie 

van elektriciteit te hoog ligt. Ook de HHI- en C3-waarden van de leveringssubsector 

liggen veel te hoog. Al deze meetinstrumenten geven aan dat de Vlaamse 

elektriciteitsmarkt nog ver verwijderd is van een competitieve markt. 



 

 

 

We zien dus een spanning tussen de verschillende bouwstenen van een competitieve 

markt, zoals door Albers (2002) opgesomd. Enerzijds zit het goed wat betreft de 

toegang van derden tot de transportnetten. Anderzijds kunnen we nog niet spreken 

van een ware competitieve markt doordat de consument nog niet voldoende van 

leverancier wisselt en de concentratie van marktaandelen nog te hoog ligt, zowel op 

vlak van productie als op vlak van levering. 



 

 

 

Hoofdstuk IV: De wetgevingsanalyse 

 

Regulering van toegang: Nationale regulerende instanties 

In het theoretische kader kwamen onafhankelijke nationale regulerende instanties aan 

bod als een van de precondities. Deze regulatoren zouden drie soorten taken moeten 

vervullen: structurele taken, regulerende en controlerende taken en taken met 

betrekking tot transitional problems. Alvorens na te gaan in welke mate de wetgeving 

deze taken toevertrouwd aan de regulatoren, wordt eerst de onafhankelijkheid 

besproken. 

 

Onafhankelijkheid 

Artikel 35 van de derde Elektriciteitsrichtlijn verplicht iedere lidstaat tot het 

aanwijzen van een enkele nationale regulerende instantie. Dit belet lidstaten echter 

niet om ook op regionaal niveau regulerende instanties op te richten 

(Elektriciteitsrichtlijn, p. 80). België is een goed voorbeeld van een land waar voor 

deze optie gekozen werd: federaal is er de CREG, terwijl er voor de gewesten de 

VREG (Vlaanderen) CWAPE (Wallonië) en BRUGEL (Brussel) zijn (Synergrid, 

2012).  

Artikel 35 verplicht de lidstaten de onafhankelijkheid van hun regulatoren te 

garanderen, met name via volgende mechanismen. Ten eerste moet de organisatie zelf 

onafhankelijke en juridische gescheiden zijn van andere, zij het publieke of 

particuliere, entiteiten. Ten tweede moeten de werknemers en de bestuurders van de 

regulator onafhankelijk zijn van marktbelangen, en geen instructies nodig hebben of 

ontvangen van externe entiteiten, wanneer ze reguleringstaken verrichten. Verder 

moet de regulator een jaarlijkse begroting toebedeeld krijgen, zodat ze autonoom is in 

de uitvoering van haar taken en in de keuze van besteding van de financiële middelen 

die daarvoor nodig zijn. Tot slot moeten de bestuursleden vast aangesteld worden 

voor een periode van vijf tot zeven jaar en mag het mandaat slechts eenmalig verlengd 

worden (Elektriciteitsrichtlijn, p. 81). Met dit artikel probeert de richtlijn aldus de 



 

 

 

onafhankelijkheid van de regulator, zoals vereist volgens het in hoofdstuk II gebruikte 

theoretische kader, vast te leggen. 

 

Onafhankelijkheid van de CREG: federale wetgeving 

 

Door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(vanaf hier de Elektriciteitswet genoemd) werd de Commissie voor de Regulering van 

de Elektriciteit en het Gas (CREG) opgericht. Dit is een autonoom organisme, wat wil 

zeggen dat het onafhankelijk werkt van andere publieke entiteiten (Elektriciteitswet, 

1999, p. 43). Wat betreft de maatregelen voor het garanderen van die 

onafhankelijkheid moet er gewezen worden op het feit dat de CREG uit drie organen 

bestaat: het directiecomité, de algemene raad en de Geschillenkamer. 

Het directiecomité bestaat uit een voorzitter en drie andere leden. Zij worden 

individueel aangesteld via een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit en dit 

voor een termijn van zes jaar die eenmaal hernieuwbaar is. De directie is belast met 

het operationeel bestuur van de CREG en moet alle handelingen stellen die nodig zijn 

voor het uitvoeren van de taken van de CREG die hierna besproken worden 

(Elektriciteitswet, 1999, p. 49). Samengevat is het directiecomité dus het uitvoerende 

orgaan. Er wordt normaliter beslist bij consensus, maar wanneer dit niet bereikt kan 

worden, wordt er overgegaan tot een stemming. In dat geval worden beslissingen bij 

gewone meerderheid genomen (CREG, 2012b, p. 2). De leden van het directiecomité 

moeten onafhankelijk zijn (Elektriciteitswet, 1999, p. 50). De maatregelen die deze 

onafhankelijkheid moeten garanderen werden vastgelegd door een koninklijk besluit 

van 3 mei 1999. Ten eerste mogen leden van de Europese, federale en regionale 

parlementen, leden van de federale en regionale regeringen, leden van de kabinetten 

noch provinciale gedeputeerden in het directiecomité zetelen. Daarnaast mogen de 

leden van het directiecomité geen enkele functie invullen of activiteit uitoefenen voor 

een gas- of elektriciteitsbedrijf
11

. Dit verbod blijft nog tot een jaar na afloop van het 

mandaat van het lid van het directiecomité gelden. Ten derde mogen de leden geen 

aandelen of gelijkaardige waardepapieren van gas- en elektriciteitsondernemingen 

bezitten. Ten slotte mag een lid van het comité een vergadering niet bijwonen 
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 De netbeheerders, eigenaars van het net, producenten, leveranciers of tussenpersonen. 



 

 

 

wanneer hij of zij bij een bepaalde beslissing of advies van de CREG tegengestelde 

belangen heeft. Wanneer een lid van het directiecomité een van de drie voorgaande 

regels overtreedt, kan hij of zij een gevangenisstraf oplopen van drie tot zes maanden, 

alsook een boete van vijftig tot tienduizend frank (ongeveer €1,25 tot €250) 

aangerekend krijgen (K.B. Directiecomité CREG, 1999, p. 22296). 

"De algemene raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale regering, 

van werknemers-, werkgevers- en middenstandsorganisaties en milieuverenigingen, 

en van producenten, van de netbeheerder, distributienetbeheerders, tussenpersonen, 

leveranciers en verbruikers." Ook de regionale regeringen mogen vertegenwoordigers 

afvaardigen. De belangrijkste taken van de algemene raad zijn het bepalen van 

richtsnoeren voor de toepassing van de elektriciteitswet en de uitvoeringsbesluiten 

ervan, het geven van adviezen aan onder andere het directiecomité en het 

bediscussiëren van de doelstellingen en strategieën van het energiebeleid 

(Elektriciteitswet, 1999, p. 50). De leden van de algemene raad worden bij 

ministerieel besluit benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Minstens 

driemaal jaarlijks, en telkens wanneer dit nodig geacht wordt, wordt de Raad bijeen 

geroepen door haar voorzitter. De adviezen en beslissingen van de Raad komen in het 

algemeen tot stand bij consensus. Wanneer er geen consensus bereikt wordt, worden 

de standpunten van de individuele vertegenwoordigde organisaties en overheden 

specifiek vermeld (KB Algemene Raad CREG, 1999, pp. 22298-22299). Bovendien 

handelt het directiecomité onafhankelijk van de algemene raad en ontvangt het er 

geen instructies van (Elektriciteitswet, 1999, p. 50). Het is echter wel mogelijk dat het 

directiecomité aan de algemene raad vraagt om adviezen uit te brengen. Voor 

bepaalde ontwerpen van adviezen en studies is dat eerste orgaan bovendien verplicht 

de mening van het tweede te vragen (CREG, 2012b, p. 8). Om te garanderen dat geen 

van de vertegenwoordigde partijen op een of andere manier de macht naar zich toe 

kan trekken, wordt vereist dat minstens de helft van de leden van de algemene raad 

aanwezig is. De eventueel te nemen adviezen en beslissingen worden bovendien eerst 

in werkgroepen onderzocht (K.B. Algemene Raad CREG, 1999, p. 22299). 

De Geschillenkamer, ten slotte, bestaat uit een voorzitter, twee andere leden en drie 

plaatsvervangers, elk benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De taak 

van dit orgaan is het beslissen, op verzoek van een van de betrokken partijen, over een 

geschil betreffende de verplichtingen die voor de netbeheerders voortvloeien uit de 



 

 

 

Elektriciteitswet en de daaraan gerelateerde uitvoeringsbesluiten. Voor de leden van 

de Geschillenkamer gelden dezelfde onverenigbaarheden van mandaten als voor de 

leden van het directiecomité. Bovendien mogen de leden van deze kamer lid van de 

andere organen van de CREG noch personeelsleden van de CREG zijn. Daarnaast 

mogen de leden geen functies of activiteiten uitoefenen bij een van de netbeheerders, 

producenten, leveranciers of tussenpersonen. Dit laatste verbod blijft gelden tot een 

jaar na het beëindigen van het mandaat van het lid van de Geschillenkamer. Tot slot 

mogen de leden geen aandelen of soortgelijke waardepapieren van 

elektriciteitsbedrijven bezitten. Wanneer een lid van de Geschillenkamer een 

tegengesteld belang heeft bij een geschil dat in behandeling is, mag hij of zij niet 

deelnemen aan de beraadslaging of de stemming en moet hij of zij dat te kennen 

geven aan de overige leden en plaatsvervangers, die dit melden in de uiteindelijke 

beslissing (Elektriciteitswet, 1999, p. 55-56). 

 

Onafhankelijkheid van de VREG: Vlaamse regelgeving 

 

Op Vlaams niveau werd de Elektriciteitsrichtlijn omgezet door het Decreet houdende 

algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (verder het Energiedecreet 

genoemd). De regulator die daarmee werd opgericht kreeg de naam 'Vlaamse 

Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt', of, afgekort, de VREG. De VREG 

werkt op een onpartijdige en transparante manier. De regulator noch haar bestuurders 

en personeelsleden vragen en ontvangen voor de uitoefening van de taken en 

bevoegdheden van de VREG instructies van de Vlaamse regering of van andere, 

publieke of particuliere, entiteiten (Energiedecreet, 2009, p. 9). Om de 

onafhankelijkheid van de VREG als organisatie te verzekeren, beschikt zij over een 

vaste jaarlijkse dotatie. De VREG kan nog van bijkomende publieke gelden, zoals 

bijvoorbeeld subsidies, gebruikmaken. Daarnaast haalt de VREG ook inkomsten uit 

retributies en vergoedingen voor prestaties aan derden (Energiedecreet, 2009, p. 15). 

Het bestuur van de VREG ligt in handen van de raad van bestuur, die bestaat uit ten 

minste vijf leden die door de Vlaamse regering worden aangesteld voor een eenmalig 

verlengbare termijn van vijf jaar. Daarenboven mogen de aangestelde leden bij 

consensus een beperkt aantal bijkomende onafhankelijke bestuurders opnemen in de 



 

 

 

raad. De bestuursleden mogen slechts ontslagen worden op eigen vraag of bij 

overtreding van de voor hen geldende regels (Energiedecreet, 2009, p. 12). De raad 

van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft 

van de leden aanwezig is. In principe worden beslissingen genomen bij consensus, 

maar een gewone meerderheidsstemming is mogelijk (VREG, 2012h, p. 26308). De 

voornaamste verantwoordelijkheid van het bestuur is het vastleggen van een jaarlijks 

ondernemingsplan en een operationeel plan voor de middellange en lange termijn 

(Energiedecreet, 2009, p. 13). Het jaarlijks ondernemingsplan bevat de doelstellingen 

voor dat bepaalde jaar en de acties die de VREG hiertoe zal nemen (VREG, 2012f, p. 

2). 

Voor de bestuursleden van de VREG gelden bepaalde onverenigbaarheden met andere 

mandaten. Zo mogen zij geen functie of activiteit uitoefenen bij een neteigenaar, 

netbeheerder, producent, leverancier of ander bedrijf dat gelinkt is aan de 

elektriciteitsmarkt. Ook het bezit van aandelen of gelijkaardige waardepapieren van 

een van de marktpartijen is verboden. Volgende publieke mandaten zijn daarenboven 

ook niet toegelaten: lid van het Europese, het federale of de regionale parlementen, lid 

of kabinetslid in de federale of regionale regeringen, provinciaal gedeputeerde en lid 

van het college van burgemeester en schepenen van een gemeente. De bestuurders 

van de VREG mogen bovendien geen andere functie binnen de regulator vervullen, 

noch binnen een ander departement of agentschap van de federale of regionale 

overheid (Energiedecreet, 2009, p. 12). 

Naast de gewone bestuursleden wordt door de Vlaamse regering ook een gedelegeerd 

bestuurder aangesteld. Deze maakt ook deel uit van de raad van bestuur. Hij of zij is 

verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de VREG. Wellicht de voornaamste 

taak van de gedelegeerde bestuurder is het uitvoeren van de beslissingen die door de 

raad van bestuur genomen worden (Energiedecreet, 2009, p. 13).  

 

 

 

 

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/vreg_ondernemingsplan_2012.pdf


 

 

 

Structurele taken 

 

Artikel 36 van de Elektriciteitsrichtlijn bespreekt de algemene doelstellingen van de 

nationale regulerende instanties. De hoofddoelstelling is de bevordering van de 

totstandkoming van een door concurrentie gekenmerkte, duurzame interne markt voor 

elektriciteit binnen de Europese Unie. Om dit te kunnen realiseren moeten de 

regulatoren bepaalde taken toegewezen krijgen, dewelke in artikel 37 opgesomd 

worden. Wat betreft de structurele taken zoals in hoofdstuk II vermeld, wordt in de 

richtlijn gesteld dat de regulator de taak heeft erover te waken dat er geen 

kruissubsidies plaatsvinden tussen activiteiten met betrekking tot transmissie, 

distributie, productie en levering. De taken in verband met ontvlechting hebben 

betrekking op het houden van toezicht op eventueel discriminerend gedrag vanwege 

de transmissienetbeheerder, alsook het opleggen van sancties indien er een 

overtreding wordt vastgesteld (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, pp. 81-82). Artikel 10 stelt 

dat de regulerende instanties erop moeten toezien dat de transmissienetbeheerders de 

eisen van artikel 9 naleven. Dat laatste artikel behandelt het ontvlechtingsregime 

(Elektriciteitsrichtlijn, 2009, pp. 68-69).  

In artikel 23 van de Elektriciteitswet komen de taken van de CREG aan bod. Wat 

betreft de eerste groep taken, valt vooral de controletaak met betrekking tot 

kruissubsidiëring op. De wet stelt dat de CREG de afwezigheid van kruissubsidies 

tussen de verschillende activiteiten in de elektriciteitssector moet controleren. De 

CREG moet hiertoe de rekeningen van de verschillende ondernemingen inkijken. Die 

rekeningen moeten ook gecontroleerd worden op boekhoudkundige verrichtingen van 

ondernemingen met geassocieerde ondernemingen om na te gaan of er effectieve 

boekhoudkundige ontvlechting heeft plaatsgevonden. Minder specifieke subdelen van 

artikel 23 stellen dat de CREG controle moet uitoefenen op de netbeheerders en de 

andere elektriciteitsbedrijven om na te gaan of de bepalingen van de wet en haar 

uitvoeringsbesluiten nageleefd worden. Hieronder valt uiteraard ook het toezicht op 

de ontvlechtingsmaatregelen die genomen werden (Elektriciteitswet, 1999, pp. 43-44). 

Het Energiedecreet geeft de VREG een aantal breed gedefinieerde taken. Zo is ze 

belast met het toezicht en de controle op de naleving door de verschillende 

marktpartijen van de bepalingen in het decreet en de aanverwante 

uitvoeringsbepalingen. Ook wordt toezicht gehouden op de naleving van de 



 

 

 

technische reglementen die door de VREG zelf opgesteld worden. Om de naleving 

van alle vernoemde regelgevingsdocumenten te kunnen afdwingen, kan de regulator 

sancties opleggen wanneer er overtredingen begaan worden. De regelgeving waarop 

het toezicht en de sancties betrekking hebben, houden zowel structurele maatregelen 

zoals ontvlechting en kruissubsidiëring in als maatregelen met betrekking tot 

marktgedrag zoals het garanderen van third party access. Specifiek wordt wel de 

verantwoordelijkheid van de aanduiding, wijziging en beëindiging van aanwijzing van 

de netbeheerder, wat een onderdeel is van het ontvlechtingsproces, vermeld 

(Energiedecreet, 2009, pp. 9-11).  

 

Regulerings- en controletaken 

 

Wat betreft de taken met betrekking tot de regulering en controle van marktgedrag, is 

de richtlijn al wat specifieker. Zo moet de regulator ervoor zorgen dat zowel de 

systeembeheerders als de producenten en leveranciers hun verplichtingen die 

voortvloeien uit de richtlijn naleven. Om hiervoor te zorgen, moeten de regulerende 

instanties sancties kunnen opleggen. Daarnaast krijgen ze ook de bevoegdheid tot het 

vaststellen of vooraf goedkeuren van de voorwaarden en tarieven voor derde partijen 

om toegang te verkrijgen tot de transportnetten (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 82). 

Van het toekennen van vergunningen voor productie en levering wordt geen melding 

gemaakt in het wetgevingshoofdstuk over de nationale regulatoren. De nood aan 

incentive regulation, waarop Jamasb & Pollitt (2005) reeds wees, wordt er in het 

inleidende gedeelte van de wetgeving meermaals bevestigd. Artikel 36 geeft aan de 

nationale regulatoren de opdracht ervoor te zorgen dat de netbeheerders en -

gebruikers de nodige drijfveren hebben voor het garanderen van de efficiëntie van het 

systeem en de bevordering van de marktintegratie (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 81).  

De Elektriciteitswet belast de CREG met de bevordering van de toegang van nieuwe 

productiecapaciteit tot het net door het wegnemen van barrières die in de weg staan 

van de opkomst van nieuwe producenten. Bovendien is er de algemene 

toezichthoudende taak op de transparantie en de mededinging op de 

elektriciteitsmarkt. (Elektriciteitswet, 1999, p. 43). Wat betreft de tarieven voor 

toegang tot de netten, zijn het de netbeheerders die een tariefplan opstellen. Hiervoor 



 

 

 

is echter de goedkeuring van de CREG vereist, dus wanneer de CREG niet akkoord 

gaat, moet de netbeheerder een nieuw voorstel doen, eventueel na adviezen van de 

CREG (Elektriciteitswet, 1999, p. 22). De CREG ziet er op toe dat geen enkel 

elektriciteitsbedrijf, al dan niet in overleg met andere elektriciteitsbedrijven, 

anticompetitieve handelingen voltrekt (Elektriciteitswet, 1999, p. 47). Wat betreft de 

vergunningen voor nieuwe productiecapaciteit, wordt de aanvraag initieel gericht tot 

de CREG. De CREG raadpleegt dan de netbeheerder en de federale en gewestelijke 

regeringen om daarna een voorstel te doen aan de federale minister bevoegd voor 

energie. De minister heeft het laatste woord en kan het advies van de CREG naast 

zich neerleggen (KB Productievergunningen, 2000, pp. 36627-36628).  

De breed gedefinieerde taken van de VREG, zoals vermeld in het deel over de 

structurele taken, gelden ook voor de taken met betrekking tot de regulering en 

controle van marktgedrag. Specifieker wordt echter de verantwoordelijkheid van het 

toekennen, wijzigen en opheffen van leveringsvergunningen vermeld (Energiedecreet, 

2009, p. 10). Opvallend is dat noch de wetgeving rond de CREG noch die rond de 

VREG veel aandacht besteedt aan incentive regulation, terwijl dat in de 

Elektriciteitsrichtlijn wel aan bod komt. 

 

Transitional problems 

 

Wat betreft de zogeheten transitional problems, kan op lid vier van artikel 37 van de 

Elektriciteitsrichtlijn gewezen worden, waarin staat dat de nationale regulerende 

instanties de bevoegdheid moeten krijgen voor het opleggen van effectieve sancties 

aan de ondernemingen die hun verplichtingen, zoals die in de richtlijn ter sprake 

komen, niet naleven (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 83). Deze verplichtingen houden 

onder andere verband met bevoorradingszekerheid, wat onder transitional problems 

gerekend kan worden. Het is namelijk zo dat het voor vroegere monopolistische 

producenten rationeel kan zijn om hun oudere, duurdere centrales buiten gebruik te 

stellen wanneer die niet meer opkunnen tegen goedkopere productie door moderne 

centrales van nieuwe spelers. Hierdoor kan echter de bevoorradingszekerheid in het 

gedrang komen. Maar nogmaals, zoals reeds in hoofdstuk II gesteld, is deze laatste 



 

 

 

groep taken minder essentieel voor het bestaan van concurrentie in de 

elektriciteitsmarkt. 

Ook de Electriciteitswet vermeldt een brede toezichtsverantwoordelijkheid voor de 

CREG: zij moet controle uitoefenen op de naleving uitvoeringsbesluiten door de 

netbeheerders en de andere elektriciteitsbedrijven van alle wettelijke bepalingen en 

uitvoeringsbesluiten. Meer uitdrukkelijk wordt de CREG belast met toezicht op 

nieuwe investeringen in productiecapaciteit met het oog op bevoorradingszekerheid 

(Elektriciteitswet, 1999, p. 44). 

De algemeen gedefinieerde bevoegdheden en taken van de VREG hebben ook 

betrekking op transitionele problemen, zoals het verzekeren van 

bevoorradingszekerheid. Opvallend is dat het Energiedecreet enige mate van incentive 

regulation bevat wat betreft deze problemen. Zo is de VREG verplicht de nodige 

stimulansen te creëren voor netbeheerders en netgebruikers om de efficiëntie te 

verbeteren en zo de marktintegratie te versterken (Energiedecreet, 2009, p. 11). 

 

Marktstructuur 

 

Met deze preconditie wordt het ontvlechtingsregime bedoeld. Dit kan opgedeeld 

worden in twee delen: ontvlechting van transmissie enerzijds en ontvlechting van 

distributie anderzijds. De Elektriciteitsrichtlijn bespreekt beide onderdelen. De 

federale wetgeving  behandelt enkel de ontvlechting van het transmissienet, terwijl de 

wetgeving van het Vlaamse Gewest enkel handelt over de ontvlechting van de 

distributienetten. 

 

Ontvlechting van het transmissienet 

 

De Elektriciteitsrichtlijn 

Ontvlechting is een van de meest centrale principes in de Elektriciteitsrichtlijn en de 

federale en Vlaamse wetgevingsdocumenten die deze richtlijn omzetten. De 

standaardsituatie, zo lijkt artikel 9 van de richtlijn te veronderstellen, is dat de 

onderneming die een transmissienet bezit ook handelt als transmissienetbeheerder en 



 

 

 

niet verbonden is met andere elektriciteitsbedrijven. In dat geval worden in lid 1 van 

artikel 9 bovendien nog een aantal eisen vooropgesteld voor het functioneel scheiden 

van de beheerder en andere elektriciteitsbedrijven. Zo mogen personen die, zij het 

direct of indirect, zeggenschap of enig recht hebben in de transmissienetbeheerder of 

het transmissienet op zich, geen zeggenschap of recht uitoefenen in een bedrijf dat 

actief is in de productie of levering van elektriciteit. Iemand die zeggenschap of een 

recht uitoefent over een productie- of leveringsonderneming mag niet het recht 

hebben om leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur of andere organen van 

de transmissienetbeheerder aan te wijzen. Tot slot mag niemand in de raad van 

bestuur of andere organen van zowel de transmissienetbeheerder als van een 

producent of leverancier zetelen. Samengevat: ook wanneer het transmissienet geen 

deel uitmaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf, zijn er maatregelen die moeten 

waarborgen dat de eigenaar en beheerder van het net zeker functioneel gescheiden 

zijn van producenten en leveranciers (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 68). 

Lid 1 van artikel 9 moet echter niet van toepassing zijn wanneer het transmissienet op 

3 september 2009 nog toebehoorde aan een verticaal geïntegreerd bedrijf. In dat geval 

moet de betrokken lidstaat ofwel een onafhankelijke systeembeheerder aanduiden 

ofwel de bepalingen uit hoofdstuk V naleven. Die laatstgenoemde bepalingen worden 

verder nog uit de doeken gedaan. Een derde mogelijkheid is dat de lidstaat geen 

onafhankelijke systeembeheerder aanduidt en maatregelen neemt die een effectievere 

onafhankelijkheid van de netbeheerder garanderen dan de bepalingen van hoofdstuk 

V van de richtlijn. Wanneer een lidstaat er voor kiest een onafhankelijke 

systeembeheerder aan te duiden, moet deze wel voldoen aan de bepalingen van het 

eerste lid van artikel 9. Bovendien moet zo'n onafhankelijke netbeheerder door de 

Europese Commissie goedgekeurd worden (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 68). 

Wanneer gekozen wordt voor een onafhankelijke transmissienetbeheerder moeten de 

eigenaars van de transmissiesystemen die deel uitmaken van een verticaal 

geïntegreerd bedrijf onafhankelijk zijn van de activiteiten van dat bedrijf die niet 

samenhangen met transmissie, althans wat betreft hun rechtsvorm, organisatie en 

besluitvorming (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 71). Hier zien we dus zowel een 

wettelijke als een functionele ontvlechting. Voor het garanderen van die ontvlechting 

en dus van de onafhankelijkheid van de netbeheerder, gelden een aantal 

minimumcriteria. Zo mogen personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van 



 

 

 

de eigenaar van het transmissiesysteem niet betrokken zijn bij activiteiten van de 

bedrijfsstructuren van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf die zich bezig houden met 

productie, distributie of levering van elektriciteit. Bovendien moet de eigenaar van het 

transmissiesysteem een nalevingsprogramma opstellen. Hierin worden maatregelen 

opgenomen om discriminerend gedrag uit te sluiten, wat op adequate wijze 

gemonitord moet worden (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 72). Lid 1 van artikel 16 

biedt nog een bijkomende functionele ontvlechtingsmaatregel, met name dat de 

eigenaar van het transmissiesysteem en de overige delen van het geïntegreerde bedrijf 

geen gebruik mogen maken van gezamenlijke diensten zoals bijvoorbeeld een 

gezamenlijke juridische dienst (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 72). 

Hoofdstuk V heeft betrekking op maatregelen die de onafhankelijkheid van de 

transmissienetbeheerder moeten garanderen. Zo stelt artikel 17 dat de netbeheerder 

met het verticaal geïntegreerde bedrijf of de onderdelen daarvan geen IT-systemen of 

-apparatuur, gebouwen of beveiligingssystemen voor toegang mag delen. Noch 

mogen ze gebruikmaken van dezelfde consultants of externe contractanten met 

betrekking tot bovengenoemde zaken. Ook de boekhouding van de netbeheerder mag 

niet door dezelfde accountant als die van het geïntegreerde bedrijf of haar onderdelen 

beheerd worden. Artikel 18 bespreekt de maatregelen ter garantie van de 

onafhankelijkheid van de transmissienetbeheerder verder. Het is verboden voor de 

dochterondernemingen van het verticaal geïntegreerde bedrijf die actief zijn in de 

productie of de levering van elektriciteit, om belangen te hebben in de netbeheerder. 

In omgekeerde zin geldt hetzelfde verbod. Lid 4 betreft een vorm van wettelijke 

ontvlechting: de algehele bedrijfsstructuur, alsook de bedrijfsstatuten van de 

netbeheerder waarborgen haar onafhankelijkheid. Wanneer er commerciële of 

financiële overeenkomsten onderhandeld worden tussen de netbeheerder en het 

geïntegreerde bedrijf, moeten deze bovendien aan de nationale regulator ter 

goedkeuring worden voorgelegd (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, pp. 73-74).  

Artikel 19 behandelt de onafhankelijkheid van het personeel en het beheer van de 

transmissienetbeheerder. Lid 1 stelt dat besluiten over de benoeming, de 

herbenoeming en de arbeidsvoorwaarden van degenen die verantwoordelijk zijn voor 

het beheer, alsook de leden van de bestuursorganen van de netbeheerder genomen 

worden door het controleorgaan ervan. Geen andere entiteit heeft hier dus enige 

inspraak in. Enkel de regulator mag tegen deze besluiten bezwaar aantekenen indien 



 

 

 

er twijfel is over de onafhankelijkheid van een benoemd persoon of wanneer de 

voortijdige beëindiging van een mandaat onterecht zou kunnen zijn. Gedurende drie 

jaar voor de benoeming van voorgenoemde personeelsleden, mogen zij geen 

professionele positie, verantwoordelijkheid of belang gehad hebben in het verticaal 

geïntegreerde bedrijf of een onderdeel daarvan. Gedurende vier jaar na de beëindiging 

van hun mandaat mogen de beheerders noch de bestuurders van de netbeheerder een 

functie gaan uitoefenen bij het verticaal geïntegreerde bedrijf (Elektriciteitsrichtlijn, 

2009, pp. 74-75). 

Net zoals de eigenaar van het transmissiesysteem moet de onafhankelijke 

netbeheerder een nalevingsprogramma opstellen waarmee discriminerend gedrag ten 

opzichte van bepaalde marktpartijen uitgesloten wordt. Het controleorgaan van de 

netbeheerder benoemt de nalevingsfunctionaris, met akkoord van de nationale 

regulerende instantie. Deze functionaris heeft als voornaamste rol het monitoren en 

uitvoeren van het nalevingsprogramma. 

 

De Elektriciteitswet 

 

Hoofdstuk III van de Elektriciteitswet behandelt het beheer van het transmissienet. 

Artikel 10 stelt dat de transmissienetbeheerder door de minister van Energie wordt 

aangesteld, op voorstel van neteigenaars die samen minstens 75% van het volledige 

net bezitten en na overleg in de ministerraad en advies van de CREG. De benoeming 

geldt voor een hernieuwbare termijn van twintig jaar, tenzij de netbeheerder zijn 

wettelijke verplichtingen niet nakomt of wanneer de onafhankelijkheid in gedrang 

komt door bijvoorbeeld een wijziging in het aandeelhouderschap (Elektriciteitswet, 

1999, pp. 15-16). De federale overheid heeft dus gekozen voor een systeem waarbij 

naast de neteigenaars een onafhankelijke systeembeheerder wordt aangeduid. 

Artikel 9 stelt dat de transmissienetbeheerder geen lidmaatschapsrechten mag hebben 

in producenten, distributeurs, leveranciers of tussenpersonen wat betreft zowel 

elektriciteit als aardgas. De elektriciteits- en aardgasbedrijven mogen geen deel van 

het kapitaal noch aandelen van de netbeheerder bezitten. Producenten en leveranciers 

van elektriciteit of aardgas mogen de leden van de raad van bestuur, het 

directiecomité, het corporate governance comité, het auditcomité, het 



 

 

 

bezoldigingscomité of eender welk ander orgaan van de netbeheerder niet benoemen. 

Bovendien mag iemand niet tegelijkertijd lid zijn van een orgaan van de netbeheerder 

en van een producent of leverancier (Elektriciteitswet, 1999, pp. 12-13). Totnogtoe 

kunnen we stellen dat de Elektriciteitswet voorwaarden uit de Elektriciteitsrichtlijn 

overneemt. De wet stelt echter uitdrukkelijk dat ook de aardgasbedrijven van de 

netbeheerder gescheiden moeten worden, wat de richtlijn niet vermeldde. Artikel 9 

vult Richtlijn 2009/72/EG ook aan met bijkomende maatregelen. Zo kunnen bij 

koninklijk besluit twee vertegenwoordigers van de federale regering aangeduid 

worden binnen de raad van bestuur van de netbeheerder. Zij hebben geen effectief 

stemrecht, doch een raadgevende stem. Bovendien kunnen zij bij de minister voor 

energie beroep indienen tegen alle beslissingen van de raad van bestuur die 

tegenstrijdig kunnen zijn aan het beleid van de regering wat betreft de bevoorrading 

van energie (Elektriciteitswet, 1999, p. 14). 

Artikel 9bis verbiedt de statuten van dochterondernemingen van de netbeheerder 

bijzondere rechten toe te kennen aan producenten of leveranciers. Artikel 9ter bepaalt 

dat bij koninklijk besluit de vereisten inzake onafhankelijkheid van personeelsleden 

en van het directiecomité van de netbeheerder vastgelegd worden, alsook de 

maatregelen ter voorkoming van discriminatie tussen netgebruikers of categorieën 

daarvan (Elektriciteitswet, 1999, pp. 14-15). Het Koninklijk besluit van 3 mei 1999 

betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit komt zo 

meteen aan bod. Artikel 9quater stelt dat het verboden is voor de netbeheerder om 

personeelsleden over te dragen aan producenten of leveranciers van elektriciteit. Tot 

slot wordt bij koninklijk besluit een technisch reglement opgesteld voor het beheer 

van het transmissienet en de toegang ertoe. Dit reglement bevat onder andere de 

minimumeisen die gelden voor de aansluiting van productie-installaties op het net 

(Elektriciteitswet, 1999, p. 15). Hierdoor wordt de mogelijkheid tot het 

discriminerend toekennen van toegang tot het transportnet ingeperkt, gezien deze 

toegang afhangt van op voorhand vastgelegde parameters. Artikel 22, §2 voorziet 

bovendien ook in een boekhoudkundige scheiding (Elektriciteitswet, 1999, p. 42). 

Het koninklijk besluit betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor 

elektriciteit (vanaf hier K.B. Transmissienetbeheer) behandelt onder andere welke 

organen er binnen de transmissienetbeheerder aanwezig moeten zijn. Artikel 3 stelt 

dat de netbeheerder bestuurd wordt door de raad van bestuur. Deze bestaat voor 



 

 

 

minstens de helft uit niet-uitvoerende leden. Ook het aantal onafhankelijke 

bestuurders moet minstens de helft bedragen. De niet-uitvoerende bestuurders zijn die 

leden die geen directiefunctie uitoefenen bij de netbeheerder of haar 

dochterondernemingen. Een onafhankelijk bestuurder is een niet-uitvoerende 

bestuurder die, onder andere, geen familiebanden heeft in de directie van de 

netbeheerder of haar dochterondernemingen en geen functie heeft in een 

elektriciteitsproducent of -leverancier, distributeur of tussenpersoon. Deze laatste 

categorie van bestuurders wordt voorgedragen door het corporate governancecomité 

en wordt benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering van de netbeheerder. 

Aanduiding kan slechts wanneer er een eensluidend positief advies komt van de 

CREG, die enkel kan weigeren wanneer er een gevaar is voor de onafhankelijkheid of 

de onpartijdigheid van de kandidaat (K.B. Transmissienetbeheer, 2002, p. 2). Het 

voorgenoemde corporate governancecomité wordt in het leven geroepen door Artikel 

5 van het koninklijk besluit en bestaat uitsluitend uit onafhankelijke bestuurders. Het 

takenpakket van dit comité bestaat onder andere uit het onderzoeken van 

belangenconflicten tussen de netbeheerder en een grote aandeelhouder en het 

controleren van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beheer, zoals door 

het koninklijk besluit bepaald (K.B. Transmissienetbeheer, 2002, p. 2). 

Artikel 6 van het K.B. Transmissienetbeheer behandelt het auditcomité, dat 

uitsluitend samengesteld is uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid 

onafhankelijk bestuurder is. Dit orgaan organiseert de interne controle en oefent 

daarop toezicht uit. Artikel 7 stelt dat ook een vergoedingscomité bestaat dat zich 

bezighoudt met het formuleren van aanbevelingen voor de raad van bestuur wat 

betreft de verloning en vergoeding van de leden van het directiecomité. De raad van 

bestuur bepaalt het algemene beleid van de onderneming, terwijl het directiecomité 

het beheer van het transmissienet in handen heeft. Voor de benoeming van de 

voorzitter en de andere leden van het directiecomité is een voorafgaand advies van de 

CREG vereist. Deze kan een negatief advies geven om redenen van onbekwaamheid, 

gebrekkige ervaring of gebrek aan onafhankelijkheid (K.B. Transmissienetbeheer, 

2002, pp. 2-3). De raad van bestuur bestaat uit 14 leden die benoemd worden voor een 

termijn van zes jaar en die zoveel mogelijk streven naar een consensus (Elia System 

Operator, 2012, p. 13). Artikel 10 herhaalt wat reeds in de Elektriciteitswet werd 

opgenomen: de leden van het directiecomité noch personeelsleden van de 



 

 

 

transmissienetbeheerder mogen functies invullen of activiteiten uitoefenen ten dienst 

van een producent, de neteigenaars, een distributeur, een tussenpersoon of een grote 

aandeelhouder (K.B. Transmissienetbeheer, 2002, p. 3). 

Elk van de in het K.B. Transmissienetbeheer besproken organen heeft een 

huishoudelijk reglement opgesteld, waarin maatregelen ter garantie van de 

onafhankelijkheid aan bod komen. Deze maatregelen herhalen echter voornamelijk de 

zaken die reeds in de Elektriciteitswet en in het koninklijk besluit aan bod kwamen 

(Elia Asset N.V., 2010; Elia System Operator, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2010e). 

 

Ontvlechting van de distributienetten 

 

De Elektriciteitsrichtlijn 

 

Ook de onafhankelijkheid van de distributienetbeheerders wordt besproken door de 

Elektriciteitsrichtlijn, met name in hoofdstuk VI. Artikel 24 bepaalt dat ofwel de 

lidstaat ofwel de eigenaar van het distributienet een distributienetbeheerder moet 

aanduiden. Artikel 25 benadrukt dat deze netbeheerders in geen geval mogen 

discrimineren tussen gebruikers of categorieën van gebruikers van het net en in het 

bijzonder verwante bedrijven niet mogen voortrekken. Artikel 26 stelt dat wanneer de 

distributienetbeheerder deel uitmaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf, hij 

onafhankelijk moet zijn van de andere, niet met distributie samenhangende 

activiteiten van dat bedrijf. Dit geldt wat betreft rechtsvorm, organisatie en 

besluitvorming, maar een scheiding van de eigendom is niet vereist 

(Elektriciteitsrichtlijn, 2009, pp. 77-78). Er is dus sprake van zowel wettelijke als 

functionele ontvlechting, maar eigendomsontvlechting is geen verplichting. Voor de 

onafhankelijkheid met betrekking tot de organisatie van en besluitvorming binnen de 

distributienetbeheerder gelden enkele minimumcriteria, die in lid 2 van artikel 26 

opgesomd worden. Ten eerste mogen de beheerders van de distributienetbeheerder 

geen deel uitmaken van de bedrijfsstructuren van het verticaal geïntegreerde bedrijf 

die werkzaam zijn in het dagelijkse beheer van de transmissie, productie of levering 

van elektriciteit. Daarnaast moet de netbeheerder over de bevoegdheden en de 

middelen beschikken die het mogelijk maken om onafhankelijk van het geïntegreerde 



 

 

 

bedrijf besluiten te nemen. Tot slot moet de distributienetbeheerder, net als zijn 

evenbeeld in de transmissie van elektriciteit, een nalevingsprogramma opstellen 

waarin maatregelen opgenomen worden die waarborgen dat er geen plaats is voor 

discriminerend gedrag. De activiteiten van de netbeheerder moeten gemonitord 

worden door de regulerende instanties om erover te waken dat de verticale integratie 

niet op een concurrentievervalsende wijze misbruikt wordt (Elektriciteitsrichtlijn, 

2009, p. 78). 

Artikel 31 van de richtlijn bespreekt de boekhoudkundige ontvlechting van 

elektriciteitsbedrijven. Verticaal geïntegreerde elektriciteitsbedrijven dienen intern 

een afzonderlijke boekhouding te voeren voor al hun transmissie-, distributie-, 

productie- en leveringsactiviteiten, zoals dat het geval zou zijn wanneer verschillende 

bedrijven deze activiteiten zouden uitvoeren (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 79). 

Boekhoudkundige ontvlechting geldt dus zowel voor de transmissie als de distributie 

van elektriciteit. 

 

Het Energiedecreet 

 

Het energiedecreet bepaalt dat de VREG per geografisch afgebakend gebied een 

distributienetbeheerder aanduidt. Deze aanduiding geldt voor een hernieuwbare 

termijn van twaalf jaar (Energiedecreet, 2009, pp. 15-16). De netbeheerder kan er 

voor kiezen een beroep te doen op een werkmaatschappij voor de exploitatie van het 

net en de uitvoering van haar openbaredienstverplichtingen. Hiervoor is wel op 

voorhand de toestemming van de VREG vereist. Deze toestemming hangt af van de 

voorwaarden in artikels 4.1.7 en 4.1.8, die later nader besproken worden 

(Energiedecreet, 2009, pp. 16-17).   Artikel 4.1.4 stelt dat de Vlaamse regering bij 

ministerieel besluit, op advies van de VREG, de voorwaarden bepaalt waaraan een 

potentiële netbeheerder moet voldoen om aangewezen te worden en op post te mogen 

blijven. Deze voorwaarden moeten hebben onder andere betrekking op de bestuurlijke 

en juridische onafhankelijkheid van de distributienetbeheerder ten opzichte van 

leveranciers, producenten en tussenpersonen die actief zijn in de elektriciteitssector. 

Die onafhankelijkheid heeft te maken met, onder meer, de activiteiten van de 

netbeheerder, haar deelname in andere ondernemingen, de deelname van andere 



 

 

 

ondernemingen in de netbeheerder, het bestuursorgaan van de netbeheerder, de 

dagelijkse leiding van de beheerder en haar personeelsleden. Er kan worden 

overgegaan tot beëindiging van het mandaat van de distributienetbeheerder wanneer 

er een significante verandering is in het aandeelhouderschap van de netbeheerder of 

van haar werkmaatschappij, waardoor de onafhankelijkheid in het gedrang komt, of 

wanneer de netbeheerder of haar werkmaatschappij de verplichtingen die volgens het 

decreet of de uitvoeringsbesluiten gelden, niet naar behoren nakomt (Energiedecreet, 

2009, p. 16).  

Artikel 4.1.7 stelt dat zowel de netbeheerder als haar werkmaatschappij geen 

activiteiten kunnen uitoefenen wat betreft de levering van elektriciteit, tenzij in het 

kader van de openbaredienstverplichtingen die het Energiedecreet bepaalt. Ook wat 

betreft de productie van elektriciteit is het beide ondernemingen verboden, op enkele 

uitzonderingen na, activiteiten uit te oefenen. De weinige productie die toegelaten is, 

dient enkel het eigen verbruik van de netbeheerder en/of de werkmaatschappij en de 

netverliezen te dekken. Artikel 4.1.9 verbiedt de netbeheerder en haar 

werkmaatschappij expliciet te discrimineren tussen producenten, leveranciers, 

tussenpersonen, eindafnemers en anderen (Energiedecreet, 2009, pp. 17-18). 

De onafhankelijkheid van de distributienetbeheerder wordt nog verder besproken in 

het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het 

energiebeleid van 19 november 2010 (verder het Energiebesluit genoemd). Artikels 

3.1.9 en 3.1.10 stellen dat de netbeheerder en haar werkmaatschappij geen productie- 

of leveringsactiviteit mogen uitoefenen anders dan die hen door de Elektriciteitswet, 

het Energiedecreet en het technisch reglement toegelaten zijn. De netbeheerders noch 

hun werkmaatschappijen mogen beroep doen op producenten, leveranciers of 

tussenpersonen voor de voorbereiding en uitvoering van beslissingen met betrekking 

tot strategische en vertrouwelijke aangelegenheden. Het is, in tegenstelling tot bij de 

transmissienetbeheerder, niet verboden voor producenten en leveranciers om deel te 

hebben in het kapitaal van de distributienetbeheerders en de werkmaatschappijen, zij 

het dat ze gezamenlijk slechts 30% van dat kapitaal in handen mogen hebben. 

Omgekeerd nemen de netbeheerders en werkmaatschappijen geen deel in de 

producenten en leveranciers en bevoordelen ook geen van deze ondernemingen ten 

opzichte van anderen. Dit houdt onder andere in dat diensten of goederen niet tegen 

een lagere prijs aangeboden worden en dat diensten of goederen niet aan een hogere 



 

 

 

prijs aangekocht mogen worden dan bij de rest van de producenten en leveranciers. 

Ook het onevenwichtig verspreiden van informatie is uit den boze (Energiebesluit, 

2010, pp. 12-13). 

Artikel 3.1.17 behandelt de minimumvereisten die in de statuten van de netbeheerders 

moeten worden opgenomen wat betreft het bestuursorgaan. Zo dient een corporate 

governancecomité opgericht te worden, waarin uitsluitend onafhankelijke bestuurders 

zetelen. Een van de taken van dit comité is het onderzoeken van belangenconflicten 

tussen de netbeheerder en haar grote aandeelhouders. Daarnaast wordt ook de 

onverenigbaarheid van personeelsleden van de netbeheerder en de werkmaatschappij 

besproken en wordt hierover een uitspraak gedaan. Bovendien is het bestuursorgaan 

verplicht bij de aanstelling of het ontslag van de leden van het orgaan dat belast is met 

de dagelijkse leiding van de onderneming een advies te vragen van het 

governancecomité. Wat betreft de besluitvorming binnen het bestuursorgaan van de 

netbeheerder moeten de statuten ook een aantal maatregelen vastleggen. Een daarvan 

is dat beslissingen bij meerderheid van de onafhankelijke bestuurders tot stand 

moeten komen. Artikel 3.1.20, ten slotte, bepaalt dat de leden van het orgaan dat 

belast is met de dagelijkse leiding van de netbeheerder of van de werkmaatschappij, 

alsook de personeelsleden van beide ondernemingen geen enkele functie invullen of 

activiteit uitoefenen bij een producent, leverancier of tussenpersoon (Energiebesluit, 

2010, pp.14-15). 

 

Level playing field van informatie 

 

Wat betreft de verspreiding van informatie naar de producenten en leveranciers van 

elektriciteit liggen de bepalingen sterk verspreid, zowel in de richtlijn als in de wet en 

het decreet, en zijn daarin dus niet samengebundeld in een bepaald hoofdstuk. De 

federale wetgeving behandelt de garantie van een level playing field van informatie 

door de CREG en de transmissienetbeheerder. De Vlaamse wetgeving doet hetzelfde 

voor de VREG en de distributienetbeheerders. De Elektriciteitsrichtlijn behandelt 

beiden en komt, zoals steeds, als eerste aan bod. 

 



 

 

 

De Elektriciteitsrichtlijn 

 

In artikel 12 van de Elektriciteitsrichtlijn wordt, bij de opsomming van de taken van 

de transmissienetbeheerder, vermeld dat deze de systeemgebruikers de informatie 

moeten verschaffen die nodig is voor een efficiënte toegang tot het net 

(Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 71). Artikel 16 waarschuwt echter dat niet alle 

gegevens onder deze informatie vallen. Zo is er sprake van vertrouwelijkheid van 

commercieel gevoelige gegevens die de gebouwen van de netbeheerder niet mogen 

verlaten. Bovendien is het verboden om informatie over de activiteiten van de 

beheerder die enig concurrentieel voordeel kunnen opleveren op een discriminerende 

wijze vrij te geven (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, pp. 72-73). Door de 

transmissienetbeheerder moet dus een level playing field van informatie gegarandeerd 

worden. 

Wat betreft de distributienetbeheerder gelden gelijkaardige bepalingen. Artikel 25 

betreft de verstrekking aan systeemgebruikers van informatie die nodig is voor 

efficiënte toegang tot het systeem. Artikel 27 behandelt de vertrouwelijkheid van 

commercieel gevoelige gegevens (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, pp. 77-78). Ook de 

informatie die door de regulerende instantie vrijgemaakt wordt, zoals bijvoorbeeld 

haar besluiten, worden op niet discriminerende wijze beschikbaar gemaakt. Zo stelt 

lid 16 van artikel 37, bijvoorbeeld, dat de besluiten van de regulator openbaar 

gemaakt moeten worden en dus voor iedereen vrij ter inzage liggen 

(Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 84). Dit level playing field moet bovendien door de 

regulatoren gegarandeerd worden, zowel wat betreft distributie als wat betreft 

transmissie. 

 

Federale regelgeving: de transmissienetbeheerder en de CREG 

 

De Elektriciteitswet neemt de voorwaarden voor de transmissienetbeheerder wat 

betreft verspreiding van informatie over zoals die in de richtlijn behandeld werden. Er 

worden echter nog een aantal zaken aan toegevoegd. Om te beginnen is de 

netbeheerder volgens artikel 8, §1, 13° verplicht tot de publicatie van alle nuttige 

gegevens betreffende beschikbaarheid, toegankelijkheid en gebruik van het 



 

 

 

transmissienet alsook de plannen voor het toekomstige beheer van de netten 

(Elektriciteitswet, 1999, pp. 10). Artikel 9quater behandelt de vertrouwelijkheid van 

bepaalde informatie, zoals dat in de richtlijn reeds bepaald werd, en stelt bovendien 

dat het voor de netbeheerder verboden is om mogelijk commercieel gunstige 

informatie over zijn activiteiten op discriminerende wijze te verspreiden. De 

informatie die echter noodzakelijk is voor het bestaan van efficiënte concurrentie en 

een goede marktwerking wordt openbaar gemaakt. Ze is beschikbaar voor iedereen en 

dus ook voor de producerende en leverende elektriciteitsbedrijven (Elektriciteitswet, 

1999, p. 15). 

Ook de CREG krijgt een aantal verantwoordelijkheden toegewezen met betrekking tot 

informatieverspreiding aan elektriciteitsbedrijven. De regulator dient er steeds op toe 

te zien dat de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie gerespecteerd 

wordt. Daarnaast heeft de CREG de verplichting om vrijwel al haar beslissingen, 

documenten, verslagen, enzovoort. op haar website te publiceren. Dat geldt onder 

andere voor de criteria voor toegang van nieuwe productiecapaciteit tot het net, de 

jaarverslagen, alsook iedere voorbereidende en definitieve akte (Elektriciteitswet, 

1999, pp. 45-46). De meer algemene toezichthoudende taakomschrijvingen van de 

regulerende instantie, zoals reeds vermeld in de vorige delen, houden uiteraard ook in 

dat de CREG toezicht houdt op de niet-discriminerende verspreiding van informatie 

door de netbeheerders. 

Het technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de 

toegang ertoe bevat voornamelijk informatieverplichtingen van de netgebruikers, 

zoals elektriciteitsproducenten, ten aanzien van de netbeheerder. Artikel 26 stelt 

echter dat de transmissienetbeheerder verplicht is een kopie van haar algemene 

voorwaarden, contracten en formulieren te bezorgen aan iedereen die haar daartoe 

verzoekt. Bovendien moeten de algemene voorwaarden, formulieren en alle andere 

nuttige informatie online gepubliceerd worden op een website die voor alle 

netgebruikers en andere personen toegankelijk is (K.B. Technisch Reglement 

Transmissienet, 2002, p. 58478). 

 



 

 

 

Vlaamse regelgeving: de distributienetbeheerders en de VREG 

 

Net zoals de elektriciteitswet voor transmissienetbeheerders bepaalt, is het door het 

Energiedecreet verboden voor distributienetbeheerders en hun personeel om 

persoonlijke en commerciële informatie op discriminerende wijze vrij te geven. Het is 

de bedoeling dat de toegang tot deze gegevens zoveel als mogelijk beperkt wordt tot 

de leden van het orgaan dat belast is met het dagelijkse bestuur van de netbeheerder of 

de werkmaatschappij en de personeelsleden die dit nodig hebben voor de uitvoering 

van hun taken (Energiedecreet, 2009, p. 16). Bovendien geldt voor bestuurders en 

personeelsleden van de netbeheerder en de werkmaatschappij het beroepsgeheim: zij 

mogen vertrouwelijke gegevens die zij vernemen bij de uitoefening van hun functie 

aan niemand bekendmaken (Energiedecreet, 2009, p. 16). 

Het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit behandelt, net als dat voor 

de transmissie, veel informatieverplichtingen van de netgebruikers, zoals leveranciers. 

De vertrouwelijkheid van bepaalde informatie wordt wel sterker uitgewerkt. Zo stelt 

afdeling I.2.3.1 dat onder andere aanvragen tot aansluiting op het distributienet vallen 

onder de categorie van vertrouwelijke informatie en dus niet vrijgegeven moeten of 

zelfs mogen worden. Naast deze en enkele andere types gegevens, geldt dat degene 

die informatie deelt ook degene is die bepaalt wat als commercieel gevoelige of 

vertrouwelijke informatie beschouwd moet worden. Overigens vermeldt het technisch 

reglement een lijst met types informatie die publiekgemaakt moeten worden. Deze 

lijst bevat onder andere de tarieven voor toegang tot het net. Deze gegevens dienen 

allemaal beschikbaar te zijn op de website van de distributienetbeheerder (VREG, 

2009b, p. 5). 

 

Concurrentie . . . 

 

In de drie grote wetgevingsdocumenten, met name de richtlijn, de wet en het decreet, 

wordt het creëren van concurrentie in de productie- en leveringsactiviteiten van 

elektriciteit genoemd als centrale doelstelling. Zo komen de doelstellingen van vrije 

concurrentie en gelijke mededingingsvoorwaarden in het introducerende deel van de 

Elektriciteitsrichtlijn om de drie paragrafen terug. Dat inleidende gedeelte bevat geen 



 

 

 

wettelijke verplichtingen, maar schept wel goed de sfeer en doelstellingen van de 

richtlijn. Albers (2001) stelde dat de gasmarkt parallel met de elektriciteitsmarkt 

vrijgemaakt moet worden. Met de Gasrichtlijn probeert de Europese Unie dit te 

realiseren. Op federaal niveau werd deze omgezet in de Aardgaswet. Op Vlaams 

niveau werd de gasmarkt samen met de elektriciteitsmarkt vrijgemaakt door het 

Energiedecreet.  

Volgens Albers (2001) zouden lidstaten voor het introduceren van concurrentie 

kunnen kiezen tussen het geografisch uitbreiden van de markt en het splitsen van 

(quasi-)monopolies in kleinere bedrijven. De huidige wetgeving heeft als centrale 

doel het creëren van een grote interne Europese markt, wat neerkomt op een keuze 

voor de eerste optie. Het splitsen van bedrijven komt echter niet aan bod. 

 

. . . op vlak van productie: de Elektriciteitsrichtlijn . . . 

 

Het eerste artikel van de richtlijn vermeldt al onmiddellijk de centrale doelstelling: het 

verbeteren en integreren van concurrerende elektriciteitsmarkten in de Europese Unie; 

met de nadruk dus op concurrentie. Op dezelfde manier komen verwijzingen naar 

deze doelstelling terug doorheen de volledige richtlijn. De maatregelen die in de 

vorige en volgende delen besproken worden, staan als het ware allemaal in het kader 

van de totstandkoming van elektriciteitsmarkten die door een hoge graad van 

concurrentie gekenmerkt worden. Het valt op dat de Europese wetgeving 

voornamelijk de productie van elektriciteit bespreekt en de leveringsfase een beetje 

links laat liggen. Hieronder zal dan ook bijna uitsluitend concurrentie in de 

productiefase aan bod komen en concurrentie op vlak van levering van elektriciteit 

slechts zeer summier aangeraakt worden. Het Energiedecreet vult deze leegte echter 

op. 

De Elektriciteitsrichtlijn wijdt een apart hoofdstuk aan de productie van elektriciteit. 

Hierin worden twee verschillende mogelijke procedures voor de bouw van nieuwe 

productiecapaciteit besproken. Deze procedures bestaan naast elkaar; ze sluiten elkaar 

niet uit. Er moet dus geen keuze gemaakt worden voor de ene of de andere. Ten eerste 

is er de vergunningsprocedure, die gebaseerd moet zijn op objectieve, transparante en 

niet-discriminerende criteria. De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de bepaling 



 

 

 

van welke deze criteria dan precies zullen zijn. Wel wordt door de richtlijn bepaald 

dat ze rekening moeten houden met onder andere de veiligheid en bedrijfszekerheid 

van het elektriciteitssysteem en de productie-installaties, de volksgezondheid, de 

bescherming van het milieu, energie-efficiëntie, enzovoort. (Elektriciteitsrichtlijn, 

2009, pp. 66-67). Het valt op dat hierbij geen rekening gehouden moet worden met de 

invloed die de toetreding van een bepaalde onderneming zal hebben op de mate van 

concurrentie op de markt. Er zou bijvoorbeeld rekening gehouden kunnen worden met 

het feit dat de bouw van productiecapaciteit door een nieuwe speler de concurrentie 

zou vergroten. Ook de vergroting van de productiecapaciteit van de reeds bestaande 

kleine producenten zou de concurrentie in positieve zin kunnen beïnvloeden, gezien 

het relatieve marktaandeel van de grootste producent(en) hierdoor zou dalen. Lid 4 

van artikel 7 stelt daarbij dat, wanneer de aanvrager geen vergunning toegekend 

krijgt, deze op de hoogte gesteld wordt van de motivatie voor de weigering. Deze 

redenen moeten objectief en niet-discriminerend zijn. De aanvrager wiens vergunning 

geweigerd werd, kan daartegen in beroep gaan (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 67). 

Enerzijds is dit positief, aangezien discriminatie niet mogelijk is ten voordele van de 

grote elektriciteitsbedrijven. Anderzijds zal het voor kleinere of nieuwe producenten 

financieel moeilijker zijn om in beroep te gaan dan voor bijvoorbeeld Electrabel. 

De tweede procedure die lidstaten kunnen hanteren voor de installatie van nieuwe 

productiecapaciteit is de aanbestedingsprocedure. Met het oog op de leverings- en 

voorzieningszekerheid kunnen lidstaten beslissen deze procedure in te leiden wanneer 

via de vergunningsprocedure het gewenste niveau van de productiecapaciteit niet 

bereikt wordt. De details van de aanbestedingsprocedure worden per geval door de 

lidstaat bepaald en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ter 

garantie van non-discriminatie en transparantie moeten de criteria voor de 

aanbesteding duidelijk gespecificeerd worden (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 67). Er 

wordt echter geen verhoging van de concurrentie vooropgesteld bij deze procedure. 

Op die manier zou er echter een garantie kunnen zijn dat, wanneer een grote 

producent weigert bijkomende capaciteit te installeren om de prijzen hoog te houden 

of de overheid onder druk te zetten, kleine of nieuwe producerende 

elektriciteitsbedrijven klaar kunnen staan om zowel de voorzieningszekerheid als een 

grotere mate van concurrentie te garanderen. 



 

 

 

Naast het hoofdstuk over productie zijn er nog twee artikels van de 

Elektriciteitsrichtlijn die besproken moeten worden in het kader van concurrentie in 

de productie- en de leveringsfase van de elektriciteitssector. Beide artikels vallen 

onder het hoofdstuk rond de organisatie van de toegang tot het systeem. Ten eerste is 

er artikel 32, dat de toegang voor derden bespreekt. Er wordt bepaald dat toegang van 

derden tot de transmissie- en de distributiesystemen gebaseerd moet zijn op tarieven 

die op voorhand bekendgemaakt worden en die voor alle mogelijke gebruikers zonder 

onderscheid gelden. De toegang tot de netten kan geweigerd worden wanneer de 

netbeheerder niet over de nodige capaciteit beschikt (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 

67). Artikel 33 bespreekt de openstelling van de markt. Hierin wordt onder andere 

gesteld dat de markt ten laatste op 1 juli 2004 voor alle niet-huishoudelijke afnemers 

geopend moet worden en dat dit tegen 1 juli 2007 ook zo moet zijn voor alle 

huishoudelijke afnemers (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 80). Dit laatste artikel heeft 

voornamelijk zijn weerslag op concurrentie in de levering van elektriciteit, aangezien 

maar een zeer beperkt aandeel van alle eindafnemers van elektriciteit zijn elektriciteit 

rechtstreeks bij de producent haalt en dus een contract moet sluiten met een 

leverancier. 

 

. . . en de Elektriciteitswet 

Net als in de Elektriciteitsrichtlijn wordt er in de Elektriciteitswet, logischerwijze, een 

hoofdstuk aan de productie van elektriciteit gewijd. Artikel 4 bepaalt dat de bouw van 

een elektriciteitscentrale, uitgezonderd kerncentrales
12

, onderworpen is aan de 

voorafgaande toekenning van een individuele vergunning. Deze vergunning wordt 

uitgekeerd door de minister van Energie, op voorstel van de CREG (Elektriciteitswet, 

1999, p. 4). In het koninklijk besluit betreffende productievergunningen worden de 

criteria voor de toekenning van productievergunningen opgesomd. Dit zijn echter 

allemaal redelijk technische criteria, zoals het voldoen aan de criteria van het 

Technisch Reglement Transmissienetbeheer, de ligging, de beschikking over 

voldoende financiële en economische capaciteit, enzovoort. Er is echter geen sprake 

van verhoogde concurrentie als doelstelling bij het toewijzen van vergunningen voor 

de productie van elektriciteit (K.B. Productievergunningen, 1999).  

                                                 
12

 De wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie bepaalt dat voor 

kerncentrales geen vergunningen meer toegekend kunnen worden. 



 

 

 

Artikel 5 behandelt de procedure van offerteaanvraag, met andere woorden de 

aanbestedingsprocedure zoals die in de richtlijn vastgelegd werd. De overheid kan 

deze procedure starten wanneer de toekomstige bevoorradingszekerheid niet 

voldoende gegarandeerd kan worden door de huidige en de in aanbouw zijnde 

productiecapaciteit, de maatregelen rond energie-efficiëntie of het beheer van de 

vraag naar elektriciteit. De criteria voor de procedure van de individuele 

offerteaanvraag moeten rekening houden met, onder andere, de daadwerkelijke 

mededinging door de aanvraag, de gelijke behandeling van alle kandidaten en de 

criteria voor de vergunningsprocedure (Elektriciteitswet, 1999, p. 6). Die eerste 

voorwaarde betekent echter nog niet dat nieuwe of kleine elektriciteitsproducenten 

automatisch voorrang zullen krijgen op de grote producenten, maar wel dat ook deze 

eerste groep kan meedingen naar de offerte en de opdracht dus niet enkel voor de 

grote spelers is weggelegd. 

Voor productie-installaties op zee, waarbij wind of waterenergie gebruikt wordt voor 

de productie van elektriciteit, is een ander type vergunning vereist. De producent die 

capaciteit wil bouwen en uitbaten in het zeegebied waar België rechtsmacht uitoefent 

overeenkomstig het internationaal zeerecht, moet een aanvraag tot domeinconcessie 

indienen (Elektriciteitswet, 1999, p. 6). De selectie- noch de toekenningscriteria, zoals 

bepaald in het K.B. Domeinconcessies, bevatten enige melding van een verhoogde 

graad van mededinging als doelstelling bij het uitgeven van domeinconcessies (K.B. 

Domeinconcessies, 2000, pp. 43558-43559). Artikel 7 maakt melding van de 

mogelijkheid van het indienen van een aanvraag tot mededinging voor een 

domeinconcessie voor dezelfde locatie als waarvoor reeds een aanvraag tot 

domeinconcessie werd gedaan door een andere producent. Wanneer de keuze gemaakt 

wordt voor een van de voorgestelde projecten, dienen enkel de selectiecriteria van 

artikel 2 gehanteerd te worden (K.B. Domeinconcessies, 2000, p. 43561). Ook hier 

wordt dus geen rekening gehouden met het effect dat een bepaalde bijkomende 

productiecapaciteit kan hebben op de graad van concurrentie. Het is trouwens voor 

een grote, reeds gevestigde elektriciteitsproducent eenvoudiger om goed te scoren op 

alle selectiecriteria dan dat zou zijn voor een kleine of nieuwe producent. Met andere 

woorden: een aanvraag tot mededinging heeft zeker en vast niet noodzakelijk een 

positieve invloed op de concurrentiegraad op de elektriciteitsmarkt. 



 

 

 

De Elektriciteitswet heeft, net al de Elektriciteitsrichtlijn, een segment over toegang 

voor derden tot het transmissienet. Hiertoe dient een tarief vastgelegd te worden door 

de netbeheerder, nadat de CREG de methodologie voor de berekening daarvan heeft 

bepaald (Elektriciteitswet, 1999, p. 19). Weigering van toegang tot het net door de 

netbeheerder is slechts toegelaten, zoals ook de Elektriciteitsrichtlijn reeds bepaalde, 

wanneer de capaciteit dat niet toelaat of wanneer hij hierdoor niet meer aan zijn 

openbaredienstverplichtingen zou kunnen voldoen (Elektriciteitswet, 1999, p. 31). 

Iedereen met een productievergunning kan dus toegang krijgen tot het transmissienet 

tegen een vastgelegd tarief. In het K.B. Transmissienetbeheer worden de voorwaarden 

voor toegang tot het net besproken. Deze zijn echter allemaal zeer technisch, met 

betrekking tot bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en de efficiëntie van het net, terwijl 

mededinging in dit koninklijk besluit niet aan bod komt (K.B. Transmissienetbeheer, 

1999). 

 

. . . op vlak van levering: het Energiedecreet 

 

De levering van elektriciteit over het distributienet is, net als de installatie van 

productiecapaciteit, onderworpen aan een voorafgaande toekenning van een 

leveringsvergunning door de VREG. Wanneer de VREG twee maanden na ontvangst 

van een compleet aanvraagdossier nog geen beslissing genomen heeft, wordt de 

aanvraag automatisch goedgekeurd (Energiedecreet, 2009, p. 25). Het koninklijk 

besluit betreffende levering door tussenpersonen behandelt de vergunningsprocedure 

voor tussenpersonen die leveringsactiviteiten uitvoeren (K.B. Levering door 

Tussenperonen, 2004). Dit document zal hier echter niet behandeld worden, 

aangezien de focus hier ligt op de elektriciteitsleveranciers en niet op de 

tussenpersonen. 

Het Energiebesluit behandelt de voorwaarden waaraan de aanvrager van een 

vergunning moet voldoen. Een eerste onderafdeling behandelt de financiële 

voorwaarden, zoals het hebben van een voldoende financiële capaciteit, terwijl een 

tweede en derde onderafdeling respectievelijk de voorwaarden betreffende 

professionele betrouwbaarheid en de voorwaarden met betrekking tot de capaciteit 

voor het voldoen aan de behoeften van de klanten, bespreken (Energiebesluit, 2010, p. 



 

 

 

19). De vierde en laatste onderafdeling heeft betrekking op de wettelijke en 

beheersmatige onafhankelijkheid van de leverancier ten opzichte van de 

netbeheerders en verwijst naar artikels 3.1.12-3.1.14 en 3.1.20 waaraan voldaan moet 

zijn door de aanvrager van een leveringsvergunning(Energiebesluit, 2010, p. 20). 

Deze artikels werden in het deel rond ontvlechting van distributieactiviteiten reeds 

besproken. 

Wanneer de VREG van mening is dat de vergunningsaanvraag niet volledig is, moet 

zij dat melden zodat de aanvrager het dossier kan vervolledigen en alsnog een kans 

maakt op een vergunning. De VREG gaat zelf na of de aanvrager voldoet aan de 

gestelde voorwaarden. Een toegekende leveringsvergunning geldt voor onbepaalde 

termijn. Dat betekent dat de leverancier in theorie tot in de eeuwigheid elektriciteit 

mag leveren, tenzij de vergunning opgeheven of ingetrokken wordt. Dit kan gebeuren 

wanneer de VREG van oordeel is dat de leverancier niet meer aan de voorwaarden 

voldoet (Energiebesluit, 2010, p. 20). 

 

Vrije keuze van de consument 

 

Een van de hoofddoelen van het creëren van concurrentie in een Europese interne 

markt is het verlenen van een vrije keuze aan de consument. Het is de bedoeling dat 

de consument niet meer gebonden is aan een monopolist die elektriciteit levert aan 

een prijs die hoger ligt dan het competitieve niveau. De eindafnemer kan dus zonder 

al te veel moeite overstappen van de ene naar de andere, wellicht goedkopere, 

leverancier. Dit einddoel komt, net als alle andere, aan bod in het inleidende deel van 

de wetgeving (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, pp. 59-60). 

De vrije keuze van de consument is in België een gewestaangelegenheid. Om deze 

reden komen hieronder enkel de Elektriciteitsrichtlijn en de Vlaamse regelgeving aan 

bod. 

 

 



 

 

 

De Elektriciteitsrichtlijn 

 

De richtlijn deelt de eindafnemers van elektriciteit op in drie verschillende groepen, 

waarvoor telkens een andere deadline voor de vrijmaking van de markt geldt. De 

eerste groep is die van de zeer grote afnemers, met name zij die jaarlijks meer dan 

9GWh verbruiken. Tot 1 juli 2004 was het enkel deze categorie die vrij van 

leverancier moest kunnen wisselen. Ten laatste vanaf diezelfde datum moest de markt 

vrijgemaakt worden voor alle niet-huishoudelijke afnemers, dus ook de kleinere. 

Vanaf 1 juli 2007 moest de leverancierskeuze vrij zijn voor alle afnemers, zowel 

huishoudelijk als niet-huishoudelijk (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 80). 

De vrije keuze die als doelstelling opgegeven wordt, moet gegarandeerd worden door 

een aantal bepalingen die over de volledige richtlijn verspreid liggen. Zo stelt artikel 3 

dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat een consument binnen een termijn van drie 

weken van leverancier kan wisselen. Datzelfde artikel bevat het recht van de afnemers 

om alle gegevens omtrent hun verbruik te ontvangen. Op deze manier kan de 

consument nagaan hoeveel hij betaalt voor een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en 

dit vergelijken met wat hij zou betalen bij een andere leverancier. Bovendien moet bij 

de elektriciteitsrekening ook, onder andere, het aandeel van iedere energiebron in de 

totale brandstoffenmix van de leverancier van het voorbije jaar vermeld worden 

(Elektriciteitsrichtlijn, 2009, pp. 64-65). Hierdoor kan de klant zijn keuze, naast de 

elektriciteitsprijzen, ook baseren op de duurzaamheid van de aangekochte energie. De 

nationale regulatoren moeten een belangrijke rol spelen in het waarborgen van de 

vrijheid van de consument. De opsomming van haar taken in artikel 37 vermeldt 

daaromtrent dat de regulerende instanties de toegang moet verzekeren tot de 

verbruiksgegevens (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 82). 

Wat betreft locking-in van consumenten, zoals dat volgens Albers (2001) uit den boze 

is, valt punt 20 van het inleidende deel van de richtlijn te vermelden. Dat stelt 

namelijk dat het voor grote afnemers mogelijk moet zijn om contracten te sluiten met 

verschillende leveranciers en dat geen enkele leverancier een exclusiviteitscontract 

mag proberen te sluiten. Bovendien stelt artikel 37 dat de nationale regulerende 

instanties toezicht moeten houden op het bestaan van restrictieve contractuele 

praktijken, zoals onder andere exclusiviteitscontracten. Wanneer de regulator dit te 

weten komt, moet hij dit melden aan de nationale mededingingsautoriteiten. 



 

 

 

Langetermijncontracten zijn echter niet automatisch uit den boze en kunnen 

verenigbaar zijn met het Europees recht (Elektriciteitsrichtlijn, 2009, p. 82). Dezelfde 

taak wordt door de Elektriciteitswet aan de CREG toevertrouwd (Elektriciteitswet, 

1999, p. 44). 

 

De Vlaamse regelgeving 

 

De elektriciteitswet bespreekt enerzijds wel een aantal rechten van de consument en 

openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders en elektriciteitsbedrijven aan die 

consument, maar maakt geen melding van de vrije keuze om van leverancier te 

wisselen. Dat is logisch, aangezien dit onder de bevoegdheden van het Vlaamse 

Gewest valt. 

Het Energiedecreet bepaalt dat iedere afnemer het recht heeft om van elektriciteit te 

worden voorzien door een leverancier naar keuze, alsook het recht om kosteloos van 

leverancier te veranderen. Net als in de richtlijn bepaald werd, geldt een termijn van 

drie weken waarbinnen de netbeheerder ervoor moet zorgen dat de leverancierswissel 

afgerond is (Energiedecreet, 2009, pp. 25-26). Dit is behoorlijk klaar en duidelijk en 

daarom wordt er over de vrije keuze van de consument verder weinig gezegd in het 

decreet. Ook andere wetgevende documenten maken vrijwel geen melding van de 

vrije keuze van de consument. We kunnen er echter van uitgaan dat dit niet 

noodzakelijk is: de consument moet binnen de drie weken sinds zijn beslissing 

daartoe, kosteloos kunnen veranderen van leverancier, en daarmee is de discussie 

afgelopen.  

Er dient nog opgemerkt te worden dat in bepaalde documenten de leverancier 

verplicht is aan de consument te melden dat hij of zij de mogelijkheid heeft om naar 

een andere leverancier over te stappen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een 

ingebrekestelling na wanbetaling door de afnemer (Energiebesluit, 2010, pp. 22-23). 

Tot slot is ook de zogenaamde V-test nogmaals een vermelding waard. Dit is een 

applicatie op de website van de VREG waarmee de consument, via een eenvoudige 

invulling van de verbruiksgegevens van het voorbije jaar, te weten kan komen welke 

leverancier voor hem het goedkoopste zou zijn. 



 

 

 

Ownership 

 

De notie van ownership wordt op geen enkel niveau van wetgeving (Europees, 

federaal of Vlaams) rechtstreeks vermeld. Wel zijn er bepalingen die in zekere zin 

verbonden zijn met dat begrip. Het gaat dan over de relaties tussen de staat enerzijds 

en de regulatoren en netbeheerders anderzijds. We zagen eerder al dat de leden van 

het directiecomité van de CREG, hoewel aangesteld door de federale regering, geen 

deel mogen uitmaken van het staatsapparaat. In de algemene raad van de CREG 

zetelen wel vertegenwoordigers van de staat. Uiteraard maakt dit niet dat de CREG 

door de overheid gecontroleerd wordt, aangezien er ruim voldoende andere leden in 

de algemene raad zetelen. Voor de bestuurders van de VREG geldt hetzelfde als voor 

het directiecomité van de CREG. De leveranciers en producenten moeten wettelijk 

gezien dus niet noodzakelijk private ondernemingen zijn. We zien echter dat dit in de 

praktijk wel het geval is. 

Wat betreft de netbeheerders is er een minder strikte scheiding met de overheid. Zo 

zetelen Steve Stevaert, Francis Vermeiren en Philip Heylen legaal in de raad van 

bestuur van de Belgische transmissienetbeheerder Elia. Dit zijn respectievelijk een ex-

burgemeester en -gouverneur, een Vlaams Parlementslid en een Antwerps schepen. 

Ook in de verschillende comités zetelen overheidsmandatarissen. Bovendien hebben 

de Belgische lokale overheden, met Publi-T, een aandeel van 45,37% in het kapitaal 

van Elia. Daarnaast is Publipart, de juridische opvolger van het overheidsbedrijf SPE, 

in het bezit van een aandeel van 2,53% (Intermixt, 2007). Dit is allemaal niet wettelijk 

verboden. 

Ook in de distributienetbeheerders hebben de lokale overheden heel wat te zeggen. De 

distributie van elektriciteit wordt namelijk verzorgd door intercommunales: 

groeperingen van gemeentes die beslissen om gezamenlijk het beheer van het 

distributienet op zich te nemen. Het kan gaan om zuivere intercommunales, waarin 

enkel gemeenten zetelen, of gemengde intercommunales, waar ook private 

ondernemingen een deel van het kapitaal in handen hebben (Pepermans, 2002, p. 7; 

VREG, 2012g). Hoe dan ook: de lokale overheden hebben een groot aandeel in zowel 

de distributie- als de transmissienetbeheerders. 

 

http://www.intermixt.be/ned/Secretariaatsondersteuning/Pages/PubliT.aspx
http://www.kuleuven.be/ei/Public/publications/PBO_project/WM%20FIN%20Verslag%20taak%201.pdf


 

 

 

Hoofdstuk V: Besluit 

Wat kunnen we nu besluiten na deze analyse van de vigerende Europese, federale en 

Vlaamse wetgeving? Op welke punten uit het theoretische kader schiet de regelgeving 

tekort en moeten aldus aanpassingen gebeuren?  

 

Regulering van toegang 

Een eerste voorwaarde die in het theoretische kader aan bod kwam, was de oprichting 

van een onafhankelijke regulerende instantie met drie van categorieën taken: 

structurele taken, regulerende en controlerende taken en taken in verband met 

transitional problems.  

 

Onafhankelijkheid van de regulatoren 

Wat betreft de onafhankelijkheid van de regulator valt een positieve balans op te 

maken. De reguleringsinstantie moet in haar dagelijkse bestuur onafhankelijk kunnen 

handelen van de overheid. De Elektriciteitswet bepaalde duidelijk dat een functie 

binnen de CREG onverenigbaar is met enige functie binnen een regering, parlement, 

overheidsinstantie, ... Het is wel zo dat de regering de leden van het directiecomité 

van de CREG, dat instaat voor het dagelijkse bestuur, aanstelt voor een vaste termijn. 

Gedurende die termijn mag de regering echter geen invloed uitoefenen op die leden. 

Bovendien is het maar de vraag wie, als niet de overheid, de directieleden op 

onafhankelijke wijze kan aanduiden. 

De onverenigbaarheden die gelden voor de leden van het directiecomité hebben ook 

betrekking op functies binnen elektriciteitsbedrijven, alsook aandelen ervan. Wanneer 

er toch nog belangenconflicten mogelijk zijn, neemt het directielid niet deel aan de 

desbetreffende bijeenkomst van het directiecomité. De algemene raad van de CREG 

telt wel een aantal vertegenwoordigers van de federale en, eventueel, regionale 

regeringen, alsook een aantal vertegenwoordigers van elektriciteitsproducenten, -

leveranciers en netbeheerders. Die algemene raad heeft echter geen hand in het 

dagelijkse bestuur en mag het directiecomité niet beïnvloeden. Bovendien zetelen er 

vertegenwoordigers van alle marktpartijen in die algemene raad en wordt steeds 



 

 

 

getracht een consensus te bereiken, waardoor geen enkele partij eenzijdig de 

beslissingen van de raad kan bepalen.  

Ook de onafhankelijkheid van de VREG wordt gegarandeerd. Zo mogen de 

bestuursleden geen functie uitoefenen binnen regeringen, parlementen, overheid, 

elektriciteitsbedrijven, ... Ook het bezit van aandelen van marktpartijen wordt 

verboden. De gedelegeerde bestuurder, die verantwoordelijk is voor het dagelijkse 

bestuur, wordt dan wel aangesteld door de Vlaamse regering, ook hier gelden dezelfde 

onverenigbaarheden. Bovendien voert deze gewoon de beslissingen van de raad van 

bestuur uit en ontvangt aldus geen instructies van de overheid. 

 

Taken van de regulatoren 

Wat betreft de structurele taken lijkt de huidige wetgeving wel te volstaan. Alle drie 

de wetgevende niveaus geven de regulatoren ruime taken en bevoegdheden met 

betrekking tot ontvlechting en kruissubsidiëring. De regulerende instanties krijgen 

toegang tot de nodige informatie van de marktpartijen die nodig is om de 

implementatie van ontvlechtingsmaatregelen en het verbod op kruissubsidiëring na te 

gaan. Wanneer een inbreuk vastgesteld wordt, hebben zowel de CREG als de VREG 

de bevoegdheid om sancties op te leggen. 

Ook worden zeer brede regulerende en controlerende taken toegekend aan beide 

regulatoren. Er moet toezicht gehouden worden op niet-discriminerende toegang tot 

de netten en de reguleringsinstanties hebben een zeer grote hand in de tarieven die 

daarvoor aangerekend kunnen worden. We zagen echter dat de CREG enkel adviezen 

kan geven wat betreft vergunningsaanvragen voor de bouw en exploitatie van nieuwe 

productiefaciliteiten. Het is de regering die hierbij het laatste woord krijgt. Gezien de 

onafhankelijkheid van de CREG beter gegarandeerd wordt, lijkt het niet onlogisch 

om, zoals Cameron (2007, p. 30) nodig acht, de regulator zelf de volledige 

bevoegdheid te geven om op basis van onafhankelijke criteria vergunningen toe te 

kennen. Bij de toekenning van leveringsvergunningen is er geen probleem, gezien de 

VREG de volheid van bevoegdheid heeft om vergunningen toe te kennen, te wijzigen 

en in te trekken. 



 

 

 

De transitional problems krijgen weinig specifieke aandacht in de vigerende 

wetgeving. Gezien de ruim gedefinieerde bevoegdheden van de CREG en de VREG, 

zijn er echter mogelijkheden om deze problemen aan te pakken. De mate waarin de 

regulatoren hier gebruik van maken, zal in toekomstig onderzoek nagegaan moeten 

worden. 

 

Marktstructuur 

 

De richtlijn laat wat betreft het beheer van het transmissienet verschillende opties 

open voor de lidstaten. In ieder geval wordt voorzien in voldoende mechanismen die 

de effectieve ontvlechting van transmissie- en distributieactiviteiten enerzijds en 

andere activiteiten anderzijds garanderen. Eigendomsontvlechting van de 

transmissienetbeheerder is een verplichting. Eigendomsontvlechting van de eigenaar 

van het transmissienet is dat niet. Juridische, functionele en boekhoudkundige 

ontvlechting zijn wel verplicht. Zoals in het theoretische kader reeds gesteld werd, is 

dat voldoende. 

België heeft gekozen voor een systeem waarbij een onafhankelijke 

transmissienetbeheerder aangeduid wordt. Bovendien opteert de federale wetgeving 

voor een compleet ontvlechtingsregime met vier luiken. Ten eerste moet er sprake 

zijn van eigendomsontvlechting van de transmissienetbeheerder. Producenten en 

leveranciers mogen namelijk geen deel in het kapitaal noch een aandeel van de 

netbeheerder bezitten. Ten tweede moet er sprake zijn van juridische ontvlechting. 

Daarnaast ligt een hele waaier van functionele ontvlechtingsmaatregelen vast, zoals 

de scheiding van het personeel van de netbeheerder van dat van 

elektriciteitsbedrijven, waardoor de onafhankelijke werking van die eerste 

gegarandeerd wordt. Tot slot hoort ook de boekhouding gescheiden te zijn. Wanneer 

we de federale wetgeving bekijken aan de hand van het besproken theoretische kader, 

zien we dat deze zeker ver genoeg gaat. 

Wat betreft de distributienetten zien we dat zowel de Europese als de Vlaamse 

wetgeving een drieledig ontvlechtingsregime opleggen: juridisch, functioneel en 

boekhoudkundig. De functionele maatregelen gaan, net zoals wat betreft het 

transmissienet, redelijk ver. Er is echter geen sprake van eigendomsontvlechting. Wel 



 

 

 

mag het gezamenlijke aandeel dat elektriciteitsbedrijven mogen hebben in de 

netbeheerder wettelijk maximum 30% bedragen. We kunnen hier dus niet van 

eigendomsontvlechting spreken, maar wel van een beperking van de inmenging die er 

door producenten en leveranciers kan zijn op basis van eigendom. Volgens het 

theoretische kader is eigendomsontvlechting echter geen vereiste en volstaan 

juridische en functionele ontvlechting, waardoor ook de Vlaamse wetgeving goede 

punten scoort wat betreft ontvlechtingsmaatregelen. 

 

Liberalisering 

 

Op de drie punten die de titel 'liberalisering' uitmaken in het gebruikte theoretische 

kader, met name een level playing field van informatie, concurrentie in productie en 

levering en de vrije keuze van de consument, varieert de mate waarin de vigerende 

wetgeving volstaat. 

Aan de gelijke toegang voor alle marktpartijen tot informatie wordt in de huidige 

wetgeving veel aandacht besteed Allerhande bepalingen zorgen ervoor dat alle 

markten in gelijke mate toegang hebben tot informatie die nodig is voor de goede 

werking van de markt. Dit komt er echter niet op neer dat zomaar alle mogelijke 

informatie te grabbel wordt gegooid. Zowel de netbeheerders als de regulatoren 

moeten uitmaken welke informatie concurrentieverstorend kan werken en aldus niet 

openbaar gemaakt mag worden. We kunnen besluiten dat de wetgeving op dit punt 

volstaat. 

Betreffende de vrije concurrentie van productie wordt resoluut gekozen voor 

regulated third party access. We hebben de twee mogelijke procedures hiervoor 

bekeken. De eerste was de vergunningsprocedure, waarbij een onderneming op eigen 

initiatief een vergunning aanvraagt voor de bouw en exploitatie van 

productiecapaciteit. De criteria waarop de CREG en de overheid zich moeten baseren 

bij het respectievelijk adviseren over of toekennen van een vergunning maken geen 

melding van de invloed die de toekenning van een vergunning kan hebben op de 

concurrentiegraad. Hetzelfde geldt voor de tweede mogelijke procedure, met name de 

aanbestedingsprocedure, waarbij de overheid het initiatief neemt. Dit alles garandeert 

enerzijds wel de vrije concurrentie, doordat, in theorie, alle marktpartijen een 



 

 

 

vergunning toegekend kunnen krijgen. Het probleem is echter dat er nog steeds een 

producent op de markt is die een veel te groot aandeel heeft in de totale 

productiecapaciteit, wat resulteert in marktmacht. Hierdoor kan er geen sprake zijn 

van vrije concurrentie, tot het moment waarop die grote producent zijn marktmacht 

verliest. De vraag is dus of het wel wenselijk is om alle partijen een gelijke kans te 

geven voor het bouwen en exploiteren van productiefaciliteiten. Het zou misschien 

beter zijn als er eerst voor wordt gezorgd dat het aandeel van de quasimonopolist in 

de totale productiecapaciteit afgebouwd wordt. Dit kan door de invloed van 

bijkomende vergunningen op de concurrentiegraad bij de andere toekenningscriteria 

te voegen. Wanneer het aandeel van de quasimonopolist dan tot een bepaald niveau 

gedaald is en dat van de andere producenten tot een bepaald niveau gestegen is, 

kunnen de vergunnings- en aanbestedingsprocedures terug gebaseerd worden op de 

vroegere criteria en kan er dus écht sprake zijn van vrije concurrentie in de 

productiefase. 

We zien dat de voorwaarden voor het in aanmerking komen van een 

leveringsvergunning, afgezien van de vierde onderafdeling, voornamelijk van 

technische aard zijn. Net zoals bij de voorwaarden voor een productievergunning, 

wordt er geen melding gemaakt van de invloed van de vergunning op de mate van 

concurrentie op de elektriciteitsmarkt. Hier is dat echter niet problematisch. De grote 

elektriciteitsleveranciers hebben namelijk reeds een vergunning en kunnen hun 

marktaandeel niet vergroten door er nog een aan te vragen. Dus iedere vergunning die 

uitgekeerd wordt, verhoogt mogelijk de concurrentiegraad. In dat opzicht is het zeker 

positief dat de voorwaarden niet te ver gaan en het dus relatief eenvoudig is om een 

leveringsvergunning te verkrijgen. De meeste van die criteria bestaan bovendien voor 

het verzekeren van een degelijke en continue dienstverlening aan de klanten, wat de 

mogelijke negatieve effecten van een doorgedreven concurrentiedrang moet 

tegenhouden. Ook de maatregel die stelt dat wanneer de VREG geen beslissing neemt 

binnen de twee maanden, de vergunning automatisch verleend wordt, kan een positief 

effect hebben op de concurrentie en de vlotte instroom van nieuwkomers op de 

elektriciteitsmarkt. 

Verschillende maatregelen liggen vast voor de garantie dat iedere consument vrij en 

kosteloos van leverancier kan wisselen. Zo moet het switchproces binnen de drie 

weken voltooid zijn en zijn exclusiviteitscontracten voor grote verbruikers verboden. 



 

 

 

Bovendien moeten consumenten toegang hebben tot alle gegevens die ze nodig 

hebben om de keuze te kunnen maken om over te stappen naar een andere leverancier. 

We zagen echter ook dat langetermijncontracten, en een eventueel verbod of 

beperking daarvan, niet aan bod komen in de vigerende wetgeving en aldus nog 

blijven bestaan. Zoals in het theoretische kader reeds gesteld, wordt de vrijheid van de 

consument om van leverancier te wisselen uiteraard beperkt. De grootte van het effect 

dat deze contracten hebben op de volatiliteit van de Vlaamse consumenten, hangt af 

van het aandeel dat deze contracten hebben in het totale aantal consumenten. Om dit 

te onderzoeken zal in de toekomst een praktijkstudie moeten plaatsvinden. We zien 

echter dat, afgezien van de stilte rond langetermijncontracten, de Europese en de 

Vlaamse wetgeving ver genoeg gaan om de vrijheid van de consument te garanderen. 

Het vermoeden luidt dan ook dat het voornamelijk de consument is die moet 

ontwaken en van zijn vrijheid gebruik moet maken. Hij moet zich meer bewust 

worden van het financiële voordeel dat hij kan doen door over te stappen naar een 

goedkopere leverancier. In hoofdstuk III bleek dat dit ook steeds meer het geval is en 

dus ziet de toekomst er op dit vlak redelijk rooskleurig uit. 

 

Ownership 

 

Privatisering wordt op geen enkel niveau van de vigerende wetgeving besproken. Wel 

zijn er bepalingen die ermee te maken hebben. Zo worden de relaties tussen de staat, 

de regulatoren en de netbeheerders beperkt. Er wordt echter nergens gesteld dat er 

geen publieke producenten of leveranciers mogen zijn. Bovendien worden sommige 

distributienetten of delen ervan beheerd door lokale overheden. Zoals we in het 

theoretisch kader al zagen, is men er in Noorwegen in geslaagd een competitieve 

markt uit te bouwen waar ook overheidsbedrijven deel van uitmaken. Een noodzaak is 

privatisering dus niet, maar dikwijls heeft publiek ownership een negatieve invloed op 

de mate van concurrentie op de elektriciteitsmarkt. Het kan dus een goed idee zijn om 

in de wetgeving in te schrijven dat er een privatisering doorgevoerd moet worden. De 

effectieve nood daaraan kan echter slechts bepaald worden na een praktijkonderzoek 

waarin de invloed van publiek ownership op de mate van concurrentie wordt 

nagegaan. 
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Bijlage I: Tabellen leveranciers 

 

TABEL 3: Aantal actieve leveranciers per distributienetbeheerder in 2002 

Distributienetbeheerder % vrije 

afnemers 

Aantal actieve 

leveranciers 

AGEMerksplas (AGEM) 0,12 % 2 

GASELWEST 16,68 % 4 

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen 2,56 % 3 

Gemeentelijke Elektriciteitsdienst Izegem 

(ETIZ) 

0,16 % 4 

Gemeentelijke regie Essen 6,71 % 2 

IMEA 15,24 % 4 

IMEWO 12,65 % 5 

INTERELECTRA 15,24 % 4 

INTERGEM 0,00 % 4 

INTERMOSANE 1,16 % 0 

IVEG 11,56 % 2 

IVEKA 10,71 % 5 

IVERLEK 1,12 % 4 

PBE 1,98 % 2 

SIBELGAS 0,16 % 3 

VEM Nijlen Zelzate 3,34 % 2 

WVEM 0,62 % 3 

 

TABEL 4: Spreiding van de actieve leveranciers en het percentage van het aantal in 

aanmerking komende afnemers in het grondgebied van de distributienetbeheerder (Q4 

2002 en Q1 2003) (VREG, 2003, p. 6). 
Distributienetbeheerder Actieve 

leveranciers 

vierde kwartaal 

2002 

Actieve 

leveranciers 

eerste 

kwartaal 2003 

% 

toegangspunten 

volgens DNB 

AGEM 2 3 0,10% 

BIAC 2 3 0,36% 

GASELWEST 9 10 16,26% 

Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf 

Izegem (ETIZ) 

5 5 0,58% 

Gemeentelijk havenbedrijf 

Antwerpen 

2 4 1,29% 

IMEA 6 8 8,91% 

IMEWO 8 9 17,38% 

INTERELECTRA 6 10 10,54% 

INTERGEM 6 9 8,60% 

INTERMOSANE 0 1 0,05% 

IVEG 2 6 1,18% 

IVEKA 6 9 12,36% 

IVERLEK 7 11 14,82% 

PBE 2 5 1,87% 

SIBELGAS 4 5 1,96% 

VEM Nijlen Zelzate Vosselaar 2 4 0,33% 

WVEM 2 6 3,40% 



 

 

 

 

TABEL 5: Marktaandelen uitgedrukt in aantal in aanmerking komende afnemers 

(toegangspunten) (VREG, 2003, p. 8). 
Leverancier Q1 2002 Q2 

2002 

Q3 

2002 

Q4 

2002 

Q1 2003 

Electrabel Customer Solutions 64,52% 64,77% 64,46% 64,94% 76,68% 

Luminus 21,02% 21,01% 21,28% 21,12% 18,74% 

Nuon Belgium 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 2,60% 

Electrabel 10,18% 10,00% 9,92% 10,01% 0,77% 

WattPlus 0,00% 0,04% 0,16% 0,15% 0,74% 

E.ON Belgium 0,00% 0,00% 0,00% 1,62% 0,14% 

SPE 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,11% 

Elektriciteitsbedrijf Merksplas 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,09% 

TWE Plus Belgium 1,02% 1,01% 1,00% 0,98% 0,06% 

Electricité de France (EDF) 0,04% 0,04% 0,04% 0,19% 0,05% 

RWE Solutions AG 0,31% 0,27% 0,27% 0,26% 0,02% 

REMU Levering 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 

Sourcepower.net 2,75% 2,70% 2,71% 0,00% 0,00% 

Ecopower 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Essent Energy Trading 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nuon Energy Trade & Wholesale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TotalFinalElf Gas & Power 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

  



 

 

 

TABEL 6: Doelgroepen van de elektriciteitsleveranciers in 2006 (VREG, 2007, p. 9). 
Leverancier Huishoudelijk 

segment 

Zelfstandigen 

en vrije 

beroepen 

Kmo's Middelgrote 

en grote 

bedrijven en 

kmo's met 

een groot 

verbruik 

Overheid 

Anode   X X  

Echte Energie 

België 

     

Ecopower X X X  X 

EDF Belgium  X X X X 

Electrabel    X  

Electrabel 

Customer 

Solutions 

X X X X X 

Elektriciteitsbedrijf 

Merksplas 

X X X   

Eneco Energy 

International 

  X X X 

E.ON Belgium    X  

E.ON Sales & 

Trading 

   X  

Essent Belgium X X X X X 

Lampiris X X    

Nuon Belgium X X X X X 

SPE X X X X X 

Theolia Benelux      

Trianel Energie   X X X 

Wase Wind X X X X  

Totaal aantal 

leveranciers 

8 9 11 12 8 

 

  



 

 

 

TABEL 7: Actieve elektriciteitsleveranciers per deelgebied op 31 december 2006 

(VREG, 2007, p. 8). Vereenvoudigde versie. 
Distributienetbeheerder Aantal actieve elektriciteitsleveranciers 

AGEM                7 

DNB BA                6 

Elia                8 

GASELWEST               12 

Havenbedrijf                6 

IMEA               12 

IMEWO               14 

INTER-ENERGA               12 

INTERGEM               13 

INTERMOSANE                6 

IVEG               11 

IVEKA               14 

IVERLEK               13 

PBE               11 

SIBELGAS               12 

WVEM               12 

 

 

TABEL 8: Actieve elektriciteitsleveranciers per deelgebied op 31 december 2007 

(VREG, 2008, p. 7). Vereenvoudigde versie. 

Distributienetbeheerder Aantal actieve elektriciteitsleveranciers 

AGEM                8 

DNB BA                6 

Elia                8 

GASELWEST               13 

Havenbedrijf                8 

IMEA               14 

IMEWO               15 

INTER-ENERGA               12 

INTERGEM               14 

INTERMOSANE                6 

IVEG               12 

IVEKA               14 

IVERLEK               14 

PBE               12 

SIBELGAS               12 

WVEM               12 

 

  



 

 

 

TABEL 9: Doelgroepen van de elektriciteitsleveranciers in 2007 (VREG, 2008, p. 8) 
Leverancier Huishoudelijk 

segment 

Zelfstandigen 

en vrije 

beroepen 

Kmo's Middelgrote 

en grote 

bedrijven en 

kmo's met 

een groot 

verbruik 

Overheid 

Anode   X X  

Echte Energie 

België 

  X X X 

Ecopower X X X  X 

EDF Belgium   X X X 

Electrabel    X  

Electrabel 

Customer 

Solutions 

X X X X X 

Elektriciteitsbedrijf 

Merksplas 

X X X   

Endesa Energia     X  

Eneco Energy 

International 

  X X X 

E.ON Belgium    X  

E.ON Energy 

Trading 

   X  

Essent Belgium X X X X X 

Lampiris X X X  X 

Nidera 

Handelcompagnie 

   X  

Nuon Belgium X X X X X 

Reibel X X X   

SPE X X X X X 

Thenergo      

Trianel Energie   X X X 

Wase Wind X X X X  

Totaal aantal 

leveranciers 

9 9 14 15 10 

 

  



 

 

 

TABEL 10: Actieve elektriciteitsleveranciers per deelgebied op 31 december 2008 

(VREG, 2009a, p. 8). Vereenvoudigde versie. 
Distributienetbeheerder Aantal actieve elektriciteitsleveranciers 

AGEM                8 

DNB BA                6 

Elia                7 

GASELWEST               14 

Havenbedrijf                9 

IMEA               15 

IMEWO               16 

INTER-ENERGA               13 

INTERGEM               15 

INTERMOSANE                6 

IVEG               13 

IVEKA               15 

IVERLEK               15 

PBE               13 

SIBELGAS               13 

WVEM               13 

 

  



 

 

 

TABEL 11: Doelgroepen van de elektriciteitsleveranciers in 2008 (VREG, 2009a, p. 

8). 
Leverancier Huishoudelijk 

segment 

Zelfstandigen 

en vrije 

beroepen 

Kmo's Middelgrote 

en grote 

bedrijven en 

kmo's met 

een groot 

verbruik 

Overheid 

Anode   X X  

Deutsche Bahn 

Energie 

   X  

Ecopower X X X  X 

EDF Belgium   X X X 

Electrabel    X  

Electrabel 

Customer 

Solutions 

X X X X X 

Elektriciteitsbedrijf 

Merksplas 

X X X   

Endesa Energia     X  

Eneco Energy 

International 

  X X X 

E.ON Belgium    X  

E.ON Energy 

Sales 

   X  

E.ON Energy 

Trading 

   X  

Essent Belgium X X X X X 

Lampiris X X X  X 

Nidera 

Handelcompagnie 

   X  

Nuon Belgium X X X X X 

Reibel X X X   

SPE X X X X X 

Thenergo      

Trianel Energie   X X X 

Wase Wind X X X X  

Totaal aantal 

leveranciers 

9 9 13 16 9 

 

  



 

 

 

TABEL 12: Actieve elektriciteitsleveranciers per deelgebied op 31 december 2009 

(VREG, 2010b, p. 8). Vereenvoudigde versie. 
Distributienetbeheerder Aantal actieve elektriciteitsleveranciers 

AGEM               10 

DNB BA                6 

Elia                8 

GASELWEST               14 

Havenbedrijf               10 

IMEA               15 

IMEWO               15 

INTER-ENERGA               13 

INTERGEM               14 

INTERMOSANE                7 

IVEG               13 

IVEKA               14 

IVERLEK               15 

PBE               13 

SIBELGAS               12 

WVEM               13 

 

  



 

 

 

TABEL 13: doelgroepen van de elektriciteitsleveranciers in 2009 (VREG, 2010b, p. 

8). 
Leverancier Huishoudelijk 

segment 

Zelfstandigen 

en vrije 

beroepen 

Kmo's Middelgrote 

en grote 

bedrijven en 

kmo's met 

een groot 

verbruik 

Overheid 

Anode  X X X  

Belpower 

International 

X X X   

Deutsche Bahn 

Energie 

   X  

Ecopower X X X  X 

EDF Belgium  X X X X 

Electrabel    X X 

Electrabel 

Customer 

Solutions 

X X X X X 

Elegant      

Elektriciteitsbedrijf 

Merksplas 

X X X   

Endesa Energia     X  

Eneco Energy 

International 

 X X X X 

E.ON Belgium    X  

E.ON Energy 

Sales 

   X  

E.ON Energy 

Trading 

     

Essent Belgium X X X X X 

Lampiris X X X  X 

Nidera 

Handelcompagnie 

   X  

Nuon Belgium X X X X X 

OCTA+ Energie      

RWE Energy 

Control België 

  X X X 

Scholt Energy 

Control België 

  X X  

SPE X X X X X 

Thenergo      

Trianel Energie  X X X X 

Wase Wind X X X X  

Totaal aantal 

leveranciers 

9 13 15 17 11 

 

  



 

 

 

TABEL 14: Actieve elektriciteitsleveranciers per deelgebied op 31 december 2010 

(VREG, 2011b, p. 8). 
Distributienetbeheerder Aantal actieve 

leveranciers 2009 

Aantal actieve 

leveranciers 2010 

AGEM               10               10 

DNB BA                6                6 

Elia                8                9 

GASELWEST               14               15 

Havenbedrijf               10               10 

IMEA               15               14 

IMEWO               15               14 

INFRAX WEST               13               12 

INTER-ENERGA               13               14 

INTERGEM               14               14 

INTERMOSANE                7               7 

IVEG               13               13 

IVEKA               14               15 

IVERLEK               15               15 

PBE               13               12 

SIBELGAS               12               12 

 

  



 

 

 

TABEL 15: doelgroepen van de elektriciteitsleveranciers in 2010 (VREG, 2011b, p. 

9) 
Leverancier Huishoudelijk 

segment 

Zelfstandigen 

en vrije 

beroepen 

Kmo's Middelgrote 

en grote 

bedrijven en 

kmo's met 

een groot 

verbruik 

Overheid 

Anode  X X X  

Belpower 

International 

X X X   

Deutsche Bahn 

Energie 

   X  

Ecopower X X X  X 

EDF Belgium  (X) (X) (X) (X) 

Electrabel    X X 

Electrabel 

Customer 

Solutions 

X X X X X 

Electrawinds      

Elegant      

Elektriciteitsbedrijf 

Merksplas 

X X X   

Elexys      

Endesa Energia     X  

Eneco Energy 

International 

 X X X X 

E.ON Belgium    X  

E.ON Energy 

Trading 

   X  

Essent Belgium X X X X X 

Lampiris X X X  X 

Nidera 

Handelcompagnie 

   (X)  

Nuon Belgium X X X X X 

OCTA+ Energie X X X   

Pfaltzwerke      

RWE Energy 

Control België 

  X X X 

Scholt Energy 

Control België 

  X X  

SPE X X X X X 

Trianel Energie  X X X X 

Wase Wind X X X X  

Totaal aantal 

leveranciers 

10 13 15 15 10 

Een aantal vergunningshouders wachtte nog met aankondigen op welke subgroep ze 

zich zouden richten tot de leveringsactiviteiten effectief startten (VREG, 2011, p. 9). 

 

TABEL 16: Actieve elektriciteitsleveranciers per deelgebied op 31 december 2011 

(VREG, 2012e, p. 11). 

Distributienetbeheerder Aantal in 2009 Aantal in 

2010 

Aantal in 

2011 



 

 

 

AGEM               10               10 10 

DNB BA                6                6 6 

Elia                8                9 8 

GASELWEST               14               15 15 

IMEA               15               14 14 

IMEWO               15               14 14 

INFRAX WEST               13               12 12 

INTER-ENERGA               13               14 14 

INTERGEM               14               14 14 

INTERMOSANE                7               7 7 

IVEG               13               13 13 

IVEKA               14               15 15 

IVERLEK               15               15 15 

PBE               13               12 12 

SIBELGAS               12               12 12 

 

  



 

 

 

TABEL 17: doelgroepen van de elektriciteitsleveranciers in 2011 (VREG, 2012e, p. 

12). 
Leverancier Huishoudelijk 

segment 

Zelfstandigen 

en vrije 

beroepen 

Kmo's Middelgrote 

en grote 

bedrijven en 

kmo's met 

een groot 

verbruik 

Overheid 

Anode  X X X  

Belpower 

International 

X X X   

Deutsche Bahn 

Energie 

   X  

Delta Power 

Belgium 

     

EDF Luminus X X X X X 

E.ON Belgium    X  

E.ON Energy 

Trading 

   X  

Ecopower X X X  X 

Electrabel    X X 

Electrabel 

Customer 

Solutions 

X X X X X 

Electrawinds 

Distributie 

     

Elegant      

Elektriciteitsbedrijf 

Merksplas 

X X X   

Elexys  X X   

Endesa Energia     X  

Eneco Energy 

International 

X X X X X 

Enovos 

Luxembourg 

  X X X 

Essent Belgium X X X X X 

Lampiris X X X  X 

Nuon Belgium X X X X X 

OCTA+ Energie X X X   

Pfaltzwerke      

Scholt Energy 

Control België 

  X X  

Trevion  X X X X 

Trianel Energie  X X X X 

Wase Wind X X X X  

Totaal aantal 

leveranciers 

10 15 17 16 11 

 

  



 

 

 

TABEL 18: Marktaandelen van leveranciers, uitgedrukt in geleverde elektrische 

energie (VREG, 2012e, p. 15). Aangepaste versie met slechts die leveranciers die in 

2011 effectief elektriciteit geleverd hebben. 
Leverancier 2004 2009 2010 2011 Datum vergunning 

Electrabel 

Customer 

Solutions 

52,30 50,86 48,10 45,38 27/05/2002 

EDF Luminus 16,46% 15,16 17,18 19,75 08/03/2006 

Electrabel 23,46 18,02 18,30 16,69 20/12/2001 

Nuon Belgium 3,93 5,66 6,88 7,21 21/11/2002 

E.ON Belgium 0,74 3,08 3,67 4,68 22/10/2002 

Essent Belgium 1,32 1,79 1,69 2,03 03/12/2002 

Eneco Energy 

International 

<0,01 2,75 1,88 1,55 19/07/2004 

Netbeheerders 0,10 0,84 0,87 0,94  

Lampiris 0,00 0,13 0,46 0,88 08/12/2004 

Ecopower 0,03 0,17 0,21 0,23 02/04/2002 

Elektriciteitsbedrij

f Merksplas 

0,11 0,16 0,17 0,16 15/07/2002 

Scholt Energy 

Control België 

NVT 0,00 0,02 0,12 18/11/2009 

Belpower 

International 

NVT 0,03 0,08 0,11 08/09/2009 

Anode NVT 0,05 0,08 0,08 04/10/2005 

Deutsche Bahn 

Energie 

NVT 0,05 0,06 0,06 08/12/2008 

E.ON Energy 

Trading 

NVT 0,42 0,03 0,05 14/03/2006 

Wase Wind NVT 0,04 0,05 0,04 08/11/2005 

OCTA+ Energie NVT 0,00 <0,01 0,04 25/08/2009 

RWE Energy 

Belgium 

NVT 0,00 <0,01 0,01 09/03/2009 - 06/09/2011 

Elexys NVT NVT 0,00 0,01 22/06/2010 

Electrawinds 

Distributie 

NVT NVT <0,01 <0,01 30/03/2010 

Elegant NVT 0,00 0,00 <0,01 13/01/2009 

Enovos 

Luxembourg 

NVT NVT NVT <0,01 01/02/2011 

Trevion NVT NVT NVT <0,01 24/11/2011 

Totaal aantal 

leveranciers 

10 15 17 16 11 

 

 

 


