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Vrijmaking Elektriciteitsmarkt : 

 
De Algemene Raad van de CREG spreekt zich uit 

over de Studie van London Economics 
 

 
De Algemene Raad van de CREG heeft vandaag een aantal aanbevelingen 
geformuleerd met het oog op de verbetering van de werking van de Belgische 
elektriciteitsmarkt. Hij baseerde zich daarvoor onder meer op de studie van London 
Economics, die eind vorig jaar werd bekendgemaakt. 
 
De Algemene Raad verwelkomt de studie van London Economics als de eerste 
diepgaande analyse van de werking van de nog prille elektriciteitsmarkt in België. 
Hoewel de Europese dimensie hierbij niet altijd voldoende werd uitgediept, en soms 
(node) werd gewerkt met “anecdotische” informatie, doet de studie een groot aantal 
waardevolle aanbevelingen om de werking van de markt te bevorderen, zowel op 
nationaal als op Europees niveau. 
 
De Raad stelt alleszins vast dat de elektriciteitsmarkt in ons land nog niet optimaal 
werkt, en dat niet alle categorieën van gebruikers vandaag kunnen profiteren van de 
vruchten van de vrijmaking. De Algemene Raad stelt vast dat heel wat afnemers 
klagen over de toestand, onder meer op het vlak van de prijzen. De prijzen zijn 
inderdaad te hoog voor de consumenten ondanks de aard van het productiepark en 
als gevolg van de meerkosten die door de verschillende overheden worden 
opgelegd.  Deze prijsstijgingen worden niet gecompenseerd door de dalingen van de 
transmissie- en distributietarieven die de voorbije jaren nochtans doorgevoerd 
werden. 
 
Op het vlak van de verticale integratie in de elektriciteitssector, zijn alle leden van 
de Algemene Raad het erover eens dat geen enkele marktpartij een voordeel mag 
halen uit haar participatie in een netbeheerder (zowel voor transmissie als voor 
distributie). De perceptie bestaat evenwel dat zulk een voordeel kan bestaan, en dit 
vormt een rem op de intrede van nieuwkomers in de sector. Deze onzekerheid kan 
worden weggenomen door de volledige ontvlechting van producenten/leveranciers 
enerzijds en netbeheerders anderzijds (“ownership unbundling”). De Algemene Raad 
beveelt alleszins aan dat alle marktpartijen hun participaties in de netbeheerders 
terugbrengen tot onder het niveau van een blokkeringsminderheid, en dat bovendien 
de credibiliteit van de regels inzake behoorlijk bestuur (“corporate governance”) nog 
word verstrengd. 
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Wat betreft de marktconcentratie, is de Raad geen voorstander van een opsplitsing 
van Electrabel in 4 of meer afzonderlijke entiteiten. Wel heeft hij het Directiecomité 
van de CREG verzocht een bijkomende studie te laten maken die moet aanduiden 
op welke manier op Europees of Belgisch niveau een programma kan worden 
uitgewerkt om een deel van de productiecapaciteit aan de dominante producent te 
onttrekken en ter beschikking te stellen van andere marktpartijen. Deze studie dient 
aan te geven welke types van capacity release mogelijk zijn (bv. Virtual Power Plant - 
VPP’s, capacity swaps, Power Purchase Agreements - PPA’s, ...), volgens welke 
modaliteiten dit kan gebeuren (volume, timing, afdwingbaarheid, ...) en hoe een 
dergelijk programma concreet kan worden ingevoerd. 
 
De Raad is het erover eens dat de concurrentie de volgende jaren vooral zal dienen 
te worden gestimuleerd via een gevoelige verhoging van de beschikbare  
invoercapaciteit. Hij dringt erop aan dat op Europees niveau wordt gestreefd naar 
een nauwere samenwerking en zelfs een integratie van de verschillende 
transmissienetbeheerders. Alleszins dient de bestaande importcapaciteit op een 
meer optimale manier te worden aangewend met het oog op een verbetering van de 
marktwerking. Daarnaast moet de capaciteit worden uitgereid, in de eerste plaats 
door een snelle uitvoering van het investeringsplan voor 2003-2010 van Elia. 
 
De Raad wenst niet terug te keren naar een gereguleerd systeem zoals het vroeger 
bestond. Hij vreest wel dat het gebrek aan concurrentie en de hoge prijzen het 
voortbestaan van bepaalde activiteiten in België zullen hypothekeren en dat alle 
verbruikers, zowel ondernemingen als gezinnen, zullen lijden door het huidige gebrek 
aan concurrentie op de markt. Daarom dringt hij erop aan dat de werking van de 
markt, en in het bijzonder de evolutie van de prijzen, van dichtbij zouden worden 
opgevolgd en dat overgangsmaatregelen zouden worden genomen indien het 
industrieel weefsel en de tewerkstelling in ons land in het gedrang zouden komen. 
Dergelijke maatregelen zouden evenwel het vrijmakingsproces van de markt niet op 
de helling mogen zetten. 
 
De Algemene Raad formuleert verder nog een aantal andere aanbevelingen, 
waaronder: 

 de invoering, onder een aantal voorwaarden, van een elektriciteitsbeurs 
(Belgie, Frankrijck en Nederland); 

 de invoering van een gereguleerd balancing-systeem, met tarieven 
gebaseerd op de kosten en niet op marktreferenties; 

 het opleggen van een aantal informatieverplichtingen (in verband met 
productie, transmissie, distributie en klant profiel data...) aan de 
onderscheiden marktpartijen, naar het voorbeeld van wat gebeurt in meer 
geavanceerde markten (Scandinavische markt, Verenigd Koninkrijk, 
Nederland, ...).  

 
De Algemene Raad zal hierover contact opnemen met de Minister van Energie om 
zijn zienswijze te verduidelijken. 
 
De Algemene Raad hoopt dat de Minister voor Energie zijn aanbevelingen in 
overweging zal nemen, en zo snel mogelijk een aantal concrete maatregelen zal 
treffen om de marktwerking te verbeteren. 
 
 
Contacten :  
 
Voorzitter van de Algemene Raad : Rudy De Leeuw 0475/24.45.70 
Voorzitter van de Werkgroep : Peter Claes 0496/59.36.20 


