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ADVIES 
 
 
 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

ontving op 15 maart 2000 van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling het 

verzoek bij brief, gedateerd op 13 maart 2000, hem binnen een termijn van niet meer dan zeven 

kalenderdagen, omwille van het dringend karakter, advies te geven over een ontwerp van 

koninklijk besluit «verklarend verkiesbaar andere categorieën eindafnemers, genomen in 

uitvoering van artikel 16, § 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt». 

 

Het Directiecomité van de CREG stelde op zijn vergadering van 16 maart 2000 vast dat bij deze 

brief alleen het ontwerp van koninklijk besluit gevoegd was, terwijl artikel 16, § 3, van de wet 

van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt bepaalt dat bij het 

verruimen van de categorie ‘in aanmerking komende afnemers’ rekening dient te worden 

gehouden met de evolutie van de openstelling van de elektriciteitsmarkt in de andere lidstaten 

van de Europese Unie.  Het Directiecomité merkte op dat het alleen een advies over het 

onderhavige ontwerp van koninklijk besluit kan geven indien het in bezit is van het hele dossier 

ter voorbereiding van het ontwerp van koninklijk besluit en inzonderheid van het voorafgaand 

onderzoek naar de evolutie van de openstelling van de elektriciteitsmarkt in de andere lidstaten 

van de Europese Unie.  Bij brief van 17 maart 2000 stelde het Directiecomité van de CREG de 

Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling hiervan op de hoogte met het verzoek 

om het hele dossier ter voorbereiding van het ontwerp van koninklijk besluit zo spoedig mogelijk 

aan de CREG over te maken. 

 

Op 14 april 2000 ontving de CREG van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame 

Ontwikkeling een brief gedateerd op 12 april 2000 waarmee hij de CREG een kopie van een 

nota van zijn administratie overmaakt die de situatie inzake de openstelling van de 

elektriciteitsmarkt in de ons omliggende landen weergeeft.  Op zijn vergadering van 20 april 

2000 besliste het Directiecomité van de CREG zijn advies over het ontwerp van koninklijk 

besluit te geven hoewel het overgemaakte dossier niet volledig beantwoordde aan de vereisten 

van artikel 16, § 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt.  Inderdaad, het Directiecomité stelde vast dat de nota van de administratie 

enkel de situatie in de aangrenzende lidstaten van de Europese Unie weergeeft en niet de 
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evolutie in de (lees : alle) lidstaten van de Europese Unie.  Aangezien de voormelde wet van 29 

april 1999 duidelijk is dat de evolutie in alle lidstaten van de Europese Unie dient te worden 

onderzocht, besliste het Directiecomité van de CREG zelf het dossier te vervolledigen.  Daartoe 

nam de CREG contact op met de Europese Commissie (DG TREN), het Ministerie van 

Economische Zaken (Bestuur Energie) en met de regulatoren van de geliberaliseerde 

elektriciteitsmarkten in alle lidstaten van de Europese Unie (of met de bevoegde administraties 

in de lidstaten die (nog) geen elektriciteitsregulator hebben).  Alle gecontacteerde instanties 

hebben informatie over de liberalisering van hun nationale elektriciteitsmarkt aan de CREG 

overgemaakt binnen een termijn van 15 werkdagen, behoudens de Zweedse 

elektriciteitsregulator.  De CREG oordeelde dat de ontvangen informatie voldoende was om het 

dossier als volledig te beschouwen en op basis hiervan haar advies te verstrekken. 

 

In zijn voormelde brief van 12 april 2000 drukt de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame 

Ontwikkeling zijn wens uit om het advies van de CREG op korte termijn (‘dans des délais 

rapprochés’) te ontvangen.  Hierbij verwees hij naar de beslissing van de federale Regering van 

5 april 2000 om de consumenten van meer dan 20 GWh snel in aanmerking te doen komen. 

 

Op zijn vergadering van 20 april 2000 leidde het Directiecomité van de CREG hieruit af dat de 

oorspronkelijk voorgestelde adviestermijn van zeven kalenderdagen vervalt.  Het besliste 

evenwel om alles in het werk te stellen om spoedig zijn advies te verstrekken aan de 

Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling.  Op 18 mei 2000 besliste het 

Directiecomité van de CREG tot het uitbrengen van het hierna volgend advies. 

 

 
 

 

 

VOORAFGAANDE OPMERKING 

 

1. De Nederlandstalige versie van het ontwerp van koninklijk besluit «verklarend 

verkiesbaar andere categorieën eindafnemers, genomen in uitvoering van artikel 16, § 3, van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt» (hierna : ‘ontwerp’) 

dient grondig te worden herwerkt.  Dit geldt zeker voor het opschrift van het ontwerp waar het 

een letterlijke vertaling geeft van het Franse begrip ‘éligible’.  In de wet van 29 april 1999 
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betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna : ‘elektriciteitswet’) is het 

Nederlandse equivalent voor dit begrip ‘in aanmerking komend’ (en niet ‘verkiesbaar’).  Ook de 

zin in artikel 1 van het ontwerp dient om taalkundige redenen herschreven te worden. 

 

 

 

 

INWERKINGTREDING VAN HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT 

 

2. Het ontwerp van koninklijk besluit geeft, zoals aangeduid in zijn opschrift, uitvoering aan 

artikel 16, § 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(hierna : ‘elektriciteitswet’). 

 

Dit ontwerp stelt het probleem dat het uitvoering wil geven aan een wetsartikel dat nog niet in 

werking is getreden.  Inderdaad, artikel 38 van de elektriciteitswet bepaalt dat de Koning bij een 

in Ministerraad overlegd besluit de inwerkingtreding van de bepalingen van deze wet regelt.  In 

uitvoering daarvan bepaalt artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling 

van de datum van inwerkingtreding van de bepaling van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt dat artikel 16 van de elektriciteitswet in werking treedt 

op de datum van inwerkingtreding van het laatste van de koninklijke besluiten genomen ter 

uitvoering van artikel 12, § 1, laatste zin, en § 3, van de elektriciteitswet.  Op het moment dat de 

CREG dit advies geeft, is geen van beide bedoelde koninklijke besluiten in werking getreden.  

Bijgevolg is artikel 16 van de elektriciteitswet evenmin in werking getreden.  De conclusie is dan 

ook evident : momenteel en in afwachting van de koninklijke besluiten bedoeld in artikel 12, §§ 

1, eerste zin, en 3, van de elektriciteitswet, heeft het onderhavige ontwerp geen enkele 

rechtsbasis.  Het kan dan ook niet in werking treden voordat zijn rechtsbasis, d.i. artikel 16, § 3, 

van de elektriciteitswet, in werking is getreden.  Daarom is het wenselijk een artikel in het 

ontwerp toe te voegen dat bepaalt dat het voorgenomen koninklijk besluit pas in werking treedt 

op het moment dat artikel 16, § 3, van de elektriciteitswet in werking is getreden. 

 

 

3. Uit het ontwerp zou echter kunnen afgeleid worden dat een onmiddellijke 

inwerkingtreding beoogd wordt.  Inderdaad, het ontwerp bevat geen enkele bepaling 

betreffende de datum van inwerkingtreding zodat de normale regels inzake inwerkingtreding 
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van toepassing zijn, d.i. de inwerkingtreding op de tiende dag na de bekendmaking van het 

voorgenomen koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.  Bovendien verwijst de 

Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling in zijn voormelde brief van 12 april 

2000 naar de beslissing van de federale Regering van 5 april 2000 betreffende een versnelde 

openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt voor eindafnemers met een jaarlijks verbruik 

van meer dan 20 GWh per locatie.  Deze beslissing van de federale Regering, waarvan de 

Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling bij brief van 6 april 2000 de CREG 

een kopie bezorgde, laat in punt 4.1. lezen dat : 

“de (federale) regering beslist overleg te plegen met de gewesten voor de 
verkiesbaarheid : 

• Vanaf 01.07.2000 voor de eindafnemers met een gebruik >= 20GWh/locatie ; 
• Ten laatste tegen 31.12.2002 voor de eindafnemers met een gebruik >= 

10GWh/locatie. 
Ten laatste tegen 30 juni 2000, zal de (federale) regering een beslissing nemen.”. 

Het is duidelijk de bedoeling van de federale Regering om op korte termijn de eindafnemers met 

een jaarlijks verbruik van meer dan 20 GWh in aanmerking te doen komen. 

 

Indien werkelijk een onmiddellijke inwerkingtreding beoogd wordt, is het noodzakelijk het 

voormelde koninklijk besluit van 3 mei 1999 te wijzigen zodat artikel 16, § 3, van de 

elektriciteitswet tijdig in werking kan treden.  Uiteraard kan ook de elektriciteitswet zelf gewijzigd 

worden zodat de betrokken eindafnemers rechtstreeks op basis van de wet in aanmerking 

komen. 

 

In dit verband dient ook de aandacht erop gevestigd te worden dat artikel 16, § 2, van de 

elektriciteitswet, dat de eindafnemers met een verbruik van meer dan 100 GWh per jaar 

verklaart in aanmerking te komen, ook nog niet in werking getreden is.  De inwerkingtreding is 

op dezelfde wijze geregeld als voor artikel 16, § 3, van de elektriciteitswet, nl. de datum van 

inwerkingtreding van het laatste van de koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van artikel 

12, §§ 1, laatste zin, en 3, van de elektriciteitswet (artikel 1, 7°, van het voormelde koninklijk 

besluit van 3 mei 1999).  De filosofie van de elektriciteitswet is deze van een geleidelijke 

openstelling van de elektriciteitsmarkt in België beginnend met de grootste eindafnemers om zo 

te komen tot een volledige openstelling voor alle eindafnemers die op het transmissienet 

aangesloten zijn.  Het is aangeraden deze filosofie te respecteren in die zin dat de grootste 

eindafnemers met een jaarlijks verbruik van meer dan 100 GWh niet effectief in aanmerking 

komen op een latere datum dan de andere eindafnemers.  M.a.w. indien de datum van 
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inwerkingtreding van artikel 16, § 3, van de elektriciteitswet zou vervroegd worden, dient ook de 

datum van inwerkingtreding van artikel 16, § 2, van de elektriciteitswet te worden vervroegd. 

 

 

4. Er is nog een andere, even belangrijke reden waarom artikel 16, § 2, van de 

elektriciteitswet niet later dan artikel 16, § 3, van dezelfde wet in werking kan treden.  

Inderdaad, artikel 1 van het ontwerp bepaalt dat elke eindafnemer het bewijs met betrekking tot 

zijn verbruiksniveau moet leveren volgens dezelfde regels als deze voorzien in artikel 16, § 2, 

van de elektriciteitswet.  Overeenkomstig dit artikel 16, § 2, dient een koninklijk besluit de 

nadere regels te bepalen volgens welke de eindafnemers dienen te bewijzen dat zij het vereiste 

jaarlijkse verbruiksniveau bereikt hebben of zullen bereiken gedurende het lopende jaar.  Dit 

koninklijk besluit bestaat op het moment van dit advies nog niet en kan dan ook nog niet in 

werking zijn getreden.  Meer nog, dit koninklijk besluit kan nog niet in werking zijn getreden 

aangezien zijn rechtsbasis, nl. artikel 16, § 2, van de elektriciteitswet, zelf nog niet in werking is 

getreden. 

 

Bij gebrek aan dit koninklijk besluit kunnen eindafnemers niet bewijzen dat zij in aanmerking 

komen.  Voor een vervroegde inwerkingtreding van artikel 16, § 3, van de elektriciteitswet, is het 

derhalve essentieel dat dit koninklijk besluit tijdig zou worden uitgevaardigd en gepubliceerd en 

in werking zou treden.  Opdat dit het geval zou zijn, is het vereist dat artikel 16, § 2, van de 

elektriciteitswet ook vervroegd in werking zou treden zodat dit koninklijk besluit kan worden 

uitgevaardigd. 

 

 

5. Ingeval geopteerd zou worden voor een vervroegde inwerkingtreding van artikel 16, § 3, 

van de elektriciteitswet en van het in uitvoering daarvan genomen koninklijk besluit, dient de 

vraag gesteld wat het concrete effect hiervan zal zijn. 

 

Inderdaad, het moment van inwerkingtreding van dit artikel is gekoppeld aan twee koninklijke 

besluiten bedoeld in artikel 12, §§ 1, laatste zin, en 3, van de elektriciteitswet (zie artikel 1, 7°, 

van het voormelde koninklijk besluit van 3 mei 1999).  Deze koppeling is logisch te noemen 

aangezien deze koninklijke besluiten het sluitstuk vormen van de daadwerkelijke liberalisering 

van de elektriciteitsmarkt, althans voor de als in aanmerking komende aangeduide 

eindafnemers : zodra deze koninklijke besluiten in werking zijn getreden, kan de CREG de 
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jaarlijkse transmissietarieven voorgesteld door de ondertussen aangeduide netbeheerder 

goedkeuren (artikel 12, § 1, eerste zin, van de elektriciteitswet).  Zolang deze tarieven niet zijn 

goedgekeurd, kunnen de in aanmerking komende eindafnemers hun recht op toegang tot het 

transmissienet immers niet laten gelden aangezien, overeenkomstig artikel 15, § 1, eerste lid, 

van de elektriciteitswet, zij dit recht alleen hebben tegen de tarieven vastgesteld 

overeenkomstig artikel 12 van de elektriciteitswet.  Dat verklaart trouwens ook waarom de 

inwerkingtreding van artikel 15 van de elektriciteitswet eveneens gekoppeld is aan de twee 

koninklijke besluiten bedoeld in artikel 12, §§ 1, laatste zin, en 3 van de elektriciteitswet (zie 

artikel 1, 7°, van het voormelde koninklijk besluit van 3 mei 1999).  Meer nog, artikel 15, § 1, 

tweede lid, van de elektriciteitswet bepaalt dat de netbeheerder de toegang tot het 

transmissienet kan weigeren wanneer de aanvrager niet voldoet aan de technische 

voorschriften bepaald in het technisch reglement bedoeld in artikel 11 van de elektriciteitswet.  

Op het moment dat dit advies gegeven wordt, is dit technisch reglement nog niet in werking 

getreden.  Het lijkt niet opportuun om eindafnemers het recht van toegang tot het transmissienet 

toe te kennen vooraleer het technisch reglement van kracht is geworden, althans indien men de 

goede werking van het transmissienet niet op de helling wil zetten.  Inderdaad, zolang er nog 

geen technisch reglement bestaat, kan de netbeheerder de toegang tot het transmissienet 

wegens strijdigheid met het technisch reglement niet weigeren.  Aldus zou hij toegang moeten 

verlenen zelfs aan aanvragers die de werking van het transmissienet ernstig zouden kunnen 

verstoren.  Meer nog en voor de volledigheid is het ongetwijfeld nuttig erop te wijzen dat de 

netbeheerder, waarnaar artikel 15 van de elektriciteitswet verwijst, op het moment waarop dit 

advies gegeven wordt, nog niet is aangewezen overeenkomstig de procedure beschreven in 

artikel 10 van de elektriciteitswet. 

 

Het concrete effect van een vervroegde inwerkingtreding van artikel 16, § 3, van de 

elektriciteitswet en van een koninklijk besluit genomen in uitvoering van dit artikel zou er dan 

alleen in bestaan dat de betrokken eindafnemers in aanmerking komende afnemers zullen 

genoemd worden, maar dat deze eindafnemers hieraan geen concrete afdwingbare rechten op 

het terrein kunnen verbinden. 
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VERSNELDE OPENSTELLING VAN DE ELEKTRICITEITSMARKT 

 

6. Artikel 16, § 3, iuncto artikel 16, § 2, van de elektriciteitswet bepaalt dat de Koning kan 

verklaren dat andere categorieën eindafnemers die op het transmissienet zijn aangesloten en 

die niet meer dan 100 GWh per jaar per locatie verbruiken in aanmerking komen vanaf de door 

Hem bepaalde data, ten einde geleidelijk al deze afnemers in aanmerking te doen komen tegen 

uiterlijk 31 december 2006.  Daarbij dient Hij rekening te houden met de evolutie van de 

openstelling van de elektriciteitsmarkt in de andere lidstaten van de Europese Unie. 

 

In de nota van de administratie, gevoegd bij de brief van 12 april 2000 van de Staatssecretaris 

voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, wordt een beperkt aantal lidstaten van de Europese 

Unie onderzocht, namelijk Duitsland, Frankrijk, het Groot-Hertogdom Luxemburg, Nederland en 

het Verenigd Koninkrijk.  De nota van de administratie geeft dus enkel de situatie weer van de 

aan België aangrenzende landen.  Het onderzoekt de andere lidstaten van de Europese Unie 

niet, terwijl artikel 16, § 2, van de elektriciteitswet het heeft over ‘de’, dus over alle lidstaten van 

de Europese Unie.  Dit beperkte onderzoek van de evolutie binnen de Europese Unie kan 

bovendien als bijzonder worden aangemerkt wanneer men in rekening brengt dat het Verenigd 

Koninkrijk eerder geïsoleerd is van het continentale transmissienetwerk (er is enkel een DC-lijn 

tussen het Verenigd Koninkrijk en het continent), terwijl Denemarken, Italië, Oostenrijk, Portugal 

en Spanje volop deel uitmaken van het continentale transmissienetwerk.  De andere landen van 

de Europese Unie maken geen deel uit van het continentale transmissienetwerk (hoewel er 

enkele verbindingen, hoofdzakelijk DC-lijnen, bestaan tussen hun transmissienetwerk en het 

continentale transmissienetwerk). 

 

Omdat zij onderzocht worden in de nota van de administratie zullen Duitsland, Frankrijk, het 

Groot-Hertogdom Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen behandeld worden.  

Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden 

komen vervolgens aan bod.  Voor beide groepen van landen worden telkens twee elementen 

besproken : de omvang van het geliberaliseerde deel van de elektriciteitsmarkt en de 

categorieën van in aanmerking komende gebruikers van het elektriciteitsnet. 
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A. De omvang van het geliberaliseerde deel van de elektriciteitsmarkt 
 

a. Duitsland, Frankrijk, het Groot-Hertogdom Luxemburg, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk 

 

7. Het ontwerp beoogt de eindafnemers die op het transmissienet zijn aangesloten en die 

een jaarlijks verbruik per locatie hebben van meer dan 20 GWh in aanmerking te doen komen 

en dit op korte termijn (zie hierboven).  Wat de motivering achter dit initiatief betreft, kan men 

lezen uit de brief van 12 april 2000 van de Staatssecretaris voor Energie dat de gewogen 

gemiddelde openstellingsgraad in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk 

momenteel 72,5 % bedraagt (de weging betreft het consumptieniveau in elk van deze landen).  

In de bij deze brief gevoegde administratieve nota blijkt dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 

een volledig opengestelde elektriciteitsmarkt momenteel hebben.  In het Groot-Hertogdom 

Luxemburg is de elektriciteitsmarkt open voor 45 %.  In Nederland is momenteel 33 % van de 

elektriciteitsmarkt geliberaliseerd ; een volledige liberalisering is daar gepland voor 2003.  In 

Frankrijk bedraagt de liberaliseringsgraad momenteel 30,27 % welke vanaf februari 2003 zal 

opgeklommen zijn tot 33 %.  Welke de liberaliseringsgraad in België zou zijn zodra de 

eindafnemers met een jaarlijks verbruik van meer dan 20 GWh in aanmerking zouden komen, 

staat niet vermeld in de brief van 12 april 2000 noch in de nota van de administratie. 

 

Voor België gelden op basis van de geldende federale wetgeving de volgende cijfers : 

oorspronkelijk zal ongeveer 33 % van de elektriciteitsmarkt vrij zijn ; uiterlijk vanaf 1 januari 

2007 zal enerzijds 40 % van de elektriciteitsmarkt vrij zijn en zullen voor de resterende 60 % de 

distributeurs vrij zijn1.  Men kan stellen dat uiterlijk vanaf 1 januari 2007 de Belgische 

elektriciteitsmarkt volledig vrij zal zijn, althans wat betreft de elektriciteitsmarkt die onder de 

bevoegdheid van de federale overheid valt.  In België komt hierbij inderdaad de specificiteit van 

het federalisme : niet alleen de federale overheid, maar ook de gewesten zijn bevoegd inzake 

de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.  Momenteel zijn in de drie gewesten decreten en een 

ordonnantie in voorbereiding die de liberalisering van de elektriciteitsmarkt zullen realiseren 

voor de gewestelijke bevoegdheden.  Het zal van deze decreten en ordonnantie afhangen 

tegen wanneer en voor welke graad de Belgische elektriciteitsmarkt verder zal vrijgemaakt zijn.  

Het is echter voorbarig en ongepast om hierover voorspellingen te doen. 

 

                                                
1 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/1, p. 21. 
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Bij deze cijfers dient de vraag te worden gesteld of zij de daadwerkelijke openstelling van de 

elektriciteitsmarkt op dit ogenblik weergeven, dan wel of zij de wetsbepalingen weergeven 

zonder er rekening mee te houden of deze wetsbepalingen reeds enig feitelijk effect gehad 

hebben.  Inderdaad, artikel 16, § 2, van de elektriciteitswet geeft de indruk dat de eindafnemers 

met een verbruik van meer dan 100 GWh nu reeds in aanmerking komen.  Niets is echter 

minder waar.  Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, is dit artikel nog niet in werking getreden.  

Dezelfde situatie doet zich voor in Frankrijk : de Franse wet die de elektriciteitsmarkt 

liberaliseert dateert van 10 februari 20002.  Artikel 22 van deze Franse wet definieert de in 

aanmerking komende consumenten.  Opdat deze categorieën van consumenten daadwerkelijk 

in aanmerking zouden komen, moeten nog heel wat maatregelen worden getroffen, zoals een 

decreet van de Conseil d’Etat, een vergunningensysteem ook te bepalen door een decreet van 

de Conseil d’Etat en een lijst van de in aanmerking komende consumenten op te stellen en te 

publiceren door de minister van energie.  Het lijkt weinig realistisch ervan uit te gaan dat op het 

moment van dit advies al deze maatregelen nu reeds zouden getroffen zijn3. 

 

Meer nog, wat Nederland betreft, dient te worden opgemerkt dat het percentage van 100 % 

vanaf 2003 dat de nota van de administratie opgeeft, momenteel nog niet een wettelijk gegeven 

is.  Op basis van de informatie ons op 27 april 2000 verstrekt door de Nederlandse 

elektriciteitsregulator, zou volgens de geldende Nederlandse wetgeving de Nederlandse markt 

pas vanaf 1 januari 2007 volledig geliberaliseerd zijn.  Wel is het zo dat de Nederlandse 

Regering aan het Parlement heeft voorgesteld om de liberalisering te versnellen om op 1 januari 

2004 een volledig vrije elektriciteitsmarkt te hebben. 

 

 

8. Los van de problematiek van al dan niet in werking getreden wetgeving, kan gesteld 

worden dat België momenteel gelijke tred houdt met Nederland en Frankrijk : momenteel is (of 

zou moeten) een derde van de elektriciteitsmarkt vrij.  Tegenover Duitsland en het Verenigd 

Koninkrijk loopt België duidelijk achter, hoewel ten aanzien van Duitsland de kanttekening dient 

te worden gemaakt dat dit land geopteerd heeft voor het systeem van de zgn. ‘negotiated third 

party access’ dat, in vergelijking met het systeem van ‘regulated third party access’ waarvoor 

                                                
2 Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public 
de l’électricité, Journal officiel de la République française, 11 février 2000, pp. 2134 et seq. 
3 Omdat de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling de CREG gevraagd heeft op korte 
termijn een advies te verlenen – waarbij hij oorspronkelijk een termijn van zeven werkdagen voorstelde -, 
werd de actuele situatie van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in Frankrijk niet nader onderzocht. 
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België geopteerd heeft, tot een lagere transparantie in de tarieven leidt wat op zijn beurt minder 

bevorderlijk is voor de effectieve liberalisering van de elektriciteitsmarkt.  Indien het voorstel van 

de Nederlandse Regering door het Parlement zou aanvaard worden, zal België vanaf 2003 ook 

op Nederland achterlopen.  Alleen ten aanzien van Frankrijk lijkt België meer vaart te zetten in 

de verruiming van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, zeker als men voor ogen houdt dat 

de Franse wet expliciet het principe stelt dat de vrijmaking van de Franse elektriciteitsmarkt 

beperkt zal zijn tot het gemiddelde niveau van vrijmaking in de Europese Unie.  Nochtans dient 

hier te worden opgemerkt dat de Franse elektriciteitsregulator op 28 april 2000 aan de CREG 

heeft laten weten dat de Franse Staatssecretaris voor Industrie recentelijk meermaals heeft 

aangekondigd het liberaliseringsproces te willen versnellen zonder evenwel enige indicatie te 

geven over de kalender of over de omvang ervan.  Wat het Groot-Hertogdom Luxemburg 

betreft, is België momenteel minder ver gevorderd, maar zal zij het Groot-Hertogdom ten laatste 

vanaf 1 januari 2007 inhalen.  In het algemeen kan men stellen dat, los van de problematiek van 

de inwerkingtreding van de wetgeving, België in termen van marktaandelen niet uitzonderlijk 

traag de elektriciteitsmarkt aan het liberaliseren is in vergelijking met de aangrenzende landen.  

Dit betekent evenwel niet dat de liberalisering van de elektriciteitsmarkt niet zou kunnen worden 

versneld, zoals bv. in Nederland momenteel nagestreefd wordt door de Regering.  Er blijkt 

inderdaad op de Belgische elektriciteitsmarkt geen probleem te bestaan met een versnelde 

liberalisering aangezien de maatschappij die momenteel het transmissienet de facto beheert, 

zelf het initiatief heeft genomen om toegang tot dit net te verlenen aan eindafnemers met een 

jaarlijks verbruik van meer dan 40 GWh per locatie.  Men kan aldus stellen dat de 

elektriciteitssector sneller evolueert dan de wetgeving, hoewel het effect van de beslissing van 

de federale Regering van 5 april 2000 om de elektriciteitsmarkt versneld te liberaliseren op het 

gedrag van de elektriciteitssector zelf niet mag worden onderschat. 

 

 

b. Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en 

Zweden 

 

9. De andere lidstaten van de Europese Unie kunnen in twee grote categorieën worden 

opgedeeld.  In Finland en Zweden is de elektriciteitsmarkt nu reeds voor 100 % geliberaliseerd.  

Bij hen kan Denemarken gevoegd worden waar de elektriciteitsmarkt voor meer dan 90 % reeds 

vrij is en waar de markt voor 100 % vrij zal komen op 1 januari 2003.  Daartegenover staan de 

andere landen die momenteel een openingsgraad hebben van 28 tot 42 % : 
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 Griekenland en Ierland : 28 % ; 

 Italië : 29 % ; 

 Oostenrijk : 32 % ; 

 Portugal : 33 % ; 

 Spanje : 42 %. 

Het merendeel van de lidstaten van de Europese Unie behoort dus tot de tweede categorie van 

landen die hun elektriciteitsmarkt voor minder dan de helft reeds hebben geliberaliseerd.  

Inderdaad, wanneer we ook de ons aangrenzende landen die in de paragrafen 7 en 8 van dit 

advies werden onderzocht, in rekening brengt dan telt deze tweede categorie tien van de vijftien 

lidstaten van de Europese Unie, d.i. twee derden van alle lidstaten.  België valt dus zeker niet 

op met een openingsgraad van om en bij de 33 %. 

 

Wat wel opvalt, is dat een aantal landen die tot deze tweede categorie behoren over een 

liberaliseringskalender beschikken die sneller gaat dan deze die in de Belgische elektriciteitswet 

is ingeschreven.  Het meest opvallend hier is Ierland dat momenteel de laagste openingsgraad 

kent, maar van alle in deze paragraaf onderzochte landen van de tweede categorie het snelst 

tot een volledige liberalisering komt : 40 % in 2002 en 100 % in 2005. 

 

In Spanje is er ook een duidelijke trend te merken naar een versnelling van de liberalisering.  

Oorspronkelijk was de Spaanse elektriciteitsmarkt slechts open ten belope van 28 % en was de 

de huidige openingsgraad van 42 % geprogrammeerd voor 2004.  In 1998 besliste de Spaanse 

overheid om de voor 2004 geprogrammeerde 42 % reeds in 1999 van kracht te laten worden, 

dit omwille van de lage effectieve omschakeling van de gereguleerde naar de geliberaliseerde 

markt.  In de lente van 1999 werd het liberaliseringsproces nogmaals versneld, ditmaal in het 

raam van de inflatiebestrijding ; hierdoor zal de Spaanse elektriciteitsmarkt vanaf juli 2000 voor 

55 % geliberaliseerd zijn. 

 

In de huidige stand van de Oostenrijkse wetgeving zal de Oostenrijkse elektriciteitsmarkt vanaf 

19 februari 2003 voor 36,2 % vrij zijn.  Het ziet er echter naar uit dat Oostenrijk veel sneller een 

volledig geliberaliseerde elektriciteitsmarkt zal kennen.  Inderdaad, de Oostenrijkse 

liberaliseringskalender voorziet dat de elektriciteitsmarkt vanaf 19 februari 2003 voor 36,2 % zal 

vrij zijn en, volgens het Oostenrijkse Ministerie van Economische Zaken en Arbeid, is de 

wetgevende procedure opgestart om vanaf 1 oktober 2001 de Oostenrijkse elektriciteitsmarkt 
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voor 100 % te openen, maar over dit initiatief dient in de komende drie maanden overleg te 

worden gepleegd met het Oostenrijkse parlement. 

 

Wat Portugal en Italië betreft, is de beschikbare informatie niet zo gedetailleerd.  In Portugal 

dient de Portugese elektriciteitsregulator zelf te beslissen voor hoeveel de elektriciteitsmarkt 

vanaf 1 januari 2002 zal open zijn ; enige indicatie in welke richting deze beslissing zal gaan, 

ontbreekt ons momenteel.  In Italië voorziet de wet dat de elektriciteitsmarkt er vanaf 1 januari 

2002 voor een hoger percentage dan het huidige (29 %) geliberaliseerd zal zijn.  Hoe hoog dit 

percentage zal zijn, is niet bekend, zelfs niet voor de Italiaanse elektriciteitsregulator.  Meer nog, 

de Italiaanse Minister van Industrie kondigde in maart 2000 aan om het liberaliseringsproces 

nog sneller te laten verlopen dan in de huidige wet voorzien is en dit na de verkoop van 15.000 

MW van Enel’s generatie-capaciteit. 

 

Waar Portugal en Italië geen versnelde opening van hun elektriciteitsmarkten dus uitsluiten, is 

dit niet het geval met Griekenland.  Inderdaad, volgens het Griekse Ministerie van Ontwikkeling 

(Algemene Directie Energie – Directie Elektriciteitsproductie), bestaan er in Griekenland geen 

plannen om de Griekse elektriciteitsmarkt meer en sneller te openen dan wat de Europese 

richtlijn oplegt. 

 

 

10. Op basis van de bovenstaande informatie kan men in het algemeen stellen dat de 

lidstaten van de Europese Unie die momenteel nog geen volledig vrije elektriciteitsmarkt 

kennen, het liberaliseringsproces duidelijk aan het versnellen zijn.  Met het voorliggende 

ontwerp van koninklijk besluit om de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van meer dan 20 

GWh sneller in aanmerking te doen komen dan voorzien in de elektriciteitswet, sluit België zich 

aan bij deze trend.  Maar, zelfs met dit ontwerp van koninklijk besluit zal België geen koploper 

worden.  Inderdaad, de openingsgraad zal tussen 33 en 40 % liggen aangezien 33 % 

overeenkomt met de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van 100 GWh en 40 % met alle 

eindafnemers betreft die op het transmissienet zijn aangesloten.  De vraag kan dan ook worden 

gesteld waarom het ontwerp van koninklijk besluit niet verder gaat en geen versnelling voorziet 

voor alle categorieën waarvoor de federale overheid bevoegd is, d.i. voor alle eindafnemers met 

een aansluiting op het transmissienet en voor alle distributeurs.  Maar zelfs dan nog zal de 

Belgische elektriciteitsmarkt in vergelijking met de andere lidstaten van de Europese Unie voor 

een kleiner deel geliberaliseerd zijn aangezien de kleinere consumenten aangesloten op het 
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distributienet via een federaal initiatief niet kunnen aangeduid worden als in aanmerking 

komende consumenten. 

 

 

 

B. De categoriën van in aanmerking komende gebruikers van het elektriciteitsnet 
 

a. Duitsland, Frankrijk, het Groot-Hertogdom Luxemburg, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk 

 

11. In termen van categorieën in aanmerking komende eindafnemers is de nota van de 

administratie niet echt duidelijk, althans niet voor de landen waar zij een gefaseerde vrijstelling 

van de elektriciteitsmarkt vermeldt : hebben de categorieën in aanmerking komende 

eindafnemers betrekking op de eerste fase van liberalisering, dan wel op de tweede fase ?  De 

nota laat derhalve niet toe om België met Frankrijk of Nederland te vergelijken. 

 

Uit de informatie ons verstrekt door de Nederlandse elektriciteitsregulator, blijkt dat momenteel 

In Nederland enkel de grote industriële verbruikers (gedefinieerd als deze die op het 

transmissienet aangesloten zijn met een maximum-capaciteit van ten minste 2MW) in 

aanmerking komen.  Volgens de geldende wetgeving zouden de middelgrote industriële 

verbruikers (gedefinieerd als deze met een aansluiting met een maximum-transmissiewaarde 

van meer dan 3 x 80 ampère en een beschikbare capaciteit van minder dan 2 MW) en de kleine 

industriële verbruikers en de gezinnen (gedefinieerd als deze met een aansluiting met een 

maximum-transmissiewaarde van niet meer dan 3 x 80 ampère) pas in aanmerking komen 

vanaf 1 januari 2002, respectievelijk 1 januari 2007.  Momenteel heeft de Nederlandse Regering 

aan het Parlement voorgesteld deze laatste datum te vervroegen tot 1 januari 2004 en bij 

voorkeur tot 1 januari 2003.  Zij heeft ook aan het Parlement voorgesteld om de 

elektriciteitsmarkt van 1 januari 2001 vrij te maken voor de levering van elektriciteit 

geproduceerd op kleinschalige basis van hernieuwbare energiebronnen, aan de captieve 

consumenten.  Dit is evenwel een regeringsvoorstel dat, volgens onze informatie, nog geen wet 

is geworden in Nederland.  Wanneer we nu de geldende wetgeving van Nederland met de 

geldende federale wetgeving van België vergelijken, blijkt dat de situatie nu en vanaf 1 januari 

2007 vergelijkbaar is tussen beide landen (d.i. dus zonder rekening te houden met de 

aangelegenheden die onder de bevoegdheden van de gewesten in België vallen).  Voor de 

middelgrote industriële verbruikers voorziet de huidige Nederlandse wet in een snellere 
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liberalisering dan de huidige Belgische federale wet.  Indien het Nederlandse regeringsvoorstel 

wet zou worden, zal Nederland duidelijk sneller de elektriciteitsmarkt liberaliseren in vergelijking 

met de huidige Belgische federale wet in de hypothese dat de Koning van Zijn bevoegdheid 

bedoeld in artikel 16, § 2, van de elektriciteitswet ondertussen geen gebruik zou hebben 

gemaakt. 

 

Wat Frankrijk betreft, bestaan er twee categorieën van in aanmerking komende klanten.  Een 

eerste categorie vormen de consumenten met een minimaal jaarlijks verbruiksniveau per locatie 

dat bij decreet van de Conseil d’Etat dient bepaald te worden.  Deze drempel dient zo te worden 

bepaald dat de opening van de Franse elektriciteitsmarkt beperkt is tot de gemiddelde 

liberaliseringsgraad in de Europese Unie.  Het voorstel van dit decreet voorziet een drempel van 

16 GWh.  Een tweede categorie wordt door de Franse wet zelf omschreven.  Het betreft hier de 

vergunninghoudende producenten (in het raam van het meerjarenprogramma van de 

investeringen in de productie van elektriciteit), de niet-genationaliseerde distributeurs en de 

eigenaars of beheerders van de spoorwegen en het stedelijk openbaar vervoer.  Indien de 

voorgestelde drempel van 16 GWh effectief van kracht zou worden, dan kan gesteld worden dat 

België op dit moment minder ver gaat dan Frankrijk in termen van categorieën van vrijgemaakte 

eindafnemers.  Hierbij dient wel te worden onderstreept dat België momenteel een groter 

marktaandeel heeft geliberaliseerd dan Frankrijk zal doen met de voormelde drempel van 16 

GWh (zie paragraaf 6 van dit advies). 

 

Wat het Groot-Hertogdom Luxemburg betreft, blijkt dat het percentage van 45 % van de 

Luxemburgse elektriciteitsmarkt enkel en uitsluitend de industriële eindafnemers met een 

verbruik van meer dan 100 GWh betreft.  De andere elektriciteitsconsumenten zijn momenteel 

niet vrij en zullen ook niet vrij komen.  In termen van de categorieën eindafnemers scoort België 

dus beter dan het Groot-Hertogdom Luxemburg, zelfs indien de verdere liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt zoals ingeschreven in de elektriciteitswet pas vanaf 1 januari 2007 zou 

werkelijkheid worden. 

 

Wat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk betreft, is het duidelijk en logisch dat België minder 

categorieën in aanmerking komende klanten telt aangezien in deze landen de markt volledig 

geliberaliseerd is. 
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12. Uit dit overzicht blijkt dat elk land zijn eigen categorieën van in aanmerking komende 

gebruikers van het elektriciteitsnet definieert.  De enige lijn die men kan vinden is dat een land 

ofwel zijn hele elektriciteitsmarkt liberaliseert, ofwel alleen zijn elektriciteitsmarkt liberaliseert tot 

op het niveau vereist door de Europese wetgeving, meer bepaald een openstelling voor de 

eindafnemers met een verbruik van meer dan 100 GWh per jaar, met een minimale 

openstellingsgraad van 26,48 % in 1999, van ongeveer 28 % in 2000 en van ongeveer 33 % in 

2003.  In functie van deze percentages worden blijkbaar de categorieën van in aanmerking 

komende gebruikers van het elektriciteitsnet bepaald.  In Frankrijk gebeurt dit zelfs zeer 

expliciet. 

 

België behoort tot de tweede groep van landen.  Binnen deze groep behoort België voor de 

aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen, tot de 

middenmoot wat betreft de categorieën in aanmerking komende afnemers wanneer men de 

vooropgestelde kalender neemt die in de op dit ogenblik geldende wetgeving van de diverse 

beschouwde landen is opgenomen.  Ook Nederland behoort tot deze tweede groep landen.  

Wel dient opgemerkt dat Nederland het plan heeft opgevat om over te stappen naar de eerste 

groep van landen.  De Nederlandse Regering heeft immers het initiatief genomen om de 

liberalisering van zijn elektriciteitsmarkt te versnellen om zo een openstellingsgraad van 100 % 

te bereiken begin 2004.  Met het voorliggende ontwerp heeft de Staatssecretaris voor Energie 

en Duurzame Ontwikkeling blijkbaar, zoals de Nederlandse Regering, de intentie de 

liberalisering van de elektriciteitsmarkt te versnellen, hoewel hij niet zo ver gaat om het federale 

deel van de elektriciteitsmarkt nu volledig te willen liberaliseren, d.i. alle eindafnemers met een 

aansluiting op het transmissienet en de distributeurs.  Hij voorziet ook geen versnelde kalender 

voor de distributeurs, noch voor de eindafnemers met een aansluiting op het transmissienet die 

een verbruik hebben van ten hoogste 20 GWh.  De enige beschikbare informatie wat deze 

laatste categorie betreft, is te vinden in de beslissing van de federale Regering, waarvan de 

Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling bij brief van 6 april 2000 de CREG 

een kopie bezorgde, meer bepaald in punt 4.1. waarin staat te lezen dat : 

“de (federale) regering beslist overleg te plegen met de gewesten voor de 
verkiesbaarheid : 

• Vanaf 01.07.2000 voor de eindafnemers met een gebruik >= 20GWh/locatie ; 
• Ten laatste tegen 31.12.2002 voor de eindafnemers met een gebruik >= 

10GWh/locatie. 
Ten laatste tegen 30 juni 2000, zal de (federale) regering een beslissing nemen.”. 

Meer nog, de motivering betreffende de opsplitsing tussen de eindafnemers met een verbruik 

van 20 GWh en deze met een verbruik van meer dan 10 GWh is niet meegedeeld, waarbij dan 
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nog de vraag zich stelt naar de categorie eindafnemers met een aansluiting op het 

transmissienet die minder dan 10 GWh per jaar verbruiken.  Ook is er geen informatie waarom 

voor de distributeurs geen kalender van versnelde liberalisering is opgesteld.  Om dit alles is het 

dan ook moeilijk een oordeel te vellen over het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit. 

 

 

b. Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en 

Zweden 

 

13. Ook bij de resterende lidstaten van de Europese Unie kan men twee groepen 

onderscheiden : een eerste groep van landen die hun elektriciteitsmarkt reeds volledig 

geliberaliseerd hebben (d.i. Finland en Zweden) en een tweede groep van landen die 

oorspronkelijk hun elektriciteitsmarkt niet verder liberaliseerden dan tot op het minimale niveau 

vereist door de Europese Unie.  Net zoals voor de lidstaten onderzocht in de paragrafen 11 en 

12 van dit advies kiest elke lidstaat de definitie van in aanmerking komende klanten die hem 

past om precies de door hem gewenste openingsgraad te bereiken.  Meer nog, deze manier 

van werken blijft zelfs behouden wanneer een land verder wil gaan dan het Europese minimum.  

Dit laatste blijkt duidelijk uit de informatie die de Ierse elektriciteitsregulator ons op 4 mei 2000 

heeft gestuurd.  Volgens deze informatie zouden de openingsgraden in % voor 2002 en 2005 

reeds bij wet vastliggen (of worden bepaald). 

 

Het is dan ook heel moeilijk een lijn te trekken in de diverse categorieën van in aanmerking 

komende klanten.  Eén constante kan men evenwel voor de in deze paragraaf onderzochte 

lidstaten wel vaststellen : normaliter gebruikt men het criterium van GWh om de categorieën van 

in aanmerking komende klanten te definiëren.  Dat is momenteel ook het geval in Spanje waar 

klanten met een jaarlijks verbruik van meer dan 1 GWh in aanmerking komen.  In 1999 besliste 

de Spaanse overheid om vanaf 1 juli 2000 een groter deel van de elektriciteitsmarkt te 

liberaliseren.  Om dit te kunnen bereiken werd het criterium van GWh vervangen door dat van 

kV.  Inderdaad, vanaf 1 juli 2000 zullen de klanten aangesloten op het elektriciteitsnet met een 

spanning van meer dan 1 kV in aanmerking komen.  Ook dit is ongetwijfeld een indicatie dat de 

definitie van de in aanmerking komende klanten bepaald wordt in functie van de openingsgraad 

die men wenst te bereiken en niet omgekeerd. 
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Wat het criterium van GWh betreft, blijken momenteel de eindafnemers in aanmerking te komen 

indien zij een jaarlijks verbruik hebben van meer dan : 

 100 GWh : Griekenland (vanaf 1 februari 2001) ; 

 20 GWh : Italië en Oostenrijk ; 

 10 GWh : Denemarken ; 

 9 GWh : Portugal ; 

 4 GWh : Ierland ; 

 1 GWh : Italië (op voorwaarde dat de betrokken klant deel uitmaakt van een consortium dat een jaarlijks 

verbruik heeft van meer dan 20 GWh) en Spanje. 

In Oostenrijk zijn ook de distributeurs die eigenaar zijn van een elektriciteitsnet met een 

spanning van meer dan 110 kV in aanmerking komende klanten, terwijl in Portugal alle 

distributeurs in aanmerking komen. 

 

Zoals uit paragraaf 9 van dit advies blijkt, hebben de meeste van deze lidstaten beslist hun 

elektriciteitsmarkt binnen afzienbare termijn verder te liberaliseren.  Zij doen dit voor de 

volgende categorieën van eindafnemers met een jaarlijks verbruik van meer dan : 

 9 GWh : Italië (vanaf 1 januari 2002) en Oostenrijk (vanaf 19 februari 2003) ; 

 1 GWh : Italië (vanaf 1 januari 2002 en op voorwaarde dat de betrokken klant deel uitmaakt van een 

consortum dat een jaarlijks verbruik heeft van meer dan 9 GWh) en Denemarken (vanaf 1 januari 2001). 

Vanaf 19 februari 2003 zullen in Oostenrijk ook de distributeurs met een jaarlijks rechtstreekse 

levering van meer dan 9 GWh aan consumenten in aanmerking komen.  Zoals hierboven in 

deze paragraaf reeds werd opgemerkt, zal Spanje vanaf 1 juli 2000 het criterium van GWh 

vervangen door dat van kV om vanaf die datum klanten aangesloten op het elektriciteitsnet met 

een spanning van meer dan 1 kV in aanmerking te laten komen.  Volledigheidshalve dient 

opgemerkt te worden dat in Denemarken vanaf 1 januari 2003 alle eindafnemers in aanmerking 

zullen komen ongeacht hun verbruiksvolume en dat in Oostenrijk een nieuwe wet in de maak is 

om de hele elektriciteitsmarkt vanaf 1 oktober 2001 te openen.  Ook dient erop gewezen dat de 

Italiaanse Minister van Industrie in maart 2000 verklaard heeft om binnen een periode van 90 

dagen na de verkoop van 15.000 MW van Enel’s productiecapaciteit alle consumenten met een 

jaarlijks verbruik van 0,1 GWh in aanmerking te doen komen. 

 

 

14. Het onderzoek van de situatie in Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, 

Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden bevestigt dat de openingsgraad van de 
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elektriciteitsmarkt determinerend is voor het bepalen van de in categorie van in aanmerking 

komende klanten.  Hoewel de definitie van de in aanmerking komende klanten bijgevolg eerder 

van secundair belang is, toch kunnen de volgende vaststellingen worden gedaan.  Zo blijkt 

België in de huidige stand van de wetgeving alleen te kunnen rekenen op het gezelschap van 

Griekenland : in beide landen komen de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van meer dan 

100 GWh in aanmerking.  In alle andere landen gelden lagere drempels. 

 

De drempel van 20 GWh voorgesteld in het hier onderzochte ontwerp van koninklijk besluit 

breekt ook geen record.  Inderdaad, alleen in Italië en Oostenrijk geldt momenteel nog deze 

drempel, terwijl dit al lang niet meer het geval is in de andere hier onderzochte lidstaten.  Meer 

nog, Italië en Oostenrijk plannen om binnen afzienbare termijn deze drempel drastisch te 

verlagen. 

 

Vermeldenswaard is ook dat in Italië eindverbruikers een consortium kunnen vormen waarop 

dan de normale drempel van momenteel 20 GWh wordt toegepast.  Inderdaad, in België, zoals 

in de andere lidstaten van de Europese Unie, wordt enkel het jaarlijks verbruik per locatie in 

aanmerking genomen.  De regel dat het verbruik per locatie bekeken wordt, heeft het voordeel 

dat het omzeilen van de wetgeving gemakkelijk kan worden voorkomen.  Voor Italië was dit 

blijkbaar geen voldoende argument om eindafnemers toe te laten een consortium te vormen.  

Gelet op het Italiaanse voorbeeld, zou de federale overheid kunnen overwegen om ook 

dergelijke consortia toe te laten voor de berekening van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik indien 

zij een werkelijk ruime liberalisering van de elektriciteitsmarkt wenst te bespoedigen. 

 

Naar het voorbeeld van Oostenrijk en Portugal, kan ook de vraag worden gesteld waarom de 

federale overheid inzake voorgenomen versnelling van de liberalisering van de Belgische 

elektriciteitsmarkt momenteel niets voorziet ten aanzien van de distributeurs.  Inderdaad, de 

federale overheid kan de distributeurs zelf in aanmerking doen komen in plaats van af te 

wachten totdat de gewesten de klanten van de distributeurs in aanmerking doen komen. 

 

In dit verband dient ook de aandacht erop te worden gevestigd dat het voornemen van de 

federale overheid om de drempel van 100 GWh te verlagen tot 20 GWh als criterium voor de 

groep van in aanmerking komende eindafnemers, tot een bijzonder en te vermijden gevolg kan 

leiden.  Inderdaad, in België zijn alle eindafnemers met een jaarlijks verbruik van meer 100 

GWh aangesloten op het transmissienet.  Dat is evenwel anders voor eindafnemers met een 
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jaarlijks verbruik van 20 tot 100 GWh.  In deze categorie zijn er zowel eindafnemers 

aangesloten op het (federale) transmissienet als eindafnemers aangesloten op het 

(gewestelijke) distributienet of lokale transmissienet.  Indien alleen de federale overheid en niet 

de gewesten eindafnemers met een verbruik van meer dan 20 GWh zouden in aanmerking 

doen komen, zou men de niet aanbevelenswaardige situatie krijgen waarin eindafnemers met 

eenzelfde jaarlijks verbruik al dan niet in aanmerking komen naargelang zij op het federale dan 

wel op het gewestelijke elektriciteitsnet zijn aangesloten.  Voor bedrijven kan dit tot een 

scheeftrekking in de concurrentie leiden, iets wat ongetwijfeld dient vermeden te worden vooral 

omdat de aansluiting tot het federale dan gewestelijke elektriciteitsnet veelal ingegeven is door 

geografische redenen eerder dan door een vrije keuze van het betrokken bedrijf.  Daarom is het 

wenselijk dat de federale overheid haar initiatief om de elektriciteitsmarkt versneld te 

liberaliseren in de tijd afstemt op eventuele gelijkaardige initiatieven van de gewesten.  In dit 

opzicht kan de beslissing van de federale Regering van 5 april 2000 om terzake overleg te 

plegen met de gewesten ten volle onderschreven worden. 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN BESLUIT 

 

15. In het algemeen kan men besluiten dat in de huidige stand van de wetgeving België 

eerder in de laatste rangen van het peleton te vinden is wat betreft de rit naar een vrijgemaakte 

elektriciteitsmarkt.  Indien de federale overheid geen enkel initiatief neemt, zal België, samen 

met Griekenland, het enige land zijn waar enkel de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van 

meer dan 100 GWh in aanmerking komen en dit tot 1 januari 2007.  Zonder enige 

overheidsinitiatief zou de Belgische elektriciteitsmarkt tot die datum maar voor 33 % 

geliberaliseerd zijn. 

 

De Europese Unie telt echter momenteel vier lidstaten waar de elektriciteitsmarkt nu reeds 

volledig geliberaliseerd is (Duitsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden).  Het staat nu 

al met zekerheid vast dat Denemarken tegen 1 januari 2003, Nederland tegen 1 januari 2004 en 

Ierland in 2005 deze groep van landen zullen vervoegen.  Als het Oostenrijkse parlement ermee 
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instemt, zal Oostenrijk nog sneller, namelijk vanaf 1 oktober 2001, tot deze groep van landen 

behoren.  Kortom, tegen 2005 zullen acht lidstaten, d.i. de absolute meerderheid van het aantal 

lidstaten van de Europese Unie, een volledig geliberaliseerde elektriciteitsmarkt hebben. 

 

Van de resterende landen zullen Spanje en het Groot-Hertogdom Luxemburg een ruimere 

openingsgraad van hun elektriciteitsmarkt dan België kennen, zelfs indien het voorliggende 

ontwerp van koninklijk besluit zou worden uitgevaardigd en in werking zou treden.  Hoewel de 

cijfergegevens voorlopig niet beschikbaar zijn, is het niet uitgesloten dat Italië en Portugal in 

termen van marktopening België zullen voorbijsteken.  Dit betekent dat België, samen met 

Frankrijk en Griekenland, achteraan in het peleton zal bengelen, waarbij de verklaring van de 

Franse Staatssecretaris voor Industrie over zijn intentie om het liberaliseringsproces in Frankrijk 

te versnellen niet uit het oog mag worden verloren. 

 

Enige valabele reden die een versnelling van de liberalisering van de Belgische 

elektriciteitsmarkt in de weg zou staan, is ons niet bekend.  Vastgesteld moet worden dat de 

elektriciteitssector uit eigen beweging anticipeert op de versnelling van de elektriciteitsmarkt en 

dat zij hierbij geen enkel gewag maakt van enig probleem dat een versnelling van de 

liberalisering zou stellen.  Er is dan ook geen enkele reden om een onderscheid te maken 

tussen diverse categorieën eindafnemers en tussen eindafnemers en distributeurs.  Dit 

onderscheid dient dan ook tot het minimum in de tijd te worden beperkt want het leidt tot een 

verschillende behandeling van categorieën van elektriciteitsafnemers waarvoor er geen reden 

bestaat.    Daarom is het wenselijk dat de federale overheid de Belgische elektriciteitsmarkt 

onmiddellijk en volledig liberaliseert.  Dit betekent dat alle eindafnemers aangesloten op het 

transmissienet en alle distributeurs versneld en bij voorkeur op hetzelfde tijdstip dienen 

verklaard te worden in aanmerking te komen. 

 

Indien de federale overheid voor een gefaseerde aanpak zou kiezen, is het absoluut 

noodzakelijk dat zij een volledige en duidelijke liberaliseringskalender opstelt voor alle 

eindafnemers en distributeurs waarvoor zij bevoegd is.  Deze kalender dient zij op een logische 

en rationele manier op te stellen.  In dit verband dient er ook opgewezen te worden dat, gelet op 

de situatie en de gekende toekomstige evolutie in nagenoeg alle andere lidstaten van de 

Europese Unie, een drempel van 20 GWh nu reeds als restrictief en voorbijgestreefd overkomt.  

Bij een gefaseerde aanpak dient ook de aandacht gevestigd te worden op de mogelijkheid die in 

Italië bestaat en die inhoudt dat eindafnemers een consortium kunnen vormen waarvan het 
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totale verbruik in rekening wordt gebracht om te bepalen of deze eindafnemers al dan niet in 

aanmerking komen. 

 

Zowel voor een onmiddellijke en volledige liberalisering van de elektriciteitsmarkt, als voor een 

gefaseerde liberalisering, verdient het aanbeveling dat de federale overheid en de gewesten 

hun beleid terzake onderling afstemmen.  Inderdaad, zodra men categorieën van eindafnemers 

in aanmerking doet komen die zowel op het federale als op het gewestelijke elektriciteitsnet 

kunnen aangesloten zijn, is een dergelijke coördinatie wenselijk vooral omdat de keuze tussen 

federaal en gewestelijk elektriciteitsnet veelal geen vrije keuze voor de eindafnemer inhoudt 

terwijl de implicaties ervan bij een niet-gecoördineerd beleid tussen federale overheid en 

gewesten tot een scheeftrekking in de concurrentie kan leiden. 

 

 

16. Tot slot dient de vraag gesteld naar het concrete effect van een versnelling van de 

liberalisering van de elektriciteitsmarkt : zelfs indien de eindafnemers met een jaarlijks verbruik 

van meer dan 20 GWh binnen afzienbare tijd verklaard worden in aanmerking te komen, dan 

zullen zij daarvan nog maar weinig concrete effecten merken.  Zij kunnen immers hun recht van 

toegang tot het transmissienet slechts laten gelden indien de tarieven voor de aansluiting tot dit 

transmissienet en het gebruik ervan zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 12 van de 

elektriciteitswet.  Ook houdt de afwezigheid van het technisch reglement bedoeld in artikel 11 

van de elektriciteitswet gevaren in voor de goede werking van het transmissienet indien men nu 

reeds aan de in aanmerking komende eindafnemers de toegang zou moeten verlenen zonder 

over de mogelijkheid te beschikken hen de toegang te weigeren wegens niet-naleving van het 

(thans nog onbestaande) technisch reglement.  Meer nog, van de uitvoering van dit artikel 12 

hangt, op basis van de geldende wetgeving, de inwerkingtreding van artikel 16, § 2, van de 

elektriciteitswet af.  Zolang dit artikel 16, § 2, niet in werking is getreden, kan het voorgenomen 

ontwerp niet worden uitgevaardigd omdat het de Koning aan rechtsbasis ontbreekt.  Alleen via 

een wijziging van de elektriciteitswet zelf of van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot 

vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 29 april 1999  
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betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, kunnen de eindafnemers met een jaarlijks 

verbruik van meer dan 20 GWh onmiddellijk verklaard worden in aanmerking te komen. 
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