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INLEIDING 

 

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

is sinds de wet van 8 juni 2008 belast met een bijkomende opdracht, namelijk het verzekeren 

van een permanente monitoring van de markt, zowel op het vlak van de marktwerking als 

van de prijzen.  

 

In afwachting van de noodzakelijke middelen om deze bijkomende taken naar behoren uit te 

kunnen voeren, heeft de CREG in de loop van het voorjaar van 2008 al een beperkt aantal, 

zij het belangwekkende, vaststellingen bekendgemaakt die verband houden met de evolutie 

van de elektriciteitsprijs voor eindgebruikers. Op basis van de beschikbare informatie bracht 

de CREG: 

 

(i) in haar studie1 van 13 mei 2008 de evolutie in kaart van de componenten van 

de elektriciteitsprijs voor de gebruikers die aangesloten zijn op de 

distributienetten van elektriciteit en dit voor de periode 2003-2008; 

(ii) in haar studie2 van 15 mei 2008 tot uiting dat voor de periode 2005 tot en met 

2007, de verkoopprijs van elektriciteit in het merendeel van de gevallen zou 

toelaten om de CO2-opportuniteitskosten van de marginale productie-eenheid 

geheel of gedeeltelijk ten laste van de eindgebruikers te leggen. 

 

Nu de noodzakelijke middelen voor haar structurele monitoringtaken haar werden 

toegekend, bestudeert de CREG thans de elementen die aan de grondslag liggen van de 

gedane vaststellingen over de elektriciteitsprijzen en van de huidige toestand van de 

vrijgemaakte, doch nog falende elektriciteitsmarkt in België, wat de prijsvorming betreft.  

 

Hoewel deze studie in het bijzonder gericht is op de prijsgebonden aspecten van de 

elektriciteitsmarkt, heeft de CREG het toch nuttig geacht ook op een aantal aspecten in te 

gaan die vaak aan de oorsprong liggen van de vaststellingen op het gebied van prijzen. 

Daarenboven zal blijken dat belangrijke elementen van het marktfalen hun oorsprong vinden 

                                                 
1 CREG, Étude (F)080513-CDC-763 relative aux ‘composantes des prix de l’électricité et du gaz 

naturel’, 13 mei 2008 
2 CREG  Studie (F°080515-CDC-766 ‘aanvullend bij de studie (F)060309-CDC-537 betreffende de 

impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België van 2005 tot 2007”, 

15 mei 2008 



Niet vertrouwelijk  5/67 

in het verleden. Daarom moesten onvermijdelijk ook de relevante aspecten daarvan in 

herinnering gebracht worden.  

 

De vaststellingen van de CREG over de prijsvorming werpen wellicht een nieuw licht op deze 

actuele problematiek. 

 

In onderhavige studie worden in twaalf delen de volgende onderwerpen behandeld:  

 

i. De regulering van de Belgische elektriciteitsmarkt vóór de liberalisering; 

ii. Europa, de liberalisering van zijn elektriciteitsmarkt en door België gekozen 

opties;  

iii. De vaststellingen van de CREG met betrekking tot de uitgangspunten; 

iv. Ontstaan en werking van de elektriciteitsmarkten; 

v. Prijsvorming en prijsevolutie: principes en vaststellingen; 

vi. Vaststellingen van de CREG bij de prijsvorming op de Belgische 

groothandelsmarkt; 

vii. Vaststellingen van de CREG bij de prijsvorming op de markt voor afgeleide 

producten; 

viii. Vaststellingen van de CREG bij de prijsvorming op de Belgische markt voor 

huishoudelijke afnemers; 

ix. Vaststellingen van de CREG bij de prijsvorming op de Belgische markt voor de 

professionelen, de kleinere industriële afnemers en de KMO’s; 

x. Vaststellingen van de CREG bij de prijsvorming op de Belgische markt voor de 

grote industriële afnemers; 

xi. Vaststellingen van de CREG bij de prijsvorming op de Belgische balancingmarkt; 

xii. Vaststellingen van de CREG over de markten heen. 

 

Op het einde wordt ook een besluit geformuleerd. 

 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 26 januari 2009. 
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I DE REGULERING VAN DE BELGISCHE 
ELEKTRICITEITSMARKT VÓÓR DE 
LIBERALISERING 
 

1. Het Belgische elektriciteitslandschap was lange tijd gekenmerkt door een eerder 

zuinige reglementering. De wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening voorzag in 

een haast totale vrijheid van productie en transmissie van elektriciteit en in een relatieve 

vrijheid voor wat betreft elektriciteitsdistributie. 

 

2. De Belgische gemeenten en steden hadden een wettelijk monopolie voor de distributie 

van de elektriciteit en het gas. Een aantal ervan kozen voor eigen intercommunale 

structuren, de meeste echter voor een gemengde intercommunale structuur in 

samenwerking met de private energieonderneming(en). 

Deze opdracht heeft steeds een belangrijke bron van inkomsten voor de betrokken 

overheden gevormd. 

  

3. Vanaf 1955 kende de sector een origineel en eenvoudig regime van controle en 

overleg: de sector moest aan vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers 

inzage geven in zijn kostenstructuur. Het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas 

(CCEG) werd opgericht.  

Dit comité had als opdracht erover te waken dat “de technische, economische en 

tariferingtoestand van de sectoren gas en elektriciteit en eveneens de evolutie van deze 

gericht blijven op het algemeen welzijn, en zich integreren in de algemene energiepolitiek”. 

Het Controlecomité keurde eveneens de grote investeringen in infrastructuurwerken goed. 

 

4. Het Controlecomité was tot stand gekomen door een overeenkomst tussen de inter-

professionele sociale organisaties, het Verbond der Belgische Ondernemingen en de 

ondernemingen en organismen uit de sector zelf. Afgevaardigden van de federale en de 

Gewestregeringen mochten de vergaderingen bijwonen.  

Het Controlecomité werkte met aanbevelingen: om geldig te zijn moesten die de goedkeuring 

wegdragen van alle ondertekenende partijen. Het betrof daarom een zekere vorm van 

zelfregulering. 
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Belangrijke voorbeelden van dergelijke aanbevelingen zijn deze3 met betrekking tot de 

afschrijvingstermijnen: zo voorzagen de boekhoudkundige regels binnen het CCEG 

ondermeer een afschrijvingstermijn van 20 jaar voor nucleaire centrales en voor 

steenkoolcentrales. 

 

5. Van bij het begin had het Controlecomité tot doel de sector te rationaliseren om zo laag 

mogelijke tarieven toe te passen en deze tarieven te uniformiseren voor gans België. Opdat 

er voldoende informatie beschikbaar zou zijn over de kostprijzen en over de rendabiliteit had 

de sector een systeem met een eenvormige en “open” boekhouding aanvaard, gebaseerd op 

een gemeenschappelijk uniform boekhoudplan. Het Controlecomité kon zich dus baseren op 

de werkelijke informatie over exploitatie en kostprijzen. 

 

6. Het sluitstuk van deze reguleringsmethode door het Controlecomité was een ex post 

winstregulering: indien de vastgestelde winstevolutie niet langer als billijk werd beoordeeld, 

zette het Controlecomité daartoe zelf zogenaamde tariefprogramma’s op. Via dergelijke 

programma’s werden in de toekomstige tarieven specifieke restorno’s voorzien en toegepast 

naar de betreffende klantengroepen. Zo werd ondermeer voorzien om de aanvankelijk 

hogere kosten voor de consumenten die het gevolg waren van de snelle afschrijving van de 

nucleaire centrales, door middel van tariefverminderingen in dergelijke tariefprogramma’s, 

geleidelijk terug te geven aan de gebruikers. Het ging bij dit alles om belangrijke bedragen: 

niet in het minst onder druk van de toenmalige regering werden in de context van de 

liberalisering in de periode 1999-2003 voor 25 miljard BEF aan tariefdalingen goedgekeurd. 

Met het stopzetten van de werking van het Controlecomité werden ook de tariefprogramma’s 

stopgezet. 

 
 

 
 

                                                 
3 Het betreft de aanbevelingen CC(e) 719 van 19-01-1969; CC(e) 1410 van 11-04-1984; CC(e) 89/20 

van 31-05-1989; CC(e) 93/10 van 7-04-1993; CC(e) 93/11 van 7- 04-1993; CC 97/17 van 29-01-1997 

en CC(e) 2002/27 van 6-11-2002  
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II EUROPA, DE LIBERALISERING VAN ZIJN 
ELEKTRICITEITSMARKT EN DE DOOR BELGIË 
GEKOZEN OPTIES 

 

II.1 De interne Europese markt 
 

7. De Europese Commissie was ervan overtuigd dat de voltooiing van de interne markt 

een onmisbare basis vormde voor een grotere welvaart van de gemeenschap als geheel.  

De Europese Raad heeft in 1985 het standpunt van de Europese Commissie over de na te 

streven eenheidsmarkt als volgt onderschreven: “… heeft in het bijzonder de nadruk gelegd 

op … maatregelen om vóór 1992 een grote ongedeelde markt tot stand te brengen waardoor 

een gunstiger klimaat wordt geschapen voor de stimulering van de ondernemingsgeest, de 

mededinging en het handelsverkeer.” 

 

II.2 De vrijmaking van de Europese elektriciteitsmarkt 
 

8. Een studie van de Europese Commissie, gebaseerd op de methodologie van het 

zogenaamde Cechinirapport4 toonde aan dat de integratie van de interne gas- en 

elektriciteitsmarkten kon leiden tot significante besparingen in de elektriciteitsmarkt en dit 

zonder nadelige milieueffecten. Daarenboven zouden nieuwkomers een grotere diversiteit 

aan brandstoffen en technologieën gebruiken wat de bevoorradingszekerheid zou verhogen. 

De hoofdobjectieven van de interne markt voor elektriciteit en voor gas waren dus: 

(i) een vrije beweging van de producten; 

(ii) een verbeterde bevoorradingszekerheid; 

(iii) een verbeterde competitiviteit. 

 

Daarnaast werden er voordelen verwacht voor de bescherming van het milieu door een 

verhoogde efficiëntie van de productie en het gebruik van’ schonere’ technologieën. 

 

                                                 
4 Cecchini,(Group), “The Costs of Non-Europe”, 1988 
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9. De Europese Commissie had einde van de tachtiger jaren ervaring opgedaan bij de 

succesvolle liberalisering van de telecommunicatiesector. Commissiecommissaris Cardoso 

E. Cunha beschouwde de elektriciteitssector voldoende gelijkaardig met de 

telecommunicatiesector.  

Na acht jaren onderhandelen, werd op 19 december 1996 de (eerste) Europese Richtlijn 

96/92/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor elektriciteit goedgekeurd. 

De lidstaten moesten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen treffen om 

uiterlijk op 19 februari 1999 aan deze richtlijn te voldoen. 

België kon in verband met de specifieke, technische kenmerken van zijn 

elektriciteitssystemen een aanvullend uitstel van één jaar krijgen voor de toepassing van de 

verplichtingen uit hoofde van die richtlijn. 

 

10. Op 26 juni 2003 verving Europese Richtlijn 2003/54/EG deze van 19 december 1996. 

Gezien de nadelen van het ongelijke ritme van de lidstaten om de doelen van de eerste 

richtlijn te realiseren, werd de datum van de volledige openstelling vervroegd tot uiterlijk 1 juli 

2004 voor alle niet-huishoudelijke afnemers en tot 1 juli 2007 voor alle huishoudelijke 

afnemers. 

 

11. De commissie was zich terdege bewust van de nood aan versterkte 

grensoverschrijdende transportmogelijkheden voor elektriciteit. De congestie op de grenzen 

is een fundamenteel obstakel voor grensoverschrijdende concurrentie. Achtereenvolgens 

werden de Verordeningen 1254/96/EG (5 juni 1996) 1228/2003/EG (26 juni 2003) en 

1364/2006/EG (6 september 2006) uitgevaardigd ‘tot opstelling van richtsnoeren voor trans-

Europese netwerken in de energiesector. 

 
12. De opeenvolgende richtlijnen bevatten eveneens bepalingen met betrekking tot de 

mogelijke oprichting van beurzen waar elektriciteit verhandeld kon worden. 

 

 

II.3 De door België gekozen opties 
 
13. Net zoals de meeste lidstaten wenste ook België de verhoopte voordelen van de 

liberalisering zo snel mogelijk te realiseren. Het maakte geen gebruik van de mogelijkheid tot 

een uitstel met één jaar.  
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De beschikkingen uit het federaal Regeerakkoord van 7 juli 1999 betreffende de energie- en 

elektriciteitsector verwoorden duidelijk de motieven van de federale Regering: 

 

“De regering zal de liberalisering van de elektriciteitssector versnellen. Zij zal daarbij het 
tempo van onze belangrijke handelspartners volgen. Zij zal haar beleid uitstippelen op 
basis van de aanbevelingen van een groep experten. De versnelde liberalisering van de 
energiemarkt zal het mogelijk moeten maken om alle consumenten te laten genieten van 
lagere tarieven en een betere dienstverlening. Naar aanleiding hiervan zal de 
tariefstructuur herbekeken worden o.m. in functie van het aanmoedigen van rationeel 
energieverbruik en in het belang van de residentiële verbruikers.  
 
Zij zal toezien op de oprichting van een reguleringsorgaan onafhankelijk van de sector 
en op een duidelijker onderscheid tussen de productie, het transport, en de distributie. 
Het beheer en de exploitatie van de transportnetten moet in handen zijn van een 
onafhankelijke maatschappij. (…)” 

 
 

14. Rekening houdend met de verdeling van bevoegdheden tussen de gewesten en de 

federale overheid op het vlak van energie, impliceerde de omzetting van de 

elektriciteitsrichtlijn in België de tussenkomst van verschillende wetgevers.  

 

De gewesten zijn bevoegd voor de regionale aspecten van de energie, zoals de distributie en 

de lokale transmissie van elektriciteit via netten waarvan de nominale spanning lager ligt dan 

of gelijk is aan 70 kV.  

 

De federale overheid van haar kant is bevoegd voor de materies waarvan de technische en 

economische ondeelbaarheid een homogene toepassing vereist, zoals onder meer de 

transmissie en de productie van de energie, evenals de tarieven. 

 

De elektriciteitsrichtlijn werd op federaal niveau omgezet door de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (de elektriciteitswet). Deze wet ligt 

ondermeer aan de grondslag van de oprichting van de CREG. 

 

Op gewestelijk vlak keurden de bevoegde Gewestregeringen en Gewestelijke parlementen in 

de loop van 2001 de nodige decreten en/of ordonnanties goed om uitvoering te geven aan 

de gewestelijke bevoegdheden op het gebied van de gewestelijke elektriciteitsmarkten. 

 

15. Voor de federale bevoegdheden met betrekking tot de markt van elektriciteit en gas 

werd de CREG opgericht. Voor de gewestelijke bevoegdheden werden drie gewestelijke 

regulatoren opgericht. 
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De nadruk lag vanaf het begin op het realiseren van een systeem van gereguleerde toegang 

tot de netten. De tarifaire bevoegdheid voor zowel de transmissie als de distributie van 

elektriciteit en gas lag bij de CREG. De CREG had van meet af aan geen enkele 

reguleringsbevoegdheid voor de energieprijzen voor de gebruikers, behoudens de sociale 

tarifering. 

 

16. Al de genoemde wetgevende akten werden nog herhaaldelijk aangepast, zowel als 

gevolg van de omzetting van de tweede Europese richtlijn als van nieuwe politieke inzichten 

in de taakverdeling tussen de CREG, de Federale Overheidsdienst Economie en de Raad 

voor de Mededinging. 

 

De meest recente wijziging betreft de wet van 8 juni 2008 die de CREG vanaf dan belast met 

een aantal monitoringtaken met betrekking tot de technische marktwerking en de 

marktprijzen. 

 

17. Belangrijk is ook dat de Belgische federale regering op 6 juni 2007 het ‘Memorandum 

Of Understanding’ onderschreef: in navolging van de Richtlijnen 2005/89 en 2003/54 en van 

de Verordening 1228/2003 engageerden de regeringen, de transmissienetbeheerders, de 

energiebeurzen en de federale regulatoren van Frankrijk, Duitsland, Nederland, het 

groothertogdom Luxemburg en van België zich om gezamenlijk gerichte inspanningen te 

doen om de grensoverschrijdende capaciteit van hun transmissienetten te verbeteren, de 

integratie van hun elektriciteitsmarkten na te streven en zo de bevoorradingszekerheid 

binnen deze ‘Central West European (CWE) region te verzekeren. Het zogenaamde 

Pentalateraal Energie Forum is het instrument voor de ondersteuning en opvolging van deze 

processen.  

 

 

 

 
 



Niet vertrouwelijk  12/67 

III DE VASTSTELLINGEN VAN DE CREG MET 
BETREKKING TOT DE UITGANGSPUNTEN  

 

III.1 De processen in de elektriciteitssector verschillen 
fundamenteel van deze in de telecommunicatiesector 

 

18. De CREG onderschrijft de vaststellingen ter zake van Coppens en Vivet5 in hun 

working paper, gepubliceerd door de Nationale Bank van België: 

 

(i) Beide sectoren mogen dan wel netwerksectoren zijn, de telecommunicatie 

behelst het verlenen van diensten terwijl de elektriciteit een goed is dat 

geproduceerd en geleverd moet worden en bovendien noodzakelijke 

basisbehoeften vervult.  

Telecommunicatie heeft dus geen productiesegment, terwijl dat in de 

elektriciteitssector wel het geval is. 
 

(ii) In de elektriciteitsector kan er (tegen een redelijke prijs) geen voorraad 

opgeslagen worden, in de telecommunicatie kunnen wachtrijen tot stand 

komen die wel later afgewikkeld kunnen worden. 
 

(iii) In de telecommunicatie bestaat er ook concurrentie wat de netwerken betreft: 

meerdere operatoren beschikken over eigen netwerken. In de 

elektriciteitssector is het economisch en maatschappelijk niet verantwoord om 

parallelle netwerken te bouwen en uit te baten. 
 

(iv) Er bestaat in de telecommunicatie geen onderscheid tussen transmissie- en 

distributienetten. 
 

(v) Het fysieke pad dat telecommunicatie volgt is in principe volledig planbaar. In 

de elektriciteitssector verschilt om natuurkundige wetmatigheden het 

contractuele pad van de stroomverdeling het fysische pad ervan. 

                                                 
5 COPPENS, F. en VIVET, D, “Liberalisering van netwerksectoren: is de elektriciteitssector een 

uitzondering op de regel?” NBB WORKING PAPER N° 59, september 2004, Nationale Bank van 

België 
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III.2 Vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt verschillen 
fundamenteel van deze op de telecommunicatiemarkt 

 

19. In de telecommunicatiesector gebeurde de liberalisering tegen een sterk verschillende 

achtergrond: enerzijds was er langs de aanbodzijde sprake van een grote technologische 

vernieuwing met beperkte kosten en anderzijds nam ook de vraag toe als gevolg van de 

nieuw mogelijke toepassingen. Er was dus sprake van een wederzijdse kruisbestuiving 

tussen vraag en aanbod.  

Daardoor daalden ook de gemiddelde kosten en nam het aantal potentiële operatoren toe. 

Door de technologische vernieuwing verminderden bovendien de schaalvoordelen voor de 

bestaande dominante spelers. 

Dat alles is helemaal niet het geval in de elektriciteitssector. Daar is zelfs eerder sprake van 

vraagafremming om milieuredenen. 

 

20. De vraag naar elektriciteit is op korte en zelfs middellange termijn zeer inelastisch. Die 

inelasticiteit is het gevolg van 2 factoren:  

 

(i) elektriciteit is voor zowel productieprocessen als voor de dagdagelijkse 

huishoudelijke activiteiten een noodzakelijke input, zonder 

substitutiemogelijkheden. De processen zelf kunnen op korte termijn zo 

goed als niet aangepast worden; 

(ii) gebruikers van elektriciteit worden niet geconfronteerd met de 

productieprijs van de energie die ze op een bepaald ogenblik verbruikt 

hebben: op grote verbruikers na wordt in de kleinhandelsmarkt het 

verbruik niet continu, noch in kleine intervallen gemeten, noch geprijsd, 

noch gefactureerd.  

 

21. Bovenop de zeer beperkte prijselasticiteit van de vraag komt nog de grote volatiliteit 

van het elektriciteitsverbruik, zowel in de loop van de dag als in de loop van het jaar.  

 

De echte jaarpieken komen slechts gedurende een zeer beperkte periode voor (enkele uren 

per jaar) en de productie moet dus over voldoende reservecapaciteit beschikken om 

dergelijke pieken in de vraag op te vangen. Maar voor die piekreserve is capaciteit nodig met 

zeer lage vaste kosten (en dus erg hoge variabele). 

Om onmiddellijk aan de in de loop van de dag en het jaar sterk wisselende vraag te kunnen 

voldoen, zijn vooral elektriciteitscentrales nuttig op basis van fossiele brandstoffen, deze 

maken een snelle toename of afname van het productievolume mogelijk.  
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22. Die volatiliteit van de vraag zorgt voor een zeer beweeglijke vraagcurve op de 

groothandelsmarkt en dus voor onstabiele prijzen.  

Het verplicht afstemmen van het aanbod op de vraag leidt tot volatiele productiekosten: er 

worden immers opeenvolgende centrales ingezet met een verschillende kostenstructuur. 

In een kader van universele dienstverlening komen de risico’s van die volatiliteit volledig ten 

laste van de leveranciers: ze dienen zich te bevoorraden op een markt met zeer volatiele 

prijzen, maar worden met zeer beperkt volatiele verkoopprijzen geconfronteerd omwille van 

de universele dienstverlening. Dergelijk prijsrisico bestond niet in de verticaal geïntegreerde 

onderneming. 

 

23. De sterke schommelingen van de vraag in de loop van dag, week en jaar maken het 

niet eenvoudig voor een nieuwkomer op de markt te komen met een uniforme prijs, vooral 

niet als men moet optornen tegen een dominante speler die beschikt over een uitgebreid en 

voor die marktomstandigheden geconcipieerd, gedifferentieerd en veelal afgeschreven, 

productiepark.  

 

24. Het voorgaande maakt duidelijk dat er niet zo iets bestaat als één elektriciteitsmarkt, 

met één globale vraag- en aanbodcurve. Er bestaan meerdere markten waarbij er een 

dubbel fundamenteel onderscheid is: enerzijds eindgebruiker van de elektriciteit of niet en 

anderzijds fysieke levering van de stroom of niet.  

Voor elke markt bestaat een vraag en een aanbod (met prijs- en 

hoeveelheidkarakteristieken) en dit voor elk kwartier van het jaar.  

Verder in deze studie wordt op het belang van elk van die markten ingegaan. 

 

25. Omdat elektriciteit onmisbaar is in het dagelijks leven van iedereen wordt de 

stroomvoorziening terecht beschouwd als een basisrecht en daarom gekwalificeerd als een 

universele dienst, waar eenieder tegen aanvaardbare prijzen toegang toe moet hebben.  

 

III.3 Een asynchrone geleidelijke openstelling van markten is 
hinderlijk 

 

26. Niet alle lidstaten hebben de overgang naar volledige liberalisering op eenzelfde 

ogenblik afgerond. Ook binnen België zelf hanteerden de bevoegde Gewesten dan nog eens 

verschillende ingangsdata: in het Vlaamse Gewest was de elektriciteitsmarkt volledig 

vrijgemaakt vanaf 1 juli 2003, terwijl dat in het Waalse Gewest en het Brussels 
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Hoofdstedelijke gewest slechts het geval was vanaf 1 januari 2007. Zo ontstond een lange 

overgangsperiode die de oude monopolies nog de gelegenheid geeft uit te breiden of te 

verstevigen, en in het bijzonder het risico inhield op kruissubsidies tussen gebonden en in 

aanmerking komende afnemers. Dan is vooral kosteninformatie over de verschillende 

activiteiten nodig. Bij de regelgevers ontbrak die informatie zeker en bij de dominante spelers 

zeker niet. 

 

Het gevolg van verschillen in de invoering van de liberalisering was dat wie wachtte 

tegelijkertijd de eigen markt kon afschermen en ondertussen toch andere markten kon 

betreden. Zo werden bestaande monopolies nog versterkt. 

 

III.4 Een verschillende kijk op de liberalisering houdt risico’s in 
 

27. De Europese Commissie vertrok van een louter instrumentele opvatting van 

elektriciteit: het ging volgens haar om een product als een ander dat net zo goed als andere 

producten moest kunnen verhandeld worden.  

Probleem was wel dat niet alle lidstaten op dezelfde golflengte zaten (en nog steeds niet 

zitten) wat de openbare dienstverplichtingen betreft. Zo hanteerde Frankrijk sinds het begin 

een brede notie van openbare dienstverplichting, waarbij het rechtstreeks rekening hield (en 

nog steeds houdt) met de onafhankelijkheid van hun energiebevoorrading. 

 

Daarenboven kunnen we vaststellen dat, waar de overheid de monopolievorming in het 

algemeen belang zou moeten tegengaan, de overheid in bijvoorbeeld een land zoals 

Frankrijk heeft en houdt een groot deel van dat monopolie in eigen handen. Het nationaal 

belang primeert dan mogelijk op het algemeen (Europees) belang. Energietechnologie (bv 

nucleaire technologie) wordt meer en meer als een winstgevend exportproduct gezien. 

 

III.5 De twijfel over voldoende zekerheid over grensoverschrijdende 
leveringen 

 

28. Het bestaan van artikel 24 van de Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 26 juni 2003 (vroeger artikel 23 van richtlijn 96/92/EG) leidt eveneens tot 

onzekerheid, vooral over de leveringsbetrouwbaarheid: de bedoelde vrijwaringmaatregelen 

laten de facto aan landen toe om, ingeval van problemen, de interconnectiecapaciteit met het 

buitenland buiten gebruik te stellen en het binnenlandse elektrisch systeem in evenwicht te 
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houden. Maar dat artikel betreft een vorm van ‘open norm’, er bestaat geen rechtspraak over 

en het zou wel een paar jaar duren vooraleer in voorkomend geval een bevoegde rechtbank 

zich zou uitspreken. Er kan dus onzekerheid blijven bestaan in welke mate 

exportverplichtingen wel degelijk nagekomen zullen worden. 

 

III.6 De keuzes uit het verleden werken nog door 
 

29. Veel kenmerken van het elektrisch systeem zijn het gevolg van keuzes die in het 

verleden al dan niet bewust gemaakt werden. Zeker als een langdurig groeiproces aan de 

basis ervan lag, kunnen deze niet snel ongedaan gemaakt worden. 

Die gedachte lag aan de oorsprong van de erkenning door Europa van de zogenaamde 

‘stranded costs’. De producenten waren zeker alert om de aandacht te vestigen op een 

aantal kosten die in een vrijgemaakte markt wel gerecupereerd moesten worden, maar toch 

niet ten laste van een marktprijs konden gelegd worden. 

Lagen enkel nationalistische motieven aan de oorsprong van het gebrek aan aandacht voor 

de aanwezigheid van eventuele ‘stranded benefits’? Het is ondertussen toch voldoende 

duidelijk (bijvoorbeeld de voordelen uit de versnelde afschrijvingstermijnen van het Belgische 

nucleaire productiepark) dat dergelijke voordelen de bestaande monopolies enkel in de hand 

werken en bestendigen. 

 

III.7 Het gebrek aan grensoverschrijdende transportcapaciteit is 
nefast 

 

30. De Europese Commissie was zich wel bewust van de nood aan verbeterde 

grensoverschrijdende transportmogelijkheden. Enkel de nationale elektriciteitsnetten waren 

ontworpen met het oog op de uitwisseling van commerciële stromen. De koppelnetten echter 

waren enkel ontwikkeld als steunnetten voor de gevallen waarbij de vraag ergens tijdelijk te 

groot was of er toch een beperkte hoeveelheid stroom moest ingevoerd worden (bijvoorbeeld 

als het economischer was om op een buitenlandse feestdag uit dat land goedkope stroom in 

te voeren dan er in het eigen land te produceren). De capaciteit van die koppelnetten was en 

is nog steeds niet hoog genoeg voor de structurele commerciële stromen. 

 

31. Voor België is het belang om te beschikken over voldoende grensoverschrijdende 

transportcapaciteit voor elektriciteit nog toegenomen:  
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(i) vooreerst geeft de nogal centrale ligging van ons land in West-Europa 

aanleiding tot een belangrijk volume aan zogenaamde ‘niet-

genomineerde stromen’, of ‘kringstromen tussen de ons omringende 

landen’. Die zijn het gevolg van de natuurwet dat elektriciteit nu 

eenmaal het fysieke pad van de minste weerstand volgt, ongeacht het 

contractueel voorziene pad. Dergelijke stromen vormen een zware 

belasting voor het Belgische net en zijn een bron van 

congestieproblemen; 

(ii) essentieel is echter dat in de loop van de voorbije jaren België er niet 

meer in slaagt zijn elektriciteitsverbruik te dekken met eigen 

productiecapaciteit. De CREG had al in september 2007 gewezen6 op 

de ontoereikende productiecapaciteit voor elektriciteit in België en 

waarbij toen gewezen werd op de groeiende nood aan een bijkomende 

productiecapaciteit die in 2012 al 2.000 MW zou belopen. 
 

Enkel om redenen van bevoorradingszekerheid moet er dus al een hoge invoercapaciteit 

beschikbaar zijn, los dus nog van het in de hand werken van concurrentie.  
 

32. Als beheerder van het Belgische transmissienet heeft Elia, meestal op verzoek van de 

CREG, dan ook een aantal maatregelen genomen om de transitcapaciteit te verbeteren. 

Naast het schrappen van de zogenaamde ‘historische’ contracten waarbij dominante 

marktspelers een belangrijk stuk van de schaarse grensoverschrijdende transportcapaciteit 

voor zichzelf reserveerden, werden er belangrijke bedragen geïnvesteerd in de verhoging 

van die bottleneck transmissiecapaciteit op de Belgische grenzen. Deze 

investeringsbedragen kwamen via de tarieven van het transmissienet ten laste van alle 

netgebruikers. 

 

33. De CREG betreurt het daarom te moeten vaststellen dat de Belgische netgebruikers tot 

nog toe niet de vruchten hebben mogen plukken van hun investeringsuitgaven. 

De evolutie van de invoercapaciteit op de grens Frankrijk/België wordt weergegeven in figuur 1. 

De importcapaciteit die beschikbaar is voor de markt is weliswaar einde 2005 fors gestegen. 

De zwarte lijn op de figuur toont de maximale totale capaciteit die er tijdens die maand 

beschikbaar is; de blauwe lijn toont de gemiddelde beschikbare totale capaciteit; de gele lijn 

is de minimale beschikbare totale capaciteit. 

                                                 
6 CREG, Studie (F)070927-CDC-715 over ‘de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit in 

België’, 27 september 2007 



Niet vertrouwelijk  18/67 

 
Figuur 1. Evolutie van de capaciteit op de Zuidgrens (MW) 
 
34. Onmiskenbaar is dat, na de toename van 2.240 MW in november 2005 naar 3.280 MW 

in december 2005, de gemiddelde totale importcapaciteit tijdens de twee daaropvolgende 

winterperiodes niet meer gestegen is en dit ondanks bijkomende investeringen. Integendeel, 

de gemiddelde beschikbare totale importcapaciteit daalt.  

Dit blijkt ook uit tabel 2. In tabel 2 worden de overeenstemmende gemiddelde totale 
importcapaciteiten vergeleken van drie opeenvolgende winterperiodes: omwille van de lage 
temperaturen is het geleidingsvermogen en dus de transportcapaciteit immers het hoogst. 
 

  

Winter 

2005-2006 

(1)

Winter 

2006-2007 

(2) (3)= (2)-(1) 

Winter 

2007-2008 

(4) (5) = (4)-(1) 

November 2.239 2.380 141 3.035 796

December 3.282 2.668 -614 3.319 37

Januari 3.419 2.852 -567 3.400 -19

Februari 3.206 3.000 -206 2.902 -304

Maart 3.124 3.103 -21 2.893 -231

April 2.983 2.881 -102 2.122 -861

Gemiddelde 3.042 2.814 -228 2.945 -97
Gemiddelde zonder 
November 3.203 2.901 -302 2.927 -276

Tabel 2: vergelijking importcapaciteit zuidgrens 

 



Niet vertrouwelijk  19/67 

35. Uit tabel 2 blijkt dat er gemiddeld minder capaciteit aan de markt ter beschikking wordt 

gesteld in de winterperiodes 2006-2007[zie hiervoor kolom (3)] en deze van 2007-2008 [zie 

hiervoor kolom (5)] dan in de winter van 2005-2006 [zie hiervoor kolom (1)]: 

 
‐ Ondanks het ondertussen in gebruik genomen tweede draadstel op de lijn Avelin-

Avelgem, is er in november 2006 slechts evenveel capaciteit als in november 2005; 

‐ De transportcapaciteit in december 2006 ligt ongeveer 600 MW lager dan deze in 

december 2005. Dat geldt ook voor januari 2007 ten opzichte van januari 2006; 

‐ In februari 2008 ligt de capaciteit 304 MW lager dan in februari 2006. Dat geldt ook (-

231 MW) voor maart 2008 ten opzichte van maart 2006; 

‐ In april 2008 is 861 MW minder beschikbaar dan in april 2006 en 759 MW minder dan 

in april 2007. 

 
Als we de maand november buiten beschouwing laten (omdat in november 2005 de 
investering nog niet was uitgevoerd), wordt er in de winterperiodes 2006-2007 en 2007-‘2008 
gemiddeld respectievelijk 302 en 276 MW minder capaciteit ter beschikking gesteld dan in de 
winter van 2005-2006. 

 
36. De CREG stelt vast dat één en ander toegeschreven wordt aan gewijzigde 

veilingmechanismen bvb (intraday). 

Het staat wel vast dat tot nog toe de beschikbare capaciteit op een grens berekend wordt 

door de transmissienetbeheerders van beide betrokken landen en dat om 

voorzichtigheidsredenen de laagste waarde wordt gegarandeerd. De CREG moet dan 

betreuren dat het de Franse netbeheerder RTE is die blijkbaar uiterst voorzichtig is en dus 

de beschikbare capaciteit de facto kortwiekt. Dat brengt de CREG tot de vaststelling dat Elia 

deze investeringen slecht getimed heeft. 

Het is voor de CREG onaanvaardbaar dat de commerciële capaciteit die door beide 

netbeheerders gegarandeerd wordt slechts 1700 MW bedraagt. Op die wijze worden de 

Belgische netgebruikers die de investeringen dragen onrechtvaardig behandeld. Er bestaat 

voldoende reden om over te gaan tot een substantiële verhoging van de commerciële 

capaciteit. 
 

37. De te beperkte en volatiele grensoverschrijdende transportcapaciteit is niet alleen 

nefast voor netgebruikers die zouden willen invoeren, maar maakt het ook voor een 

nieuwkomer op een markt onmogelijk om zijn eventuele productieoverschotten uit te voeren. 

Dat creëert dus een fysische toegangsbarrière voor nieuwkomers. 
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38. Elia heeft anderzijds wel zeer specifieke investeringen gedaan die rechtreeks kunnen 

ingrijpen op de belangrijkste determinant van de grenscapaciteit, namelijk de zogenaamde 

loopflows: de investering in de dwarsregeltransformatoren (‘fase shifters’) stelt Elia in staat 

om in te grijpen in het fysische pad die dergelijke loopflows volgen en thans de capaciteit 

voor commerciële Belgische stroomcontracten nog beperken. Op die manier vormt het 

mogelijk gericht gebruik van deze uitrusting een te duchten Belgisch hulpmiddel en argument 

in de congestieproblematiek. 

Vraag is wel vanaf wanneer en hoe Elia deze uitrusting in de toekomst concreet zal gaan 

beheren.  
 

III.8 Unbundling van de bedrijfskolom vergt bijkomende 
transactiekosten 

 

39. Zeker als het gaat om universele dienstverlening mogen we aannemen dat 

‘unbundling’ of ‘verticale desintegratie’ van de segmenten van de bedrijfskolom hogere 

transactiekosten vergt tussen de verschillende segmenten van de keten. Die 

transactiekosten hangen onvermijdelijk samen met de noodzakelijke transacties op de 

‘markt’ waarop men koopt en verkoopt (verzamelen van informatie, kosten voor 

onderhandelen en uitvoeren van de contracten en kosten voor controleren en coördineren 

van personeel). 

Zeker in een markt waarbij levering enkel via een netwerk mogelijk is, zijn er dan ook nog 

bijkomende coördinatie-inspanningen tussen de productie- eenheden enerzijds en de 

afname anderzijds nodig. 
 

Men zou dus zelfs kunnen aannemen dat bij unbundling de prijzen omwille van die hogere 

kosten kunnen toenemen Omdat de eindverbruiker voordeel zou halen uit de unbundling, 

moet de winst uit unbundling van de bedrijfskolom dus groter zijn dan deze bijkomende 

transactiekosten. Hier stoten we op een klassiek dilemma: de keuze tussen de 

kostenefficiëntie van een vertikaal geïntegreerde onderneming of het aanpakken van haar 

marktmacht  
 

III.9 Ontvlechting van de elektriciteitsonderneming en de overheden 
 

40. Het proces van geleidelijke vermindering van de belangen van de dominante 

elektriciteitsonderneming in de bedrijfsvoering van de transportnet- en 

distributienetbeheerders vordert slechts zeer langzaam 
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III.10 De opeenvolging van liberalisering en klimaatplannen 
 

41. Relatief vlug na de start van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt zijn ook op 

Europees niveau belangrijke initiatieven ontwikkeld voor het behalen van de Kyotonormen. 

De aanpak ervan, met inbegrip van het stelsel van de Europese emissierechten, is gericht op 

het verminderd gebruik van centrales die een te hoog volume aan CO2 uitstoten. Dat leidt, 

zeker op termijn, tot een wijziging van de zogenaamde ‘merit-order’ van ingezette eenheden 

(zie hiervoor vanaf randnummer 83 van onderhavige studie). Dit is zeker zo indien de 

producenten zich bij de bepaling van die merit order laten leiden door een marktwaarde voor 

de betreffende emissierechten, ook al waren die nog gratis toegekend (zie hiervoor ook 

randnummer 89 van onderhavige studie) 

Als gevolg daarvan worden stijgt de marginale kost en stijgt de elektriciteitsprijs. 
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IV ONTSTAAN EN WERKING VAN DE 
ELEKTRICITEITSMARKTEN 
 

IV.1 Van geïntegreerde onderneming naar meerdere 
elektriciteitsmarkten 

 
42. Vóór de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, was er slechts sprake van één vertikaal 

geïntegreerde elektriciteitsonderneming die alle segmenten van de bedrijfskolom besloeg. 

Deze verticaal geïntegreerde elektriciteitsonderneming was het enige aanspreekpunt voor de 

afnemers. 

 

Binnen die verticaal geïntegreerde onderneming was de coördinatie tussen de verschillende 

segmenten van de bedrijfskolom enkel een interne aangelegenheid. 

Karakteristiek voor dergelijke geïntegreerde onderneming was dat zij zelf verantwoordelijk was 

om het evenwicht tussen de vraag en het aanbod op elk ogenblik te waarborgen. De 

aanbodzijde droeg dus het volledige risico. 

 

Enkel voor de grote verbruikersondernemingen was de prijsvorming het gevolg van een bilateraal 

onderhandelingsproces, voor de overige klanten werden de uniforme en gepubliceerde tarieven 

toegepast.  

 

43. De introductie van mededinging maakt dat de coördinatie tussen een aantal elementen van 

de bedrijfskolom die daarvoor in aanmerking komen, nu gebeurt via een marktmechanisme. Voor 

de overige segmenten worden gereguleerde tarieven toegepast. 

 

Vanaf het ogenblik dat de afnemers zelf via marktmechanismen een grotere keuze hebben om 

hun specifieke behoeften te laten dekken door een specifiek aanbod van meerdere leveranciers, 

werd het risico verschoven van de aanbodzijde naar de vraagzijde.  

 

En omdat vele afnemers eerder afkerig staan ten opzichte van risico’s, blijven velen bij hun 

vertrouwde leveranciers en hun vertrouwde producten. 

 

44. Voor elk efficiënt handelsproces, ook dat van elektriciteit, is het kunnen beschikken over 

liquide markten noodzakelijk: vraag en aanbod worden daar immers bij elkaar gebracht op 

uiteenlopende marktplaatsen, voor transacties wordt snel een tegenpartij gevonden, en ze 
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vinden plaats tegen relatief lage transactiekosten.  

 

45. In de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt wordt in de regel een onderscheid gemaakt 

tussen drie deelmarkten: de groothandelsmarkt, de markt voor de eindafnemers 

(kleinhandel), en de balancingmarkt. In deze studie zal de CREG echter ook de zogenaamde 

‘financiële markt’, of de ‘markt voor afgeleide producten’, als een afzonderlijke markt 

beschouwen, hoewel ook kan gesteld worden dat ze deel uitmaakt van de 

groothandelsmarkt. Op deze deelmarkten wordt hierna ingegaan onder de punten IV.2 tot en 

met IV.5. 

 
 

IV.2 De groothandelsmarkt 
 

46. De groothandelsmarkt is pas ontstaan sinds de openstelling van de Europese 

elektriciteitsmarkt, dit als gevolg van de Europese richtlijnen ter zake.  

 

De groothandelsmarkt in België is belangrijk, enerzijds omdat een aantal leveranciers van 

elektriciteit niet over eigen productiecapaciteit beschikken, zodat ze hun energie op de 

groothandelsmarkt moeten inkopen en anderzijds omdat er in België zelf niet voldoende 

productiecapaciteit is en de gewaarborgde commerciële invoercapaciteit te beperkt blijft.  

 

Deze markten zijn niet ontworpen voor rechtstreekse transacties tussen producenten en 

eindafnemers. De werking kan plaatsvinden op bilaterale basis of binnen het kader van de 

zogenaamde energiebeurzen. De meeste landen opteerden inderdaad voor een combinatie van 

bilaterale contracten en een elektriciteitsbeurs:  

 

47. In respectievelijk 1999, 2001, 2002 en in 2006 werden de energiebeurzen APX (Nederland), 

Powernext (Frankrijk), EEX (Duitsland) en Belpex (België) operationeel. De 

oprichters/aandeelhouders waren in de regel de transmissienetbeheerder, een aantal producenten 

en een aantal tussenpersonen/traders. 

 

48. De prijs op een elektriciteitsbeurs wordt bepaald door vraag en aanbod en kan heel volatiel 

zijn, net zoals de verhandelde hoeveelheden. De beurs geeft prijssignalen aan alle partijen, in 

tegenstelling tot bilaterale contracten waar de prijzen confidentieel zijn.  
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 De complexiteit van de elektriciteitsproductie, meer in het bijzonder de soms lange opstarttijden 
van centrales, impliceert het bestaan van deelmarkten op de beurzen. Er zijn twee markttypes 
waar de energie ook fysiek geleverd wordt: 

 
(i) een day-ahead markt waar de vragers en producenten in het algemeen tot 24 uur vóór 

het eigenlijke leveringsuur offertes kunnen indienen; 

(ii) een fine-tuning of intraday- markt waar correcties kunnen worden aangebracht tot 

korte tijd vóór het uur van levering (bij Belpex tot vijf minuten vóór levering); 

 
De beginselen van deze deelmarkten wordt kort behandeld in de hiernavolgende paragrafen. 

49. Op de Day-ahead markt kan elke bieder een offerte indienen voor zijn geschatte 

productie of consumptie gedurende elk uur van de daaropvolgende dag.  

Elke koper geeft zijn vraagcurve voor elk uur van de volgende dag.  

Elke producent maakt soortgelijke offertes, waarbij logischerwijze de te leveren hoeveelheid zal 

stijgen naarmate de prijs stijgt. 

Vervolgens zal de marktautoriteit de individuele vraag- en aanbodcurven van alle deelnemers 

aggregeren. Dit resulteert in een vraagcurve en een aanbodcurve per uur van de volgende dag, 

met per uur een evenwichtsprijs. De day-aheadmarkt is quasi een zogenaamde ‘spotmarkt’: de 

levering en (mogelijk ook) betaling vinden namelijk plaats binnen een korte termijn na het 

afsluiten van de transactie. 

 

Ondanks de verschillende productietechnieken voor elektriciteit, ontstaat er slechts één 

evenwichtsprijs per periode van één uur.  

50. Op een ‘Fine-tuning’ markt (ook Intraday-markt genoemd) kunnen de deelnemers hun 

voorspellingen bijstellen naargelang hun informatie nauwkeuriger wordt dan op het ogenblik van 

de biedingen op de day-ahead markt. Ze kunnen op dergelijke intraday markt offertes indienen 

tot een korte tijd vóór het werkelijke aanvangsuur. Op de Belpex beurs, waar enkel 

gestandaardiseerde producten worden verhandeld, kan dat theoretisch tot 5 minuten vóór de 

levering. In realiteit sluit de verhandeling af 1 uur voor de levering. 

51. Er moet wel op gewezen worden dat dergelijk beursmechanisme de 

onvolkomenheden qua marktwerking enkel vermindert indien er voldoende spelers actief 

aan deelnemen, en dit zowel langs vraagzijde als langs aanbodzijde. We moeten echter 

vaststellen dat omwille van de grote schaalvoordelen verbonden aan de technologie van de 

elektriciteitsproductie, er in de praktijk slechts een relatief klein aantal producenten op een 

bepaalde markt voor elektriciteit aanwezig kan zijn, dus allesbehalve het grote aantal dat nochtans 
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één van de basisvoorwaarden vormt voor de volkomen mededinging. En de marktspelers 

beschikken zeker evenmin over alle relevante marktinformatie. Dat gebrek aan mededinging en 

aan relevante marktinformatie zou bijna per definitie tot niet efficiënte resultaten leiden. Dat kan 

zich uiten in een misbruik van marktmacht, maar ook in suboptimale investeringsbeslissingen. 

Daarom is hier de tussenkomst van een overheid vereist . 

 

IV.3 De financiële elektriciteitsmarkt of de markt voor afgeleide 
elektriciteitsproducten 

 

52. In randnummer 23 van onderhavige studie werd al gewezen op de grote 

schommelingen die zich op de elektriciteitsmarkt voordoen: sinds de liberalisering staan als 

gevolg van ‘mismatches’ tussen vraag en aanbod en bij gebrek aan een stroomvoorraad die 

als buffer kan ingezet worden, de spotprijzen immers vaak onder grote en plotse druk. 

Dergeljke fluctuaties in de spotprijzen treft men normaal niet aan op andere markten van 

commodities, noch op klassiek financiële markten. De marktspelers zullen zich tegen het 

hoge spotprijsrisico van een zeer volatiele elektriciteitsprijs willen beschermen en hun 

verplichtingen willen afdekken.  

Een markt voor afgeleide producten of financiële markt biedt de deelnemers de mogelijkheid 

daartoe. Het is een zogeheten afgeleide markt. De zogenaamde derivatives, de afgeleide 

instrumenten zijn niet kenmerkend voor de elektriciteitssector; zij bestaan ook voor andere 

goederen.  

Bovendien moet gezegd worden dat ook op de elektriciteitsmarkt dergelijke afgeleide 

producten niet enkel als dekking, maar ook om speculatieve redenen worden gehanteerd.  

De belangrijkste producten zijn forwards en futures. 

53. Een forward is een contract voor de fysieke levering van elektriciteit. Dit contract 

vermeldt de prijs en de hoeveelheid elektrische stroom die een producent aan een koper zal 

leveren op een bepaald tijdstip in de toekomst. Het zijn dus contracten op maat, afgesloten 

tussen twee partijen. Zowel de koper als de verkoper verzekert zich van een voor de toekomst 

vastgelegde prijs en hoeveelheid. 

Future-contracten zijn vergelijkbaar met forwards doch hebben betrekking op een 

gestandaardiseerde hoeveelheid van een gestandaardiseerd goed. De standaardisering maakt 

future-contracten meer flexibel en meer liquide.  
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De liquiditeit stijgt nog forser door de oprichting van een zogenoemd “clearing house” dat voor 

elke transactie optreedt als tegenpartij. Deze gegarandeerde tegenpartij verkleint het risico op 

niet naleven van het contract en verhoogt aldus de liquiditeit van de markt. 

Future-contracten gaan zelden gepaard met fysieke leveringen. Na afloop van het contract op 

de vervaldatum wisselen de partijen onderling het verschil uit tussen de prijs op de fysieke 

markt, en de prijs die in het contract vastgesteld was. 

De vraag naar en aanbod van een future met vastgelegde parameters bepalen de prijs van de 

future. Modellen voor de prijsbepaling van een future leggen een relatie tussen de future-

waarde en de verwachte prijs van elektriciteit. Aldus bevat de future-prijs informatie over de 

verwachte prijs van elektriciteit.  

Toch mag men niet stellen dat de forward- of futureprijzen van elektriciteit integraal zullen 

overeenkomen met de spotprijzen ervan: de forward- of futureprijzen bestaan immers uit twee 

componenten, namelijk de verwachte spotprijs over de leveringsperiode enerzijds en een 

risicopremie anderzijds.  

R. Huisman7 en C. Huurman8 hebben duidelijk aangetoond dat korte termijn contracten een 

hogere risicopremie bevatten dan contracten met een langere looptijd. Uit het werk van beide 

blijkt dat voor forwardcontracten op 1 maand voor baseload, het verschil tussen de 

contractprijs en de latere spotprijs voor 60% bestaat uit risicopremie. Voor dezelfde contracten 

in peak load bedraagt die proportie zelfs 75%.Voor contracten op zes maand zou de 

verhouding nog 50/50 zijn. De grootte van de risicocomponent neemt dus toe naargelang de 

zogenaamde ‘time-to-maturity’ van het contract afneemt. Dergelijke vaststelling lijkt niet 

gebruikelijk, maar wordt verklaard door het gevaar voor de zogenaamde “price spikes”: op 

langere termijn wordt het risico daarop minder aangevoeld omdat ze immers meer uitgevlakt 

kunnen worden, terwijl ze op kortere termijn als gegeven moeten erkend worden, met een 

hogere risicoperceptie als gevolg.  

Ook vertegenwoordigers van GDF Suez hebben het verschil tussen beide prijzen als volgt 

benadrukt: (i) “Forward prijzen en spotprijzen mogen niet door elkaar gehaald worden, zelfs 

niet als benadering (cfr prijsverschil tussen gewone boekingen en last minute boekingen in 

                                                 
7 HUISMAN, R. en HUURMAN, C., “The risk premium in power forwards”, Erasmus Universiteit, 

Working paper, 2006 
8 HUURMAN, C., “Dealing with Electricity prices”, Erasmus Universiteit Rotterdam, proefschrift ter 

verkrijging van doctor, 2007. 
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toeristische sector”9 en (ii) “Forward markets are not necessarily good price predictors”10 

54. De markten in afgeleide producten bieden ook een aantal mogelijkheden voor 

effectieve uitoefening van marktmacht: enerzijds kunnen leveranciers die over 

productiecapaciteit beschikken deze inhouden terwijl ze rekenen op een verhoogde spotprijs 

op het moment van levering. Anderzijds kan een producent door het kopen van 

termijnleveringscontracten zijn positie versterken omdat hij, tegen dat geleverd zal moeten 

worden, dan niet alleen over zijn eigen capaciteit beschikt, maar ook van een deel van de 

productiecapaciteit van zijn concurrenten. Door dan tegen het leveringsmoment eigen 

productievermogen achter te houden en zijn leververplichtingen te dekken met de 

termijnleveringscontracten van anderen waarover hij beschikt, dwingt hij andere producenten 

om productievermogen in te zetten met hogere marginale kosten, waardoor de spotprijs van 

de elektriciteit zal stijgen. Het is dus vooral tijdens momenten van piekbelasting dat 

onttrekking van capaciteit aan de markt een groter effect op de prijs zal hebben dan wanneer 

er geen piekbelasting is. 

 

IV.4 De markt voor eindafnemers 
 

55. De CREG heeft over wat in dit deel volgt niet de bedoeling volledig te zijn en stelt voor de 

onderscheiden categorieën enkel een algemeen beeld vast. 

 

56.  Als gevolg van de openstelling van hun markt hebben de huishoudelijke gebruikers, 

afhankelijk van hun gewest ondertussen de mogelijkheid gekregen om zelf tussen een aantal 

leveranciers te kiezen. In afwachting van dergelijke keuze van de individuele afnemers, die zich 

vertaalt in een individueel leveringscontract, hebben de netbeheerders voor hen een 

standaardleverancier bepaald. Tussen de leverancier en de eindafnemer worden nog steeds 

bilaterale contracten afgesloten. 

 

Een relatief kleine groep heeft ondertussen die keuze gemaakt en heeft bij een leverancier een 

individueel leveringscontract afgesloten, mogelijk al gevolgd door een contract met een andere 

leverancier. 

                                                 
9 Electrabel, PowerPoint presentatie “Impact CO2-kosten op elektriciteitsprijzen – CREG-studie 

(F)080515-CDC-766 --- Standpunt Electrabel, juni 2008 
10 GDF, SUEZ, PowerPoint presentatie ‘The Electricity Wholesale market and its Fundamentals”, 

Elewijt, November 2008,  
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Het valt de CREG op dat, na de regelmatige communicatie door de gewestelijke regulatoren over 

de mogelijke positieve gevolgen voor deze afnemers, verdere berichten over het succes van de 

liberalisering voor deze groep nu uitblijven. Integendeel, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de 

Elektriciteits- en de Gasmarkt (VREG) publiceert in haar Persbericht11 van 25 november 2008 14 

centrale conclusies als resultaten van haar enquêtes midden 2008 bij huishoudelijke en 

professionele energieafnemers. Opvallend voor de CREG zijn het blijvend gevoel van 

onvoldoende geïnformeerd zijn bij de gezinnen en de zeer lage bereidheid bij alle afnemers om 

van leverancier te veranderen. Eén en ander wijst op het feit dat voor deze afnemers de prijs niet 

de belangrijkste reden is voor hun leverancierskeuze: betrouwbaarheid en dienstverlening 

primeren blijkbaar op de prijs zelf. Na de periode van prijsdaling, niet in het minst als gevolg van de 

door de CREG gerealiseerde daling van de distributie- en transmissietarieven, is volgens de VREG 

het prijsniveau van deze afnemers nu het hoogst sinds het begin van de vrijmaking van de markt. 

 

57. Ook een aantal kleinere industriële gebruikers en KMO’s hebben van de gelegenheid 

gebruikt gemaakt om een leveringscontract af te sluiten en desgevallend periodiek opnieuw van 

leverancier te veranderen. Uit het genoemde persbericht van de VREG van 25 november 2008 

blijkt dat amper 10% van de afnemers bereid zou zijn om van leverancier te veranderen.  

 

58. De grote industriële eindafnemers hebben steeds bilaterale contracten met de 

producenten/leveranciers afgesloten. Alle hebben dus een eigen keuze gemaakt. 

Die bilaterale contracten worden op maat gemaakt, zijn dus maximaal flexibel en geven beide 

partijen zekerheid over de toekomstige verkoop- of aankoopprijs. In de regel wordt er geen 

informatie over bekendgemaakt.  

Het is wel duidelijk dat slechts een zeer beperkte fractie van deze grote afnemers van leverancier 

verandert: bij de bedrijven die rechtstreeks op het transmissienet van Elia zijn aangesloten 

gebeurde dat in 2007 slechts bij drie bedrijven.  

 

Indien de proportie van klanten die van leverancier wijzigt een maatstaf is voor het succes van de 

liberalisering voor de kleinhandelsmarkt, kan bezwaarlijk van een groot succes gewaagd worden.

                                                 
11 VREG, Persmededeling over de ‘Voorstelling van de VREG-Marktmonitor 2008’, 25 november 2008 
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IV.5 De balancing markt 
 

59. In tegenstelling tot de day-ahead en de intraday markten die het evenwicht garanderen 

tussen de geschatte vraag en het geschatte aanbod, wordt er op de ‘balancing’-markt voor 

gezorgd dat het evenwicht tussen de werkelijke vraag (afname) en het werkelijke aanbod 

(injectie) gehandhaafd wordt. 

Het is de verantwoordelijkheid van de transmissienetbeheerder om dat evenwicht te 

handhaven. Hij kan daarvoor een beroep doen op de real-time markt, waar hij als enige koper 

optreedt. 

In België gebeurt de balancing nog niet via een specifiek marktmechanisme. 

 

60. Omdat het energie en diensten betreft die tot doel hebben het evenwicht tussen 

werkelijke injectie en werkelijke afname te handhaven, vermeldt de CREG hier eveneens de 

aankoop van de noodzakelijke ondersteunende diensten. Sinds de aanduiding van Elia als 

transmissienetbeheerder en sinds het voormalige CPTE niet langer de coördinatie en het 

evenwicht van het elektrisch systeem verzorgde, koopt Elia bij de grote Belgische 

producenten een aantal ondersteunende diensten aan. Het zijn de diensten die bedoeld zijn 

in artikel 231 van het Technisch reglement12. 

 

Wat betreft de marktwerking ervan, moet het vooreerst duidelijk zijn dat deze diensten hetzij 

een onvermijdelijk bijproduct vormen voor de producent van elektriciteit, hetzij beslag leggen 

op een gedeelte van de totale productiecapaciteit. Voor de vroegere geïntegreerde 

elektriciteitsonderneming hadden de bijproducten geen enkele commerciële waarde en 

diende de verkoopprijs de kosten van de niet verhandelbare reservecapaciteit te dekken. 

Omdat de transmissienetbeheerder zelf over geen eigen productiecapaciteit beschikt en toch 

over een belangrijk volume van deze diensten moet kunnen beschikken, kregen deze 

diensten in een vrijgemaakte elektriciteitsmarkt plots wel een commerciële waarde: de 

producenten die aan de technische vereisten daartoe voldoen, moeten deze nu tegen een 

redelijke prijs aan de transmissienetbeheerder aanbieden. 

 

                                                 
12 Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van 

elektriciteit en de toegang ertoe. 19 december 2002, Belgisch Staatsblad van 28 december 2002 
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61. Die ondersteunende diensten, en meerbepaald het redelijk karakter van hun 

eenheidsprijzen, vormen sinds de tariefregulering door de CREG een zeer belangrijk 

aandachtspunt voor de CREG. Dat is niet alleen nodig omwille van het totale aankoopbedrag 

(circa 150 miljoen euro per jaar), maar ook omdat het diensten betreft waar enerzijds langs 

de aanbodzijde er sprake is van een quasimonopolie en anderzijds langs de vraagzijde een 

monopsonist opereert, namelijk de netbeheerder, die als enige behoefte heeft aan deze 

diensten. 

 

IV.6 Bevoorradingszekerheid: de nood aan voldoende marktaanbod 
van productiecapaciteit 

 

IV.6.1 De zorg voor voldoende productiecapaciteit 
 
62. Waar vóór de liberalisering het toenmalige Controlecomité de grote investeringen in 

infrastructuurwerken goedkeurde, is de bevoegdheid voor de opmaak van de zogenaamde 

‘prospectieve studie’ door de wet van 1 juni 2005 overgedragen van de CREG aan de 

Algemene Directie Energie. Deze prospectieve studie zou moeten opgemaakt worden 

binnen de vijftien maanden na de inwerkingtreding van de wetsbepaling, dus uiterlijk op 1 

december 2007. 

De prospectieve studie is pas recentelijk voor advies aan de CREG overgemaakt. 

 

Daarenboven hangt in toepassing van artikel 13, § 1 van de elektriciteitswet het 

eerstvolgende plan voor de ontwikkeling van het transmissienet af van de 

goedkeuringsdatum van de prospectieve studie. 

 

Met andere woorden, in tegenstelling tot het Controlecomité heeft de CREG wat de 

investeringen betreft niet alleen beduidend minder bevoegdheden, er zijn op dit ogenblik 

zelfs geen goedgekeurde en voldoende actuele plannen voorhanden. 

 

63. Ondanks het ontbreken van die plannen heeft de CREG in haar studie13 van 27 

september 2007 toch al de problemen aan het licht gebracht waarmee het Belgische 

elektriciteitssysteem de komende jaren dreigt geconfronteerd te worden met betrekking tot 

de onderlinge afstemming van het aanbod met de vraag. 

                                                 
13 CREG, Studie (F)070927-CDC-715 over “de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit in 

België”, 27 september 2007 
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De gevolgen van een tekort aan productiecapaciteit werden aangehaald, hoofdzakelijk voor 

wat betreft de bevoorradingszekerheid in elektriciteit van België en de mogelijkheid om de 

concurrentie te laten spelen op het vlak van het aanbod, met hun weerslag op de 

marktprijzen en op het ter beschikking stellen van de noodzakelijke reserves tegen een 

redelijke prijs. 

De CREG stelde daarin dat als gevolg van een gebrek aan investeringen in de productie 

tijdens de voorbije jaren, er zich op korte termijn problemen dreigen voor te doen. 

Het is duidelijk dat ingeval van onvoldoende productiecapaciteit, en dus ook van 

onvoldoende reservecapaciteit, de druk op de prijzen van de ondersteunende diensten 

stelselmatig zal blijven toenemen: bij een aanbodniveau dat stelselmatig beneden de vraag 

ligt kan onmogelijk concurrentie, laat staan prijsvermindering tot stand komen. 

 

64. De CREG stelt vandaag nog geen verbeteringen vast: hoewel er plannen onderzocht 

worden voor de bouw van belangrijke productievermogens, blijven ze tot nog toe meestal in 

die ontwerp- en onderzoeksfase en worden op enkele recente investeringsbeslissingen na, 

niet gerealiseerd. 

 

De CREG gaat ervan uit dat vijf elementen aan de grondslag van de blijvende twijfels liggen: 

 

(i) de vrees voor te lage marktprijzen op lange termijn en dus onvoldoende 

rendement voor nieuwe investeringen; 

(ii) de te beperkte capaciteit voor grensoverschrijdend transport van elektriciteit; 

(iii) de impact van het milieubeleid; 

(iv) de twijfel over de daadwerkelijke geleidelijke uitstap uit de kernenergie 

(v) de aanpak van de marktmacht van de dominante speler op de 

elektriciteitsmarkt.  

Op deze vijf elementen wordt in de punten IV.6.2 tot en met IV.6.6 ingegaan. 

IV.6.2 De invloed van de marktprijs op de investeringsbeslissingen 
 
65. De keuze is klassiek: rekent men op een evenwichtsprijs op de korte of op de lange 

termijn?  

Op de korte termijn streven naar lage prijzen in het algemeen en liefst zelfs nog 

prijsverlagingen, betekent hopen op een strikt marginale benadering door de producent: 

zolang de opbrengst van één bijkomend geproduceerde volume-eenheid aan energie hoger 



Niet vertrouwelijk  32/67 

ligt dan de marginale kost van die productie, zal een producent die zijn winst maximaliseert 

tot productie overgaan. Met de vaste kosten die voor de productie ervan nodig zijn, wordt in 

deze benadering geen rekening gehouden.  

Voor zijn investeringsbeslissingen (uitbreiding of vervanging van bestaande capaciteit) zal 

die producent zich echter enkel baseren op zijn langetermijn gemiddelde kosten. Hij zal 

enkel investeren indien duidelijk is dat de gemiddelde verkoopprijs niet onder het niveau ligt 

van zijn gemiddelde kosten. 

 

66.  Producenten beweren soms dat in België de elektriciteitsprijzen in het algemeen, en 

deze op de energiebeurs in het bijzonder, niet volstaan om de langetermijn gemiddelde 

kosten te dekken, wat het afremmen van investeringen in productie- en reservecapaciteit in 

België zou verklaren.  

Toch wordt er in andere Europese landen, zij het dus buiten België, nog steeds geïnvesteerd 

in productiefaciliteiten, ook door de historisch in België dominante speler en ook waar het 

prijsniveau similair is. 

IV.6.3 De beperkte capaciteit voor grensoverschrijdend transport van 
elektriciteit 
 

67. Met het oog op het minimaliseren van de congestieproblemen voor grens 

overschrijdend transport van elektriciteit, wordt nu in het kader van het Pentalateraal Forum 

gewerkt met het oog op een zogenaamde ‘flow based market coupling’ van de vijf betrokken 

landen.  

 

België kan het zich niet veroorloven dat er nog pistes voor marktontwerp zouden bewandeld 

worden die voor ons land geen uitgesproken gunstig gevolg zouden hebben. De nodige 

gewaarborgde commerciële invoercapaciteit vormt voor België dé sleutel voor een 

succesvolle marktopening. België moet dus op een beduidend hogere netto-invoercapaciteit 

aandringen.  

 

Zoals al gezegd in de studie van 27 september 2007 over de ontoereikende 

productiecapaciteit zou in voorkomend geval de manier waarop ELIA haar ondertussen 

geïnstalleerde dwarsregeltransformatoren (zie ook randnummer 38 van onderhavige studie) 

zal beheren, van doorslaggevend belang kunnen zijn. 
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IV.6.4 De impact van het klimaatbeleid 
 
68. In de studie van 27 september 2007 werd het nuttig geacht de wisselwerking na te 

gaan tussen de milieubeschermingsmaatregelen, waaronder de allocatieplannen voor de 

CO2-emissierechten, en de aantrekkingskracht van België voor potentiële investeerders in 

nieuwe productiecapaciteit voor elektriciteit. Dat laatste geldt in het bijzonder voor diegenen 

die willen investeren in eenheden die als primaire energiebron steenkool verbranden. 

 

De CREG wijst er eveneens op dat de verwachte groei van de offshore windmolenparken op 

zijn beurt de beschikbaarheid van bijkomende reservecapaciteit zal vergen, vooral dan wat 

de tertiaire reserve betreft en in mindere mate de secundaire reserve. De nood aan 

dergelijke bijkomende reservevermogens zal op zijn beurt de schaarse beschikbare 

productiecapaciteit nog verder verminderen. En het zijn dan nog meestal oude en 

vervuilende centrales die vandaag de reservecapaciteit vormen, dus vervanging of niet 

gebruik ervan zou een dubbel voordeel voor de maatschappij kunnen inhouden. 

 

IV.6.5 De twijfel over de daadwerkelijke geleidelijke uitstap uit de 
kernenergie 
 

69. Investeringen en onzekerheid zijn negatief gecorreleerd. Bij een grote onzekerheid 

wordt weinig geïnvesteerd. Artikel 9 van de wet van 31 januari 2003 ‘houdende de uitstap uit 

kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie’ voorziet de mogelijkheid dat, in geval van 

bedreiging van de bevoorradingszekerheid, de nodige maatregelen kan treffen. Die kunnen 

de wettelijk vastgelegde beginselen van geleidelijke uitstap terugdraaien. 

 

De markt wacht duidelijk op een “definitieve” beslissing over het al dan niet vasthouden aan 

de uitstap uit kernenergie, zeker voor de centrales waarvan het scharnierpunt in 2015 ligt. 

Het wettelijk buiten dienst stellen van deze kerncentrales vereist bijkomende investeringen in 

productiecapaciteit om hun wegvallen te compenseren.  

Van de andere kant vereist het eventueel in dienst houden ervan dat de exploitant van deze 

centrales op zeer korte termijn de nodige brandstof moet reserveren om ze in werking te 

houden (lange levering- en plaatsingstermijn). 

 



Niet vertrouwelijk  34/67 

IV.6.6 De aanpak van de marktmacht van de dominante speler 
 

70. Om tot effectieve concurrentie te komen op een markt die historisch gedomineerd is 

geworden door een privémonopolie, moet onvermijdelijk overgegaan worden tot een 

asymmetrische regelgeving: dit houdt in dat aan de ene kant de regelgeving zo is dat de 

incumbent, de voormalige monopolist, eerder gebonden wordt, terwijl aan de ander kant de 

nieuwkomers net worden gestimuleerd. 

 

In dergelijke omstandigheden is op de elektriciteitsmarkt wel bijzondere omzichtigheid 

geboden omdat bij te strenge maatregelen de bevoorradingszekerheid in het gedrang kan 

komen.  

 

Het moet wel voor iedereen duidelijk zijn dat de dominante speler vandaag in ons land zelf 

beschikt over een gediversifieerd, zeer performant en op de Belgische markt gericht 

productiepark waarbij het feit dat zijn nucleaire en steenkoolcentrales in het verleden 

versneld werden afgeschreven, hem in staat stelt om desgevallend elektriciteit aan te bieden 

tegen ongenaakbare prijzen ten opzichte van concurrenten die een beroep moeten doen op 

nieuwe investeringen in België. 

 

Ofwel moeten de afgeschreven productie-installaties zelf tegen die lage kost ter beschikking 

komen van concurrenten, ofwel moet het kostenvoordeel uit de historisch versnelde 

afschrijvingen weggenomen worden door een zogenaamde ‘claw back’ door de overheid.  

De CREG wil de beslissing van de voorgaande regering tijdens de zogenaamde 

‘Superministerraad’ van Gembloux in 2004 in herinnering brengen: men had beslist om een 

vermogen van de dominante speler van 3500 MW te veilen. Dat is nooit uitgevoerd. Thans 

blijkt uit de federale begrotingen voor 2008 en voor 2009 dat de tweede oplossing de 

voorkeur van de huidige federale regering geniet.  

 

IV.7 Het belang van en de verantwoordelijkheid voor goed 
marktontwerp 

 
71. De eengemaakte elektriciteitsmarkt voor de consument zal er duidelijk niet komen 

enkel via het afkondigen van richtlijnen en verordeningen. Het belang van market design 

werd, zeker in de eerste jaren, duidelijk onderschat: men mag niet van een markt verwachten 

dat ze zichzelf zou ontwerpen of dat een marktspeler geen gebruik zou maken van kansen 

die een onvoldoende marktontwerp hen zou bieden. De CREG heeft dienaangaande een 
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studie laten uitvoeren over het algemeen ontwerp van marktmechanismen voor elektriciteit. 

Ze bestudeert en analyseert de besluiten van de studie en zal voorstellen uitwerken die de 

marktwerking moeten verbeteren. 

 

72. Dergelijk ‘market design’ is een moeilijke en permanente opgave. Het vergt erg 

ingewikkelde modellen en dus erg specialistische kennis bij alle betrokkenen. Die was er 

zeker niet in voldoende mate bij de bevoegde overheden en die is er zeker vandaag nog niet 

overal in de nodige mate. 

 

In deel III.7 van onderhavige studie heeft de CREG duidelijk gemaakt dat ondanks 

belangrijke investeringen in grensoverschrijdende transportcapaciteit, de bijkomende 

commerciële capaciteit nauwelijks toenam. Het is misschien verwonderlijk dat andere landen 

daar wel een voordeel uit behaald hebben. Welnu, dit is het gevolg van een onvoldoende 

overwogen en in elk geval voor België nadelig Europees marktontwerp. Enerzijds kent het 

huidige marktontwerp bij congestie de prioriteit toe aan binnenlandse fluxen en anderzijds 

wordt er per land slechts één virtueel knooppunt per land in aanmerking genomen om de 

prioriteiten bij congestie vast te leggen, en dit ongeacht de grootte van het land. De 

combinatie van beide elementen kan ertoe leiden dat zowel technisch als economisch 

optimale oplossingen niet gekozen worden.  

 
73. De herschikking van de rollen in de markt was erop gericht de marktpartijen toe te laten 

zich beter op hun core business te laten concentreren. Dat impliceert dat ook de overheid 

een aantal uitvoerende taken aan marktpartijen zou overlaten.  

 

Voor een overheid is die rol meer dan ooit die van spelontwerper, regisseur en 

scheidsrechter.  

 

Het algemeen belang raakt niet gediend met enkel een goedgekeurd wetgevend kader: 

daarvoor zijn ook duidelijke randvoorwaarden nodig en een stevig toezicht op de naleving 

van de spelregels. 

 

74. Recentelijk zorgde de overheid andermaal voor onzekerheid in de sector. Dit gebeurde 

door het opnemen van specifieke bepalingen in het recente koninklijk besluit van 2 

september 2008 over de meerjarentarieven voor de distributie van elektriciteit: zo houdt het 

artikel 2, § 1, 12° van het koninklijk besluit van 2 september 2008 in dat de 

distributienetbeheerders de transmissiekosten die Elia aan hen factureert voor het gebruik 
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van het transmissienet enkel in de eigen tarieven mogen doorberekenen indien daarover een 

principiële goedkeuring van de betreffende gewestelijke regulator bestaat.  

 

Deze sinds het begin van de liberalisering nochtans toegepaste doorberekening (de 

zogenaamde ‘cascade’ van de transmissiekosten) is een fundamenteel element van de 

verbinding tussen de marktsegmenten en van de tarifering. Die tarifering, hoewel een 

federale bevoegdheid, zou krachtens het genoemd besluit nu afhangen van de gewestelijke 

regulatoren.  

 

75. Wereldwijd wordt thans de nadruk gelegd op het belang van een hernieuwd 

marktontwerp. Marktopening alleen volstaat niet, de concurrentie komt niet vanzelf tot stand. 

Er is een goede engineering van het overgangsproces nodig om op termijn vruchten van de 

marktwerking te kunnen plukken. 

Met enkel grote principes alleen lukt(e) het niet: “the devil is in the details”.  

 

76. Het is niet de taak van de netbeheerder(s) om de marktwerking tot stand te brengen: 

het was en is meer dan ooit een uitgesproken taak voor een bevoegde en toezichthoudende 

overheid.  

De CREG wijst in dit verband op een van de besluiten uit het rapport van 2 juli 2008 dat in 

opdracht van de Europese Commissie DG TREN werd opgesteld over de werking van de 

Europese groothandelsmarkten voor energie: 

 

“However, it is felt that the commission should not rely exclusively on TSOs to set the 
rules and that the transparency process needed regulatory oversight at the EU level” 

. 
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V PRIJSVORMING EN PRIJSEVOLUTIE: 
PRINCIPES EN VASTSTELLINGEN VAN DE 
CREG 

 

V.1 Prijsvorming en prijsevolutie vóór de liberalisering 
 
77. Bij de vroegere regulering van de elektriciteitssector door het Controlecomité voor de 

Elektriciteit en het Gas (CCEG) werd gebruik gemaakt van gestandaardiseerde en uniforme 

tarificatiestelsels voor eveneens gestandaardiseerde klantengroepen.  
 
 

Deze tariefformules waren gebaseerd op door de sector zelf ontwikkelde parameters. De 

belangrijkste daarvan waren de zogenaamde parameters Ne en Nc: 

De parameter Nc werd ontworpen als maatstaf voor de evolutie van de kostprijs van de 

brandstoffen die gebruikt werden voor de productie van elektriciteit die aan het Belgisch net 

werd geleverd. 

De parameter Ne werd ontworpen als maatstaf voor de evolutie van de overige 

productiefactoren die ingezet werden voor de productie van elektriciteit die aan het Belgisch 

net werd geleverd. 

Deze parameters waren ontworpen als een afspiegeling van de evolutie van de gemiddelde 

overeenstemmende kosten van het Belgische productiepark van elektriciteit. Het principe 

van die benadering via de gemiddelde kost van het productiepark werd duidelijk bevestigd in 

de ministeriële besluiten van respectievelijk 12 december 200114 (artikel 4) en 1 maart 200415  

Zowel de waarde van de parameters als deze van de wegingscoëfficiënten ervan in de 

tariefformules werden jaarlijks (ex post) aangepast aan de werkelijkheid van het Belgische 

productiepark. De meest recente aanpassing dateert van begin 2002, de meest 

fundamentele dateert nog van bij de indienstname van de kerncentrales.  
 
 

 

                                                 
14 Ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de 

levering van elektriciteit, Belgisch Staatsblad van 15 december 2001 
15 Ministerieel besluit van 1 maart 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 

houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit, Belgisch Staatsblad 

van 19 maart 2004. 
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Voor de grote afnemers van de zogenaamde PKO-activiteiten (Productie Koppeling 

Overbrenging) was geen specifieke tariefformule ontworpen, voor deze rechtstreekse klanten 

werden bilaterale overeenkomsten afgesloten die specifieke afspraken en maatwerk 

bevatten. 

 

78. Ook na de start van de geleidelijke liberalisering van de elektriciteitsmarkt, de opheffing 

van het Controlecomité en de overdracht van zijn bevoegdheden aan de CREG, bleven de 

tariefformules van het Controlecomité voor de nog gebonden afnemers behouden in 

afwachting van de vrijmaking van hun marktsegment.  

 

Omwille van de nieuwe markttoestand werden vanaf dat ogenblik nog wel maandelijks de 

waarden van de parameters Ne en Nc bekendgemaakt en gehanteerd, doch gebeurde er 

geen verdere aanpassing meer van de eigenlijke tariefformules op basis van de werkelijke 

samenstelling en exploitatielasten van het Belgische productiepark.  

 

Uit wat verder in deze studie volgt, zal blijken dat de indexatieparameters ook ná de 

vrijmaking van de elektriciteitsmarkt nog steeds een belangrijke rol spelen in de prijsevolutie. 

 

79. De CREG wijst erop dat in de ‘vroegere’ formules weinig rekening moest gehouden 

worden met de netto invoer van elektriciteit: in de regel volstond de productiecapaciteit op 

het Belgische grondgebied en werd er enkel bewust ingevoerd en uitgevoerd indien, 

bijvoorbeeld door voor een buurland specifieke vakantiedagen er zich een economische 

productie- en verkoopsopportuniteit voordeed. Sinds de bepaling van de huidige formule 

voor Ne en Nc wordt met de invoer helemaal geen rekening meer gehouden. 

 

Relevant is ook het feit dat de producenten van elektriciteit sinds de regulering van de 

transmissietarieven thans een belangrijke opbrengst genieten uit de levering van 

ondersteunende diensten aan de netbeheerder(s). Het betreft vooral de reservatiekosten 

voor reservevermogens (primaire, secundaire, tertiaire reserve). Ook deze nieuwe werkwijze 

zou volgens de CREG zeker een invloed op de tariefformules moeten hebben 

 

De CREG gaat er dan ook van uit dat deze parameters niet langer voldoende representatief 

zijn voor de evolutie van de kosten van de Belgische elektriciteitsproductie.  

 

80. In tegenstelling tot het Controlecomité beschikt de CREG momenteel over geen 

boekhoudkundige informatie met betrekking tot de productie- en leveringskosten, laat staan 

over de mankracht die in het Controlecomité en in het Beheerscomité der 
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elektriciteitsondernemingen beschikbaar was voor het verzamelen, certifiëren en 

interpreteren van de gegevens. Het is dus voor de CREG voorlopig onmogelijk om 

bijvoorbeeld de werkelijke impact van de sterke prijsstijgingen van bijvoorbeeld de gebruikte 

primaire energie te berekenen en zich een correct beeld te vormen van de totale 

exploitatielasten. 

 

81. Hoeft het nog benadrukt te worden dat zoals gezegd in randnummer 6 van 

onderhavige studie er sinds 2003 in de elektriciteitssector geen nieuwe tariefprogramma’s 

werden opgezet om bijkomende ristorno’s aan de afnemers te initiëren?  

Hoeft het nog benadrukt te worden dat omwille van de niet langer jaarlijks aangepaste 

tariefformules niet kon nagegaan worden in welke mate voor de vroeger goedgekeurde 

tariefprogramma’s, de ristorno’s effectief aan de gebruikers werden gedaan?  

De elektriciteitsproducenten beweren uitdrukkelijk van wel. Ze laten echter geen inzage toe 

in de stukken die hun bewering zouden kunnen staven. 

In het kader van de nieuwe bevoegdheden voorziet de CREG meerdere prioritaire acties in 

2009, ondermeer: de analyse van productiekosten, invoerkosten en leveringskosten en hun 

objectief verband met de prijzen die aan de verbruikers worden opgelegd. 

 

V.2 Marktwerking: evenwichtsprijs via vraag en aanbod 
 

82. De algemeen economische theorie leert dat we voor de bepaling van een 

evenwichtsprijs uit vraag en aanbod een onderscheid moeten maken tussen de prijsvorming 

op korte termijn en deze op lange termijn. Het begrip ‘lange termijn’ duidt dan op de periode 

die lang genoeg is om een producent in staat te stellen al zijn productiefactoren optimaal 

aan te passen. 

Op korte termijn komt bij zuivere mededinging het optimaal outputniveau van een 

individuele aanbieder, namelijk dat niveau dat maximale winst genereert, overeen met het 

niveau waarbij zijn marginale productiekost precies gelijk is aan de door de markt bepaalde 

prijs. Bij dat niveau is ook zijn gemiddelde kost minimaal. 

Op de lange termijn blijft er sprake van het outputoptimum waar de prijs gelijk wordt aan de 

marginale kost, maar nu de marginale kost op lange termijn, dat wil zeggen inclusief de 

vergoeding voor zijn geïnvesteerd kapitaal. Dat evenwichtspunt komt andermaal overeen 

met de hoeveelheid waarbij de prijs gelijk is aan de Gemiddelde Kost. 

Er is echter geen zuivere mededinging. 
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83. . Daarenboven dwingen de wetten van de fysica om vraag en aanbod, afname en 

injectie van elektriciteit constant in evenwicht te houden. En omdat de vraag nu eenmaal op 

korte termijn zeer inelastisch is, moet er logischerwijze een aanbod gecreëerd worden dat 

met de vraag overeen komt. De geaggregeerde aanbodcurve, de som van alle 

aanbodcurves van individuele producenten of leveranciers is enkel de verzameling van alle 

centrales waarvan de marginale kost lager ligt dan of gelijk is aan de evenwichtsprijs. 

Die volgorde waarin een leverancier bereid is de verschillende centrales in te zetten, is de 

zogenaamde ‘merit-order’: die volgorde zorgt ervoor dat de producent die tegen de laagste 

kost stroom kan produceren, ook het grootste volume op de markt zal kunnen afzetten. 

Centrales met de laagste marginale kost zullen het meest produceren, duurdere centrales 

zullen maar ingezet worden als er veel vraag is en de prijs kan stijgen. 

De aanbodcurve bestaat dan uit de stapeling van centrales (‘stack of power plants’) in 

stijgende volgorde van hun marginale kost. In het hypothetische voorbeeld in onderstaande 

figuur 3 heeft productie met hernieuwbare energiebronnen de laagste marginale kost, 

gevolgd door nucleair, dan steenkool en gas. 

  

Figuur 3. Stapeling centrales. Hypothese Coal €14/MWh; Gas €28/MWh; CO2 €21/ton. (Bron GDF Suez) 

84. Is de evenwichtsprijs die gevormd wordt in een markt zoals weergegeven in figuur 3 

voor een producent of leverancier leefbaar? Hoe kan een vergoeding op basis van de 

marginale kost van de laatst ingezette centrale toelaten de vaste kosten te dekken? Het 

antwoord is tweeërlei: 

(i) Ongeacht wie eigenaar is van de gascentrale met een theoretische marginale 

kost van 60 EUR/MWh, alle eigenaars van centrales met een lagere 
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marginale kost zullen mogen produceren en leveren en dit tegen een 

marktprijs van dezelfde 60 EUR/MWh.  

Deze worden de infra-marginale centrales genoemd. Het verschil tussen de 

marktprijs en hun lagere marginale kosten is een bijdrage in de vaste kosten 

en het resultaat; 

(ii) De onderstaande figuren 4 en 5 maken het verschil duidelijk van dergelijke 

prijsvorming tussen periodes van off peak- en van peak-vraag. 

.  

Figuur 4- OFF PEAK- Marktprijs is 60 EUR/MWh (Bron: GDF Suez) 

 

Figuur 5- PEAK- Marktprijs is 95 EUR/MWh ( Bron: GDF Suez) 

Het is duidelijk dat door de toegenomen peak- vraag de marginale kost van 

de laatst ingezette centrale nu 95 EUR/MWh bedraagt, zodat alle productie 

nu aan 95 EUR/MWh wordt vergoed in plaats van aan 60 EUR/MWh. Deze 

verhoging van de marktprijs voor alle producerende centrales zal andermaal 

een belangrijke bijdrage leveren in de vaste kosten en in de verhoopte winst. 
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85. Uit het voorgaande volgt ook dat een producent die beschikt over een ruim en 

evenwichtig productiepark, met zijn ‘infra-marginale’ eenheden beduidend meer voordeel 

kan halen uit het toegepast principe van prijsvorming aan marginale kost dan een kleinere 

producent met centrales die meestal van hetzelfde type zijn als de ‘marginale‘ centrale. 

Daarom is het belangrijk te beseffen dat het op de Belgische markt verschijnen van een 

bijkomende productie-eenheid van een nieuwe leverancier op zich geen effect op de prijzen 

zal hebben: de kans is immers maximaal dat het een eenheid zal betreffen die gebaseerd is 

op dezelfde technologie van de prijsbepalende bestaande marginale eenheden. Op die 

manier zal enerzijds de marktprijs niet veranderen en zal de investering in de nieuwe 

centrale evenmin winstgevend zijn.  

86. Het voorgaande moet eveneens duidelijk maken dat een beperking van het aanbod 

van de centrales met een lage marginale kost automatisch leidt tot een verhoging van de 

evenwichtsprijs en dit voor alle ingezette centrales. Indien een producent via een 

onverwachte verlaging van zijn aanbod misbruik zou kunnen maken van zijn marktmacht, is 

de kans groot dat zijn globale omzet en winst hoger ligt door (met die centrale) niet te 

produceren dan door ze wel in te zetten. 

Vervelend voor de marktwerking in dergelijke situatie is dat alle andere producenten die 

géén misbruik gemaakt hebben van marktmacht eveneens de hogere marktprijs genieten 

voor de centrales die ze mogen inzetten. Op die manier bestaat er een reëel gevaar voor 

collusie, die vorm van stille verstandhouding waarbij de producenten de toestand gedogen 

omdat die voor hen ook voordelen met zich meebrengt. Dergelijke toestand is echter 

helemaal niet in het voordeel van de elektriciteitsverbruiker.  

87. Het systeem legt dan ook de nadelige gevolgen bloot van onvoldoende investeringen 

in het productiepark: bij onvoldoende aanbod van productie-eenheden (zie hiervoor ook 

punt IV.6 van onderhavige studie) gaan de eenheden met een hoge marginale kost meer en 

meer bepalend zijn voor de prijsvorming aan marginale kost, hetgeen zeer nadelig is voor 

de verbruikers.  

 

V.3 Vaststellingen bij de perceptie van de CO2-emissierechten 

88.  In haar al genoemde studie van 15 mei 2008 had de CREG er al op gewezen dat 

voor de periode 2005 tot en met 2007, de verkoopprijs van elektriciteit in het merendeel van 

de gevallen zou toegelaten hebben om de CO2-opportuniteitskosten van de marginale 

productie-eenheid geheel of gedeeltelijk ten laste van de eindgebruikers te leggen. 
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Dezelfde problematiek kwam aan bod tijdens de besprekingen over de bepaling van de 

redelijke prijs voor de ondersteunende dienst secundaire reserve in het najaar van 2008. De 

producenten hebben er toen voor gepleit om de marktprijs voor de emissierechten op te 

nemen in het geheel van een cost based benadering van de prijs. 

89.  Een voorbeeld16 verduidelijkt de redenering van de producent 

Veronderstel een gascentrale, met 50% efficiëntie en een emissie van 0,4 ton CO2 /MWh. 
De producent koopt gas op de markt voor € 30/MWhgas; de huidige spotprijs bedraagt € 40 
/MWhgas 

De producent krijgt gratis emissierechten. De marktprijs ervoor bedraagt € 20/ton CO2 

Optie 1: elektriciteit produceren 

Kost       gas €30/50%              = €60/MWhe 

Opbrengst                                = Marktprijs 

Optie 2: geen elektriciteit produceren 

Kost       gas €30/50%             = € 60/MWhe 

Opbrengst  verkoop gas  €40/50%=€ 80/MWhe 

                    verkoop CO2 rechten 

                      € 20*0,4 ton CO2         = €  8/ MWhe    

 

Winst                                        =€ 28/MWhe  

 

“Bij een marktprijs gelijk aan de 

productiekost van € 60 is het resultaat 0 

Om eveneens een winst van € 28 te halen 
moet de producent een verkoopprijs vragen 

van € 60 + 28 = € 88, namelijk 

€ 80 marktwaarde gas + € 8 marktwaarde CO2 

rechten” 

 

90. De producent verantwoordt de toevoeging van de waarde van de CO2 rechten aan 

zijn prijs door een benadering op basis van een alternatieve kost: de CREG vindt het 

maatschappelijk niet verantwoord dat emissierechten die door de samenleving gratis 

werden gegeven aan de verbruikers van diezelfde samenleving verkocht worden tegen een 

marktprijs. 

                                                 
16 Bron: GDF Suez) 
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VI VASTSTELLINGEN VAN DE CREG BIJ DE 
PRIJSVORMING OP DE BELGISCHE 
GROOTHANDELSMARKT 
 

VI.1 Bilaterale transacties 
 

91. Op basis van de volumes die op energiebeurzen verhandeld worden moet de CREG 

vaststellen dat het leeuwendeel van de commerciële transacties op de groothandelsmarkt 

gebeurt via bilaterale contracten tussen marktpartijen. Op basis van haar eigen 

berekeningsmodel verhandelt Belpex het equivalent van 13% van de verbruikte energie 

 

VI.2 De Belgische energiebeurs Belpex. 
 

92. In de schoot van de energiebeurs Belpex, zijn er in België zowel een day-ahead 

markt als een intra-day fine tuning markt operationeel. Omdat de CREG regelmatig studies 

over de werking ervan publiceert, wordt er in het bestek van deze studie niet diep op 

ingegaan. Van belang is wel dat de prijsvorming op de day- ahead markt in principe gebeurt 

via het zogenaamde trilateral coupling mechanisme: in het eerste halfjaar van 2008 hadden 

de Belgische beurs Belpex, de Nederlandse energiebeurs APX en de Franse energiebeurs 

Powernext gelijklopende prijzen. Het verhandelde volume op deze day-ahead markt kwam 

in dezelfde periode overeen met ongeveer 15% van het Belgische elektriciteitsverbruik. 

93. Zoals al gezegd in punt V.2 van onderhavige studie komt op deze day-ahead markt 

de evenwichtsprijs voor elk uur hoofdzakelijk overeen met de gevraagde prijs voor de laatst 

ingezette productie-eenheid.  

94. In randnummer 46 van deze studie werd al gewezen op de mogelijke gevolgen van 

het uitoefenen van marktmacht binnen het kader van dergelijke beurswerking. Het 

onderzoek daarnaar past eveneens in het kader van de nieuwe wettelijke monitoringtaken 

van de CREG, doch overstijgt de scope van de huidige studie. In de regel moet het 

vergroten van de markt zelf (nu koppeling van drie energiebeurzen, later ook met de Duitse 

energiebeurs EEX) de mogelijkheden van de uitoefening van marktmacht tegengaan. 

95. De CREG wijst in dit verband op de resultaten van het recente rapport van 2 juli 
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2008 dat in opdracht van de Europese Commissie DG TREN werd opgesteld over de 

werking van de Europese groothandelsmarkten voor energie. Wat de liquiditeit van de 

Belgische groothandelsmarkt van elektriciteit betreft vermeldde het rapport het volgende: 

“Within Belgium the most important issues are the number of market participants, 
new entrants and the volume of trading. Each of these was considered weak by 
respondents and this coincides with the strong belief that the dominate incumbent 
can influence the market” 

Specifiek over de Central West Power Focus Group, over elektriciteit dus, werd in 

bovengenoemd rapport van 2 juli 20088 gesteld dat: 

 “However, participants did feel that there was potential for market manipulation and 
there was support for an EU/wide regional approach to be taken towards the subject of 
market abuse. (...) Members of the Group were also wary of mergers creating a 
European, wide oligopoly situation, with the ultimate result of reducing liquidity.” 

 

96. Gelijkaardige uitspraken vielen eerder ook te noteren in het rapport17 van de 

Europese Commissie, Competition DG van 2006 onder ‘The Findings- Electricity markets’ 

“Most Wholesale markets remain national in scope with high levels of concentration 
in generation, which gives scope for exercising market power 

 

97. De CREG wenst eveneens te benadrukken dat de nadruk die binnen de middens 

van een energiebeurs wordt gelegd op het maximaliseren van het zogenaamde 

consumenten- en producentensurplus, enkel rechtstreeks betrekking heeft op de 

consumenten en producenten die rechtstreeks deelnemen aan Belpex, (zijnde de 

producenten, leveranciers en tussenpersonen) en dus niet noodzakelijk rechtstreeks ten 

goede komt aan de eindgebruikers. 

Daarenboven hangen de representativiteit en het belang van de prijzen die op deze markten 

tot stand komen af van de liquiditeit van die markt en van de relatieve omvang van de 

verhandelde volumes ten overstaan van de beschouwde elektriciteitsmarkt.  

 
 

 
 

                                                 
17 European Commission, Competition DG, ‘Energy sector inquiry’, non-confidential version 
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VII VASTSTELLINGEN BIJ DE PRIJSVORMING 
OP DE MARKT VOOR AFGELEIDE 
PRODUCTEN 
 

VII.1 De energiebeurs ENDEX 
 

98. Een voor België tot nog toe belangrijke beurs voor afgeleide producten is het 

Nederlandse ENDEX (European Energy Derivatives Exchange NV).  

ENDEX is belangrijk omdat het als enige, specifiek voor de Belgische markt bedoelde 

future-contracten verhandelt met betrekking tot 10 gestandaardiseerde producten voor de 

Belgische markt. Het betreft enkel zogenaamde baseload producten, op 3 maanden ahead, 

4 kwartalen ahead of 3 jaar ahead. 

Als gevolg daarvan noemen de grote Belgische elektriciteitsleveranciers ENDEX ‘de’ 

forwardmarkt voor Belgische elektriciteit. Electrabel, één van de oprichters, heeft al een 

aantal van haar prijzen geïndexeerd op basis van de zogenaamde EBIQ –index. 

EBIQ is de afkorting van Endex Belgium Index Quarterly. Deze is gebaseerd op de 

forwardprijzen op driemaandelijkse basis voor de base load producten uit Power BE.  

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de zogenaamde EBIM –index (‘monthly’). 

99. Om dat te kunnen doen is Electrabel voor haar klantengroep van professionelen, kleine 

industriëlen en KMO’s zelfs afgestapt van het gebruik van de parameter Nc, dat ontworpen 

werd als een beeld van de evolutie van de brandstofcomponent in de elektriciteitsprijs. 

Electrabel stelt zelfs dat de afnemers, door gebruik te maken van een op de EBIQ 

geïndexeerde prijs, de referentieprijs voor de groothandelsmarkt in België zullen volgen. 

Verder in deze studie zal ook blijken dat Electrabel tijdens bilaterale onderhandelingen met 

nog grotere afnemers, ook in hun contracten de EBIQ als parameter voor de aanpassing 

van de contractprijzen wil doen aanvaarden. 
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De CREG gaat hierna dan ook na of deze parameter, gebaseerd op het segment POWER 

BE van ENDEX, voldoende waarborgen biedt voor het in de hand werken van een juiste 

verhouding tussen de verkoopprijs en de kostprijs van elektriciteit en een waardevolle 

vervanger is van de parameter Nc. Dan zou van een referentieprijs kunnen gesproken 

worden. 

 

VII.2 De liquiditeit in het segment POWER BE binnen ENDEX 
 

100. De in 2006 en 2007 verhandelde energievolumes (GWh) voor alle afgeleide 

producten van POWER BE zijn weergegeven in tabel 6. 

Opvallend is dat in 2006 enkel een volume van minder dan 5TWh is verhandeld en dat dit 

volume in 2007 nog met 33% afneemt. 

 

Tabel 6: De verhandelde elektrische energie (GWh) voor de producten van POWER BE 
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101. Het aantal daadwerkelijke transacties en de verdeling ervan over de maanden is 

weergegeven in tabel 7. Opvallend is dat er zich ieder jaar voor alle producten samen 

minder dan 300 transacties zich voordoen. Daarenboven daalt het aantal transacties in 

2007 andermaal met 23%. 

 

Tabel 7: het aantal transacties voor de 10 producten van POWER BE. 
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102. De spreiding van het aantal transacties over de producten is weergegeven in tabel 8. 

De CREG stelt vast dat er soms slechts één transactie per product per maand plaatsvindt. 

Verdeling van aantal trades 2006 2007 Evolutie volume 2007 BE OTC
over hun producten

jan-0X N.A

feb-0X 3 10 233,33% N.A

Mar-0X 13 18 38,46% 2

Apr-0X 4 6 50,00% 3

May-0X 3 8 166,67% 7

Jun-0X 4 6 50,00% 27

Jul-0X 1 4 300,00% 74

Aug-0X 3 13 333,33% 0

Sep-0X 14 6 -57,14% 0

Oct-0X 7 3 -57,14% 0

Nov-0X 15 2 -86,67% 29

Dec-0X 15 4 -73,33% 18

Jan-0X+1 5 4 -20,00%
160

Feb-0X+1 4 1 -75,00%

Q2-0X 23 14 -39,13%

Q3-0X 32 44 37,50%

Q4-0X 28 15 -46,43%

Q1-0X+1 32 25 -21,88%

Q2-0X+1 9 11 22,22%

Q3-0X+1 4 0 -100,00%

Cal-0X+1 45 43 -4,44%

Cal-0X+2 26 24 -7,69%

Cal-0X+3 1 -100,00%

Totaal volume Jaar X 291 261 -10,31%

 

Tabel 8: het aantal transacties per jaarvoor elk van de 10 producten van POWER BE  
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103. Uit de voorstelling in grafiek 9 blijkt dat in 2006 er gedurende 50% van de 

marktdagen er commerciële transacties plaatsvonden. In 2007 was dat slechts gedurende 

42% en in 2008 tot nog toe slechts gedurende 26% van de marktdagen het geval. 

 

Grafiek 9: procentuele verdeling van het aantal dagen dat de markt open was tussen deze mét en 

deze zónder transacties. 

104. Uit grafiek 10 blijkt zelfs dat er gedurende bepaalde maanden, bijvoorbeeld de 

maand augustus 2008 geen enkele transactie plaatsvond.  

 

Grafiek 10: aantal transacties per dag tussen 1/5/08 en 31/10/08 



Niet vertrouwelijk  51/67 

105. Op basis van de vorige grafieken stelt de CREG zich grote vragen bij het begrip 

‘referentieprijs’.  

Één en ander wordt duidelijker wanneer blijkt dat de term ‘reference prices’ binnen de 

ENDEX Rules gedefinieerd wordt als ‘Prices established by the Pricing Committee and 

based on submitted bids and offers from Pricing officers.  

Noot : in tegenstelling tot het Belgische segment POWER BE, is het wel duidelijk dat het 

aantal futures-transacties voor de producten voor de Nederlandse markt door hun groot 

volume wél een referentieprijs kunnen vormen in de klassieke betekenis van het woord. 

106. Ondanks het lage aantal verrichtingen, ziet het verloop van de officiële Reference 

Prices voor de forwardproducten op 1 maand, op 3 maanden en op 1 jaar eruit zoals in 

grafiek 11. 

 

Grafiek 11: evolutie van forwardprijzen sinds 14/10/2005. 

107. Het is duidelijk dat er binnen ENDEX nog een ander mechanisme bestaat voor de 

bepaling en aanvulling van de reference prices op de vele dagen zonder commerciële 

verrichtingen 
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VII.3  Aanvullend prijsmechanisme voor de bepaling van de  
‘Reference Prices’ op ENDEX- POWER BE 

 

108. De ‘Endex rules’ vermelden het volgende over ‘Establishing prices’: 

 “V-2 Establishing Prices  
 

V-2.1 The Pricing Committee, in consultation with the Steering Committee, shall pursue to 
approach a representative number of members for the Pricing Panel for each Product. Each 
member of the Pricing Panel is required to submit Reference Prices to ENDEX. (..).  

 
V-2.2 Each member of a Pricing Panel will appoint a Trader who will act as its Pricing Officer 
for the respective Product. Each Pricing Officer shall meet the following criteria:  

 (s)he is employed (...)as a Pricing Officer designated by (...) the Pricing Panel;  
 (s)he has at least two (2) years of relevant trading experience; and  
 (s)he spends a significant part of her/his regular working time trading or broking the  
 Product(s) for which (s)he submits Reference Prices.  
 

V-2.3 The Pricing Officers provide their bid and offer prices for all Products to ENDEX(...).  
 

V-2.4 In determining the price (..) Pricing Officers will take the following criteria into consideration:  
 

a) if Trades have been conducted in a specific contract series, then that price will be used, 
unless the Pricing Officers consider to the best of their professional judgment that prices have 
been superseded or are no longer indicative for the market; 
 b) if no Trades have been conducted in a specific contract series, the Pricing Officers will give 
their best estimate, which estimate will reflect to the utmost extent a fair and orderly market for 
respective contract series;  
c) if no Trades have been conducted in a specific contract series and the Pricing Officers are 
of the opinion that they are unable to establish prices in accordance with the abovementioned 
criteria, then the Pricing Officers will contact the Pricing Committee to confer about the 
hindrances and the appropriate course of action.  

 
V-2.5 (...)  

 
V-2.6 The Reference Price for a certain Product contract series will be determined as follows:  
- the prices at the highest and lowest bid price level of the received bid prices will be excluded, 
except if that price level forms more than 33.30% of all valid bid prices received;  
- the prices at the highest and lowest offer price level of the received offer prices will be 
excluded, except if that price level forms more than 33.30% of all valid offer prices received;  
- the average of the remaining bid and offer prices will be calculated.  

 
V-2.7 The thus resulting average bid and offer prices of the contract series will be compared 
with the average bid and offer prices of contract series of the same Product with 
corresponding delivery periods. If those prices do not match, then the price of the contract 
series of the least liquid product will be aligned with the price of the contract series of the more 
liquid product. The Pricing Committee will verify the accuracy of the average price on the basis 
of available relevant market information and then establishes the Reference Price.  

 
V-2.8 If the resulting average price as determined according to V-2.7 in the unanimous opinion 
of the Pricing Committee does not fairly reflect the Energy Market for the Product Contract 
series, then the Pricing Committee may replace this price for another price. The Pricing 
Committee will use objective and verifiable sources to determine such an adjustment, such as 
the submitted quotes from the Pricing Officers, Proposals or executed Trades from the 
ENDEX Futures Exchange, registered OTC Trades and Reference Prices of a previous Fixing” 
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109. Indien er dus, zoals vermeld onder V.2.4, b) en c) geen commerciële prijs tot stand 

kwam, wat op basis van de voorafgaande analyse van de CREG meestal het geval is (zie 

grafieken 9 en 10), worden de leden van het Pricing Panel dus gevraagd om zelf een best 

estimate te geven van de betreffende productprijs, waarna (zie V-2-6) de hoogste en de 

laagste prijs geweerd worden en de reference price tot stand komt als het gemiddelde van 

de resterende schattingen. 

We stellen nu nog vast dat het Pricing Pannel gevormd wordt door vertegenwoordigers van 

de volgende 8 members: 

(i) Deriwatt AG 

(ii) Electrabel SA (*) 

(iii) Eneco Energy Trade B.V. 

(iv) Essent Energy Trading B.V.(*) 

(v) GFInetUK Limited 

(vi) NUON Energy Trade é Wholesale 

(vii) SPE (*) 

(viii) Spectron Energy Services Limited.   

De CREG stelt vast dat slechts 3 leden ervan, hierboven aangeduide met (*), in België over 

effectieve capaciteit voor de productie van elektriciteit beschikken.  

De CREG acht dergelijke omstandigheden bij uitstek geschikt om marktmacht uit te 

oefenen. 

 

VII.4  De door deze forwardprijs te dekken kosten 
 

110. De CREG heeft in het kader van haar studie van 15 mei 2008 kennis genomen van 

de elementen die Electrabel NV heeft aangebracht als voornaamste drivers van 

wholesalemarktprijzen: voor de forward markten behoren daartoe de investeringskosten van 

nieuwe productie-eenheden. Omdat Endex dergelijke forward slechts aanbiedt op ten 

hoogste 3 jaar, een termijn die duidelijk heel wat korter is dan deze die nodig is om 

bijvoorbeeld een nieuwe STEG centrale te ontwerpen en te realiseren kunnen volgens de 

CREG dergelijke prijzen op POWER BE in de regel niet in verhouding staan tot de 

werkelijke kosten.  
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In het kader van een prijsstelling op basis van een langetermijn gemiddelde kost zou het 

baseren van de werkelijke prijs op dergelijke uitgangspunten misschien nog aanvaardbaar 

kunnen zijn indien de meerontvangsten gereserveerd zouden worden voor het dekken van 

de toekomstige kosten. Op basis van de hoge dividend pay-outs die de sector kenmerken 

vreest de CREG dat dit niet het geval is. 

De CREG begrijpt dan ook wat de vertegenwoordiger van de betreffende producent 

bedoelde toen hij, zoals vermeld in randnummer 53 van onderhavige studie, beweerde dat 

een forward prijs en een spotprijs nooit door elkaar mogen gehaald worden. 

De CREG rekent erop dat dezelfde vertegenwoordiger ook haar standpunt zal begrijpen 

indien zij op basis van de vorige analyse besluit dat de waarde en de evolutie van EBIQ 

evenmin zou mogen gebruikt worden om een objectieve prijsevolutie van de Nc te 

vervangen. Het veralgemeend gebruik in de reglementen van ENDEX van de term 

‘reference price’ wanneer men de ‘slotprijs’ bedoelt, mag dan een aardige marketingzet zijn, 

de zo tot stand gekomen waarde leidt volgens de CREG geenszins tot een parameter die 

moet beantwoorden aan de objectief verantwoordde verhouding tussen verkoopprijs en 

kostprijs. Van een gebrek aan transparantie gesproken… 

VII.5  Het nieuwe goud? 

111. Van het stelsel met een pricing panel wordt enkel gebruik gemaakt in weinig liquide 

markten. Een dergelijk systeem wordt bijvoorbeeld ook al gedurende vele jaren in alle 

beslotenheid toegepast voor de fixing van de referentieprijzen voor goud op de Londense 

goudmarkt (London bullion market). 

Is elektriciteit dan toch ‘het nieuwe goud’? 

VII.6  De toekomst van ENDEX 

112. Op 25 september 2008 kocht de energiebeurs APX 90,85% van de aandelen van 

Endex. De erg lage volumes vormden een onvoldoende basis voor het handhaven naast 

APX van deze tweede energiebeurs. De voordelen van die fusie blijken18 echter vooral op 

het gebied van de aardgasmarkt te liggen. Dat onderwerp valt echter buiten het bereik van 

onderhavige studie. 

Voor de CREG is het duidelijk dat Endex of zijn opvolger alle nuttige informatie over de 

werking van Belgische forwards ook aan de CREG moeten bezorgen.  

                                                 
18 http://www.slea.nl/Downloads/VrijhandelsOptiek%20W48%202007.pdf 
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VIII . VASTSTELLINGEN VAN DE CREG BIJ DE 
PRIJSVORMING OP DE MARKT VOOR 
HUISHOUDELIJKE AFNEMERS 
 

113. De CREG heeft in haar studie19 van 13 mei 2008 ten overvloede de evolutie duidelijk 

gemaakt van de totale elektriciteitsprijs en al zijn componenten en dit voor een aantal 

huishoudelijke standaardklanten (EUROSTAT) sinds 2003. De lezer wordt voor de 

detailresultaten dan ook verwezen naar dat document. De CREG wil in onderhavige studie 

enkel wijzen op de evolutie van de energiecomponent zelf, de prijs van het elektron dus.  

114. Zoals gezegd in punt V.1 van onderhavige studie volgden de elektriciteitsprijzen voór 

de liberalisering de evolutie van de parameters Ne en Nc. Via een systeem van nacalculatie 

en ex post winstregulering volgden de prijzen voor de huishoudelijke afnemers dus de 

werkelijk kosten van de elektriciteitssector. Op die manier werd dus een vorm van objectieve 

en redelijke verhouding tussen de verkoopprijzen en de kostprijzen bewaakt en bewaard, in 

de zin zoals bedoeld in artikel 23ter van de elektriciteitswet. Het behoort sinds 8 juni 2008 

tot de taken van de CREG om dergelijke objectief verantwoorde verhouding te beoordelen. 

115. Leverancier Electrabel Customer Solutions en sommige andere leveranciers 

hanteren vandaag naar de huishoudelijke klanten daartoe nog steeds dezelfde parameters. 

116. Leverancier Luminus/SPE hanteert nog wel de parameter Ne (alle exploitatiekosten 

behalve brandstoffen), maar heeft voor de evolutie van zijn brandstofcomponent een eigen 

parameter ontwikkeld, namelijk de Iem: volgens Luminus weerspiegelde de parameter Nc 

onvoldoende de specifieke brandstofcomponent van het productiepark van Luminus/SPE. 

De CREG kan die redenering intuïtief al begrijpen, doch spreekt daarmee nog geen, 

waardeoordeel uit over de ontworpen parameter Iem. 

117. In dit verband lijkt het ook nuttig aan te stippen dat voor de (maandelijkse) 

berekening van de Nc voor de maand t, gebruik gemaakt wordt van het gemiddelde van de 

samenstellende delen van de maanden t-2, t-3 en t-4. Op die manier worden bruuske 

schokken tussen één maand en een andere vermeden omdat de effecten uitgesmeerd 

worden over de 3 volgende maanden. Indien zoals in oktober en november 2008 het geval 

                                                 
19 CREG, Studie (F)080513-CDC-763 over ‘de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen, 

13 mei 2008 
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is, de prijzen van de primaire energiebronnen sterk dalen, had dit geen onmiddellijke en 

evenredige daling van de Nc en dus van de elektriciteitsprijs voor gevolg. Zulk een snelle 

reactie, doch in de omgekeerde richting is echter evenmin het geval wanneer de primaire 

energie plots sterk stijgt. 

118. Zoals gezegd in randnummer 78 van onderhavige studie, werden sinds het 

ministerieel besluit van 1 maart 2004 de tariefformules en de samenstelling van de 

parameters Ne en Nc niet meer aangepast. 

Het kan dan ook niet anders dan dat de nog steeds gebruikte formules geen waarborg meer 

zijn voor de objectief verantwoorde verhouding tussen verkoopprijs en kostprijs, en dat 

uitgerekend in tijden waar zoveel aandacht gaat naar de prijsevolutie van primaire 

brandstoffen. 

De CREG stelt vast dat de leveranciers aan de contractueel toegepaste prijsevolutie een 

sterke legitimering trachten te geven door te benadrukken dat het de CREG zelf is die de 

waarden van de parameters Ne en Nc berekent. Dat laatste doet de CREG inderdaad, doch 

enkel in toepassing van de regelgeving over Ne en Nc en niet als waardeoordeel over de 

opportuniteit van de parameters. 

Om haar nieuwe wettelijke taak uit artikel 23ter van de elektriciteitswet te kunnen uitoefenen 

zal de CREG ongetwijfeld het concrete drivers van de kostprijs in detail moeten 

onderzoeken. Voor zijn nieuwe taak werden aan de regulator de onontbeerlijke middelen 

toegekend . 
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IX VASTSTELLINGEN VAN DE CREG BIJ DE 
PRIJSVORMING OP DE MARKT VOOR DE 
PROFESSIONELEN, DE KLEINERE 
INDUSTRIËLE AFNEMERS EN DE KMO’S 
 

119. Ook de elektriciteitsprijzen van de klantengroep van professionele afnemers, KMO’s 

en kleinere industriële afnemers waren vóór de liberalisering gebaseerd op eigen 

tariefformules, andermaal op basis van dezelfde parameters Ne en Nc. 

120. Zoals gezegd in randnummer 99 van onderhavige studie is leverancier Electrabel 

Customer Solutions voor deze klantengroep afgestapt van het gebruik van de 

brandstofparameter Nc. Deze leverancier heeft als vervangende parameter EBIQ in gebruik 

genomen om de evolutie van de brandstoffencomponent vast te leggen. 

121. Op het eerste zicht leek het al merkwaardig dat de betreffende leverancier de Nc als 

brandstofparameter behoudt voor de huishoudelijke klanten en voor de professionelen toch 

overstapt naar een andere formule. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Electrabel 

zich voor deze klantengroep op een andere wijze bevoorraadt die sterk zou aansluiten bij de 

EBIQ. 

122. Op basis van haar analyse, opgenomen in deel VII van onderhavige studie, herhaalt 

de CREG haar standpunt dat de door toedoen van de parameter EBIQ gevormde prijs, de 

titel ‘referentieprijs voor de groothandelsmarkt in België’ niet verdient. Het groeiend gebruik 

ervan is volgens de CREG allesbehalve een waarborg voor de nagestreefde objectieve 

verhouding tussen verkoopprijs en kostprijs.  

123. Ook hier zal de CREG in 2009 bijkomende middelen inzetten om in de toekomst in 

het belang van de afnemers een objectief verantwoorde, redelijke verhouding tussen 

verkoopprijs en kostprijs in kaart te brengen.  
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X VASTSTELLINGEN VAN DE CREG BIJ DE 
PRIJSVORMING OP DE MARKT VOOR DE 
GROTE INDUSTRIËLE AFNEMERS 
124. De prijsvorming van de grote industriële afnemers is in het verleden steeds het 

gevolg geweest van bilaterale afspraken. Er bestond voor de klanten van de PKO-

activiteiten wel een tariefformule op basis van Ne en Nc, maar deze werd nooit strikt 

toegepast. De belangrijkste reden daarvoor was dat de leveringscontracten vaak zeer 

specifieke clausules bevatten, zeker voor de modulering van hun afname ingeval er zich 

problemen voordeden in de elektriciteitsproductie. 

125. Voor de periode 2003 tot en met 2007 beschikt de CREG ondertussen voor de 

klanten die meer dan 5 GWh per jaar afnemen over de gegevens van de gefactureerde 

componenten van de elektriciteitsprijs, nl hun jaarlijks energieverbruik, het feit of er al dan 

niet een moduleringsclausule voorzien is en een aanduiding van het spanningsniveau van 

hun aansluiting.  

Hoewel hierover meer diepgaand onderzoek nodig is, acht de CREG het toch nuttig voor de 

groep van grote afnemers aangesloten op de 70/36/30 kV netten (meestal aan de voet van 

de transformator naar die netten) en voor de afnemers aangesloten op de 380/220/150 kV-

netten de gemiddelde, werkelijk in de loop van een jaar betaalde prijs per MWh te 

vergelijken met de prijssimulatie op basis van de passende tariefformule van het CCEG. 

deze wel verminderd met de transmissiekosten.  

Omdat de gemiddelde werkelijke prijs van de energiecomponent in een bepaald jaar van 

bedrijf tot bedrijf sterk verschilt, werd besloten om deze prijzen voor elk staal in de grafieken 

voor te stellen door de weergave van het eerste kwartiel20, de mediaan en het derde 

kwartiel. Dergelijke voorstelling biedt het voordeel dat ze een prijsvork weergeeft die 

onafhankelijk is van de uiterste waarden die door een minderheid van afnemers betaald 

worden en die dus duidelijker aangeeft waar de meerderheid van de geobserveerde 

afnemers zich voor dat jaar bevindt.  

                                                 
20 Om de populatie van gegevens in 4 gelijke delen te verdelen op te splitsen wordt gebruik gemaakt 
van kwartielwaarden.  Binnen het kader van deze studie betalen dus bijvoorbeeld ¼ van de afnemers 
minder dan de prijs aangegeven door de eerste kwartielwaarde, terwijl de overige ¾ van de afnemers 
een hogere prijs betalen. Zo betalen 50% minder dan de mediaanwaarde en 50% meer dan de 
mediaanwaarde.Zo betalen 75% minder dan de derde kwartielwaarde en 25% meer. 
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126. De onderstaande figuren 12 en 13 bevatten deze vergelijking voor de grote afnemers 

met aansluiting tussen 30 kV en 70 kV. Figuur 12 geeft het beeld weer voor de afnemers 

met een moduleringsclausule die daardoor een lagere prijs genieten. Figuur 13 geldt dan 

voor de klanten op dezelfde aansluitingsspanning doch zonder moduleringsclausule. 

 

 

Figuur 12. Vergelijking van de vroegere tariefformule op basis van Ne en Nc, met de werkelijk 

gefactureerde energieprijs (met moduleringsclausule) per MWh voor spanningniveaus’s 70/36/30 

kV 

 

Figuur 13.  Vergelijking van de vroegere tariefformule op basis van Ne en Nc, met de werkelijk 

gefactureerde energieprijs (zonder moduleringsclausule) per MWh. voor spanningniveaus 70/36/30 

kV 
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Men kan vaststellen dat de werkelijk gefactureerde prijzen aan afnemer zonder 

modulatieclausule zeker tot en met 2006 ongeveer samenvallen met de vroegere 

tariefformule, terwijl deze voor afnemers met moduleringsclausule circa 10 EUR per MWh 

lager liggen. 

 

127. De figuren 14 en 15 geven dezelfde informatie weer voor de grote afnemers 

aangesloten op de hoogste spanningsniveaus 380/220/150kV. 

 

Figuur 14. Vergelijking van de vroegere tariefformule op basis van Ne en Nc, met de werkelijk 

gefactureerde energieprijs (met moduleringsclausule) per MWh voor spanningniveaus 380/220/150 

kV 
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Figuur 15. Vergelijking van de vroegere tariefformule op basis van Ne en Nc, met de werkelijk 
gefactureerde energieprijs (zonder moduleringsclausule) per MWh voor spanningniveaus 
380/220/150 kV 

 

Voor de grote afnemers mét moduleringsclausule en aangesloten op de hoogste 

spanningniveaus ligt de prijs van de energiecomponent dus nog wat lager. 

128. De CREG heeft vernomen dat bij nieuwe bilaterale, contractbesprekingen Electrabel 

ook voor deze grote afnemers aandringt op een prijsevolutie, meer en meer op basis van de 

parameter EBIQ in plaats van Nc.  

Op basis van haar analyse, opgenomen in deel VII van onderhavige studie, herhaalt de 

CREG haar standpunt dat de door toedoen van de parameter EBIQ gevormde prijs, de titel 

‘referentieprijs voor de groothandelsmarkt in België’ geenszins verdient. Het groeiend 

gebruik ervan is volgens de CREG allesbehalve een waarborg voor de nagestreefde 

objectieve verhouding tussen verkoopprijs en kostprijs.  

 

 

 



Niet vertrouwelijk  62/67 

 

XI VASTSTELLINGEN BIJ DE PRIJSVORMING 
OP DE BALANCINGMARKT 
 
129. Omdat er voor deze diensten langs de aanbodzijde sprake is van een quasimonopolie 

en langs de vraagzijde van een monopsonist, nl. de netbeheerder, is dus geen sprake van 

marktwerking die tot een aanvaardbare marktprijs zou kunnen leiden.  

 

Daarenboven moet er rekening gehouden worden met de bepalingen van het koninklijk 

besluit van 11 oktober 2002, dat de levering van de ondersteunende diensten aan een 

redelijke prijs als openbare dienstverplichting kwalificeert.  

 

Omwille van beide redenen aanvaardt de CREG principieel enkel een verrekenprijs op ‘cost 

plus’ basis. 

 
130. Bijna vanzelfsprekend wensen de producenten voor deze dienstverlening een prijs te 

ontvangen die toch meer ‘market based’ is: daartoe dringen ze erop aan om én de gratis 

verkregen emissierechten in rekening te mogen brengen en de opportuniteitskosten te 

mogen verrekenen die samenhangen met het niet op de markt kunnen brengen van hun 

volledige productiecapaciteit. 

 

Het element over de gratis emissierechten heeft de CREG onder punt V.3 van de huidige 

studie reeds verworpen. 

 
Het vermarkten van 100% van de theoretische productiecapaciteit acht de CREG een illusie: 
indien er niet voldoende reserves beschikbaar blijven kunnen het transmissienet, het 
elektrisch systeem en zelfs hun eigen centrales niet functioneren, zodat de producenten 
noch zouden kunnen produceren, noch zouden kunnen leveren. 
 
131. Nu de procedure van de prijsbepaling voor het jaar 2009 in de door de CREG 

geadviseerde zin is afgerond, vermeldt de CREG hier enkel ter illustratie de uiteenlopende 

gegevens voor de reservering van de ondersteunende dienst ‘secundaire reserve’ in de ons 

omringende landen: in Frankrijk en in Nederland ligt de opgelegde prijs per Megawatt en per 

gereserveerd uur tussen 15 en 20 euro.  
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De cost plus based berekening van de CREG leidde tot hoogstens een gemiddelde van 
24,02 Euro. Een eveneens cost plus based berekening door een extern studiebureau leidde 
tot hoogstens 30 Euro.  
 
Market based berekeningen zouden kunnen geleid hebben tot 60 Euro. 
 
132. De CREG acht het prijsverschil tussen de mogelijke marktprijs en een redelijk geachte 

cost plus prijs onredelijk groot.  

 

133. De CREG heeft ook vastgestelde dat een aantal distributienetbeheerders bij de 

aankoopprocedure voor de ondersteunende dienst ’compensatie van de netverliezen’ een 

clausule in hun lastenboek opnemen die de deelname aan de procedure in de feiten beperkt 

tot de leveranciers die over een leveringsvergunning beschikken die uitgereikt is door hun 

gewest. 

 

134. Op basis van dergelijke vaststellingen over de gevraagde marktprijzen acht de CREG 

de hier gewenste mechanismen en de werkelijke kosten voor de ondersteunende diensten 

voor diepgaand onderzoek vatbaar, in 2009. 
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XII VASTSTELLINGEN VAN DE CREG OVER 
DE MARKTEN HEEN 
 
135. Op basis van wat voorafgaat, stelt de CREG vast dat de prijsvorming gebaseerd is op 

veel gedifferentieerde prijzen voor verschillende klantengroepen, wat typisch is voor 

monopolies. 

 

136. De Belgische producenten lijken duidelijk beter voorbereid op de openstelling van de 

markt dan de overheid.  

Ze doen hun uiterste best om de huidige prijsvorming over te brengen als een gevolg van 

echte marktwerking. 

 

137. Zeker omdat in België een reëel tekort is aan productiecapaciteit en er meer en meer 

elektriciteit wordt ingevoerd, is het vanzelfsprekend dat stijgende groothandelsprijzen en 

stijgende prijzen voor afgeleide producten hun weerslag hebben op de prijzen voor de 

eindafnemers.  
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BESLUIT  
 

DE VASTSTELLINGEN 
 
138. De vrijmaking van de elektriciteitsmarkt ten bate van de consumenten loopt duidelijk 

niet zo vlot als de initiatiefnemers hadden verwacht: de uitgangpunten bleken niet zo simplel 

en niet zo stevig als verwacht, de aanpassing van de macro-economische marktstructuren 

blijkt niet voor de hand liggend en het is een lang en moeizaam proces.  

 

139. Een markt kan men dan wel bij wet voor open verklaren, dergelijke markt zal niet zelf 

voor mededinging zorgen: introductie van mededinging vergt immers een weldoordacht 

marktmodel. Noch op Europees, noch op nationaal vlak waren de overheden voldoende op 

een marktmodel voorbereid. 

 

140. De producenten waren wel beter voorbereid. Hun initiatieven blijken goed getimed. 

Hun kan ook moeilijk kwalijk genomen worden dat zij gebruik zouden gemaakt hebben van 

de ‘onvolkomenheden’ van het ‘markt’model’.  

 

De werking van de groothandelsmarkt is vooral nuttig voor hen. 

 

Onder het mom van een vermeende succesvolle ‘marktwerking’ en dito toezicht door de 

CREG slagen zij erin de eigen prijssystemen te vermarkten.  

 

De voorgestelde referentieprijs van ENDEX is een flagrant voorbeeld van niet-transparantie 

en  twijfelachtige representativiteit. 

 

141. Door steeds meer gedifferentieerde producten aan gedifferentieerde klantengroepen 

aan te bieden zorgt de dominante speler voor een maximum aan producentensurplus. 

 

142. De theorie van de politieke economie heeft tot nog toe andermaal gefunctioneerd: de 

ondernemingen die het meest te winnen of te verliezen hebben zullen de meeste middelen 

aanwenden om de politieke besluitvorming naar hun hand te zetten. De blijvende en 

wederzijdse vervlechting van de belangen van overheden en elektriciteitsondernemingen 

faciliteert dergelijke beïnvloeding.  
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 DE PRIORITEITEN 
 

143. Om tot een level playing field te komen moet de marktmacht van de dominante speler 

aangepakt worden. Diens evenwichtig uitgebouwd machinepark, dat mede door te kunnen 

beschikken over versneld afgeschreven centrales steeds de infra-marginale eenheden levert, 

is binnen België niet beconcurreerbaar. Passende maatregelen zijn absoluut vereist. 

 

Daartoe is een asymmetrische regelgeving vereist, die de incumbent bindt en aan andere 

spelers meer vrijheid en faciliteiten biedt.  

 

144. Er moet op korte termijn meer aandacht komen voor een marktmodel. 

 

Taak die de CREG tot de hare neemt en voorstellen zal formuleren op basis van de gedane 

analyse. 

 

145. België werkt in het kader van het Pentalateraal Forum absoluut om op korte termijn 

een substantieel hogere invoercapaciteit af te dwingen en projecten te steunen die daartoe 

bijdragen. Om de concurrentie met de productieportfolio van de huidige dominante 

marktspeler aan te kunnen moet een elektriciteitsonderneming over eenzelfde evenwichtige 

portfolio aan productiefaciliteiten beschikken. Dergelijke producent vindt men niet op 

Belgische schaal, wellicht wel op Europese schaal. Het voorhanden zijn van voldoende en 

gewaarborgde commerciële invoercapaciteit is belangrijk om een dergelijk scenario mogelijk 

te maken. 

 
146. Er zijn dringend maatregelen nodig om investeringsprojecten in bijkomende capaciteit 

te realiseren. Daarvoor is dringend een goed uitgewerkte prospectieve studie vereist en moet 

er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over een mogelijke verlenging of definitieve niet 

verlenging van de levensduur van de in aanmerking komende nucleaire centrales. 

 

 DE ROLLEN 

 
147. In de huidige omstandigheden zijn ex ante maatregelen effectiever dan de klassieke ex 

post maatregelen die enkel gericht zijn op een mededingingsbeleid.  
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148. Enkel de prijzen observeren is niet afdoende genoeg: de overheden, met inbegrip van 

de CREG moeten op basis van grondige analyse voorstellen uitwerken en beoordelen in het 

belang van de consument en in het algemeen belang. 

 
149. De rolverdeling tussen en de besluitvorming van de toezichthoudende actoren moet 

geoptimaliseerd worden, met een integrale in plaats van een versnipperde aanpak. De 

belangenvervlechting tussen de overheden en de elektriciteitsondernemingen, zoals deze 

kunnen bestaan binnen de netbeheerders van de gemengde sector of binnen de 

vervoersondernemingen waarbinnen de gemeenten en de dominante speler rekenen op een 

hoog rendement, werkt zeker niet bevorderend. Een aangepaste rolverdeling waarbij 

overheid en privépartners niet langer dezelfde zakelijke belangen hebben, moet ook 

bijdragen tot een beter, duidelijker en effectiever wet- en regelgevend kader. Een dergelijke 

buy-out vergt echter aanzienlijke uitgaven door de overheden. 

 
150. Het liberaliseren van een sector komt erop neer dat men door concurrentie in de markt 

te brengen aan de actoren economische prikkels geeft tot beter efficiëntie. Indien blijkt dat de 

stuwende kracht van de concurrentie, de ‘invisible hand’ faalt, moet men die vervangen door 

een ‘visible hand’.En die visible hand moet ook voldoende ‘powerful’ en ‘energetic’ zijn. 

 
151. Voor het marktmodel mag men niet langer in hoofdzaak op de TSO rekenen: De 

overheden, met inbegrip van de CREG, zullen zelf die verantwoordelijkheid moeten 

opnemen. 
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