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EFET Belgium opgericht om het vrijmaken van de Belgische energiemarkt te 
stimuleren. 
 
In het kader van de Europese Vereniging van Energie Traders (European Federation 
of Energy Traders - EFET) is een werkgroep opgericht, EFET-Belgium, om de 
opening van de Belgische elektriciteits- en gas markt te stimuleren. EFET Belgium is 
van mening dat de Belgische markt in de praktijk nauwelijks nieuwkomers toelaat en 
wil haar expertise aanbieden om een echt vrije markt ook in de praktijk om te zetten.  
 
Het bewustzijn groeit dat de Belgische energiemarkt niet voldoende geliberaliseerd 
is. Zo heeft onder meer de Belgische consumentenvereniging ‘Test Aankoop’ een 
offciële klacht  ingediend bij de Europese Commissie over het feit dat de Belgische 
prijzen voor elektriciteit 20% hoger zijn dan in de buurlanden. Meteen moet hierbij 
worden opgemerkt dat de Belgische regering de tweede helft van dit jaar het 
voorzitterschap van de Europese Raad van Ministers zal waarnemen en de 
aandacht op zich zal vestigen. 
 
De huidige marktvoorwaarden in de elektriciteitssector maken het vrijwel onmogelijk 
elektriciteit te verhandelen of  te transporteren om in aanmerking komende klanten in 
België van elektriciteit te voorzien. Als gevolg hiervan hebben slechts een gering 
aantal klanten hun oude leverancier kunnen verlaten om een nieuwe te kiezen. Dit 
wordt mede veroorzaakt door de zeer strenge voorwaarden waaraan nieuwe 
leveranciers moeten voldoen om elektriciteit door te voeren aan de zuidergrens. Zo 
is het moeilijk de vereiste capaciteit te verkrijgen en worden nieuwe leveranciers 
vrijwel verplicht om de nodige volumes te importeren. 
 
Het succes van een liberalisering is afhankelijk van de objectiviteit van de spelregels 
(transparantie) en de vlotte verhandelbaarheid (liquiditeit). In deze transparantie en 
liquiditeit hebben de groothandelaren en tussenpersonen een belangrijke rol te 
spelen, ook op de Belgische markt. Zij zijn immers in staat de eindgebruikers te 
wijzen op de voordelen van een internationale markt en kunnen hen begeleiden bij 
het afstemmen van hun verbruik aan hun werkelijke noden. Alleen wanneer de 
regelgever een voldoende transparantie en liquiditeit instelt op het niveau van de 
groothandel, kunnen gebruikers ten volle gebruik maken van de kansen die een 
liberalisering hen biedt.  
 
België lijkt echter nog ver verwijderd te zijn van een efficiënte markt. Hiervoor zijn 
een aantal redenen op te sommen, waaronder:  
 

• De Belgische energiemarkt staat niet echt open voor concurrentie. Zowel de 
productie als het vervoer worden gedomineerd door één enkele groep die 
geen concurrentie kent. Zij hebben de controle over het hoog- en 
laagspanningsnet. 

• Er is een tekort aan externe levering. Grensoverschrijdend vervoer voor 
nieuwe marktspelers is zeer beperkt en niet efficiënt verdeeld. Bovendien zijn 
de diverse transport- en exportheffingen, strijdig met internationale afspraken.  



• De huidige contractuele voorwaarden van de netwerkbeheerder belemmeren 
de handel op het Belgische hoogspanningsnet. 

• Bijkomende diensten ("Balancing en back-up services") worden vereist voor 
de levering aan afnemers, zonder dat er in een gereguleerd tarief wordt 
voorzien. Alleen de binnenlandse monopolistische producenten kunnen deze 
diensten verzorgen en doen dat aan buitensporige prijzen.  

• De recent voorgestelde netwerkcode voorziet niet in een duidelijke, niet-
discriminerende toegang tot het netwerk. 

• De benoeming van een onafhankelijke transmissienetbeheerder is na een jaar 
vertraging nog steeds geen feit en blijft in het onzekere. De 
toegangsvoorwaarden moeten nu reeds en naar de toekomst toe sterk 
worden verbeterd. 

• Zelfs al zouden invoerders op de zuidelijke grens een niet-discriminerende 
toegang verkrijgen, dan nog lijkt dit onvoldoende om Electrabel’s dominante 
marktpositie te beïnvloeden; andere – intern Belgische – lijken zich op te 
dringen om aan deze situatie te verhelpen.  

 
Tegen deze achtergrond werkt EFET-Belgium aan twee ‘position papers’. Tegelijk is 
er een actieplan opgesteld voor de meest prangende problemen. EFET Belgium 
hoopt in constructieve gesprekken met de andere actoren haar kennis en ervaring te 
kunnen delen. 
 
EFET-Belgium richt haar aandacht voornamelijk op de elektriciteitsmarkt, maar 
neemt ook deel aan gesprekken over de gasmarkt die door de Belgische regulator, 
de C.R.E.G., worden georganiseerd. Het organiseren van dergelijke gesprekken lijkt 
ons een bemoedigend signaal voor de verdere ontwikkeling van de Belgische 
gasvervoermarkt. Zo is de handel via Zeebrugge tot dusver beperkt tot een 
grensoverschrijdend verkeer, maar ligt deze aan de basis van een vernieuwde en 
efficiënte Europese gasmarkt. 
 
Als leden telt EFET meer dan 50 bedrijven die elektriciteit en gas verhandelen in 15 
Europese landen. Niet weinigen onder hen hebben interesse om zich ook op de 
Belgische markt te begeven. Helaas werden zij tot dusver vaak geconfronteerd met  
ongerechtvaardigde belemmeringen die een activiteit in België beletten.  
 
De eerste werkvergadering van EFET Belgium, werd bijgewoon door FEBELIEC, de 
Belgische Federatie van grote industriële energieverbruikers. EFET Belgium en 
Febeliec menen ook in de toekomst te kunnen samenwerken bij het ontplooien van 
nieuwe initiatieven die een efficiënte Belgische energiemarkt kunnen bevorderen.  
 
Voor meer informatie: 
 
Jan van Aken   email: efetbelgium@efet.org 
Tel: +31 20 520 79 70 Fax: +31 20 64 64 055 


	Persbericht									7 mei 2001

