PERSBERICHT

FEBEG betreurt de verlenging van het vangnetmechanisme
voor 3 jaar
Brussel, 16 december 2014

FEBEG is verbaasd dat de regering beslist heeft om het vangnetmechanisme met 3 jaar te
verlengen. Deze beslissing wordt genomen ondanks het feit dat de markt nog nooit zo
dynamische en competitief geweest is als nu.
De energiemarkt is sterk geëvolueerd in vergelijking met het moment waarop het
vangnetmechanisme uitgewerkt en ingevoerd werd. De concurrentie speelt volop. De laatste
jaren stellen we vast dat het aandeel van de energiecomponent in de factuur voor de
eindklanten daalt. Het percentage leverancierswissels – één van de hoogste in Europa –
getuigt van de gezonde dynamiek in de markt.
Marc Van den Bosch, directeur generaal van FEBEG: “de initiële politieke motieven die geleid
hebben tot de invoering van het vangnetmechanisme zijn niet meer actueel. Naast een
toegenomen transparantie en een toegenomen concurrentie, dalen de prijzen op de
groothandelsmarkten voor elektriciteit. Deze dalingen komen ten goede van de klanten. Wij
zijn van oordeel dat het vangnetmechanisme - dat een vorm van prijsregulering is – in
tegenstelling is met de principes van een vrije markt waarbinnen onze ondernemingen
moeten werken. FEBEG pleit er voor dat de concurrentie zich verder autonoom binnen de
geliberaliseerde markt kan ontwikkelen, waarbij voldoende grote vrijheidsgraden
gewaarborgd worden voor commerciële differentiatie en innovatie bij de leveranciers, dit in
het voordeel van de klant.”

Over FEBEG
FEBEG, de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van
elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria van deze sectoren.
FEBEG heeft 26 effectieve leden, die rechtstreeks ongeveer 8.200 personen te werk stellen en een omzet van
om en bij de 23 miljard EUR vertegenwoordigen.
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