FEBEG MEMORANDUM
verkiezingen 2014

Een aantal belangrijke tegenstrijdigheden in het beleid drukken een duidelijke
stempel op de huidige elektriciteits- en gasmarkt. Zowel producenten en
leveranciers als klanten ondervinden hiervan de negatieve effecten.
Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2014 formuleert FEBEG een aantal
concrete verbeteringsvoorstellen.

FEBEG, Ravensteingalerij 3 bus 9, 1000 Brussel,
T. 02 500 85 85, info@febeg.be, www.febeg.be

Naar een stabieler en
coherenter beleid
De gevolgen van de economische recessie zijn ook in de energiesector onmiskenbaar. De
lokale elektriciteitsproductie voor eigen gebruik neemt toe. Bestaande installaties hebben
een slechte rentabiliteit en worden gesloten. Nieuwe investeringen blijven uit. Leveranciers
worden geconfronteerd met steeds hogere financiële risico’s omwille van het stijgende
aandeel niet-energie gerelateerde componenten in de eindfactuur en met steeds toenemende
kosten ten gevolge van nieuwe regulering. Klanten hebben nood aan een competitieve,
bedrijfszekere en milieuvriendelijke bevoorrading. FEBEG doet een aantal voorstellen om de
situatie te verbeteren.

“Pak uitdagingen geharmoniseerd
aan op Europees niveau”

Het energiebeleid binnen Europa en België vandaag
• Overheden nemen ongecoördineerde of niet-geharmoniseerde regionale of
nationale maatregelen terwijl de uitdagingen supranationaal of Europees
zouden moeten aangepakt worden.
• Overheden leggen in toenemende mate verplichtingen op aan marktpartijen
terwijl op de markt gebaseerde oplossingen efficiënter zijn en minder distorsies
veroorzaken.
• Investeerders worden geconfronteerd met snel wijzigende, onstabiele en
versnipperde wetgeving terwijl zij nood hebben aan lange-termijn-zekerheid.

Vraag van FEBEG
• Stabiel kader gebaseerd op een langetermijnvisie
• Geen kortetermijn- of retroactieve maatregelen
• Harmonisatie van het beleid tussen de lidstaten en uiteraard tussen de regio’s
binnen België
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• Voldoende ruimte voor marktwerking en differentiatie tussen de marktspelers
in het belang van de klanten
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Meer aandacht voor
leveringszekerheid en flexibiliteit
Belgische elektriciteitscentrales concurreren op de Centraal West Europese markt (CWE)
die bestaat uit België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Beslissingen in één
lidstaat hebben ook impact op de installaties in de andere CWE-landen. Leveringszekerheid
en concurrentie zijn thema’s die het niveau van de lidstaat overschrijden. Een gecoördineerd
beleid en een gelijk speelveld zijn noodzakelijk om concurrentieverstoring tussen lidstaten
te vermijden. Belgische overheden en regulatoren moeten proactief deelnemen aan dit
supranationaal overleg en zich actief inzetten voor een verdere marktintegratie en een meer
gecoördineerde aanpak.

“Werk de
kostenhandicap
tegenover de
buurlanden weg”

Vraag van FEBEG
• Vermijd concurrentiehandicaps voor Belgische marktspelers. Vergelijk de impact van nieuwe en bestaande
beleidsmaatregelen systematisch met de situatie in de
buurlanden en werk eventuele concurrentiehandicaps
onmiddellijk weg.
• Creëer een soepele markt voor de aan- en verkoop
van energie en ondersteunende diensten, inclusief goed
werkende, grensoverschrijdende day ahead, intraday, en
balancerings- en reservemarkten. Flexibiliteit zowel aan
de aanbod- (productie en opslag) als aan de vraagzijde
wordt zo op een correcte wijze vergoed. Marktpartijen
worden gestimuleerd om hun potentieel aan flexibiliteit
optimaal te benutten en tijdig te investeren in nieuwe
flexibele capaciteit.
• Voer een investeringsbeleid gericht op voldoende en
tijdig beschikbare transmissie- en distributiecapaciteit.
• Zorg voor een capaciteitsmarkt - minstens op CWEniveau - als waarborg voor voldoende productiecapaciteit. In enkele buurlanden wordt een dergelijk systeem
momenteel ingevoerd of overwogen. Dat mechanisme
moet voldoen aan volgende criteria:
		 - marktwijd, dus zowel van toepassing zijn op
		 bestaande als op nieuwe installaties,
		 - technologieneutraal en open voor alle types van
		 elektriciteitsproductie, opslag en vraagbeheer.
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Naar een betaalbare energiefactuur
voor de klanten
Het beleid op vlak van hernieuwbare energie en
warmtekrachtkoppeling (WKK) enerzijds en de
openbare dienstverplichtingen (sociale maatregelen, premies voor rationaal energieverbruik)
anderzijds worden vandaag hoofdzakelijk
gefinancierd via de elektriciteitsfactuur.
FEBEG vindt dat de stijgende kosten niet verder

systematisch doorgerekend kunnen worden
via de elektriciteitsfactuur en wil zo de factuur
betaalbaar maken voor de klanten. Het beleid
voor de uitbouw van hernieuwbare energie en
het sociale energiebeleid die ten goede komen
van de volledige samenleving, zouden (minstens deels) moeten gefinancierd worden via
de algemene middelen.

Correcte vergoeding voor diensten
en risico’s
In het huidige marktmodel zijn de leveranciers
verantwoordelijk voor de facturatie en inning
van alle kostencomponenten van de energiefactuur. Dit marktmodel is economisch zinvol
en klantvriendelijk. De leveranciers betalen
echter de volledige net- en aanverwante
kosten aan de netbeheerders en betrokken
overheidsdiensten en recupereren de kosten
bij de klanten. Daaraan is een aanzienlijke
administratieve verwerkingskost verbonden
die vandaag niet vergoed wordt. De leverancier
draagt ook het financiële risico in geval van
wanbetaling door de klant. Dat risico omvat
naast de energiecomponent ook alle netkosten,
inclusief heffingen en taksen en alle gerelateerde administratieve en financiële kosten.

Vraag van FEBEG
In het licht van deze aanzienlijke administratieve kosten en
financiële risico’s om het huidige
marktmodel te handhaven pleit
FEBEG dan ook voor een correcte
vergoeding voor de diensten die
de leveranciers bieden aan netbeheerders en overheden.

3+1+3956A
1+3+2411457A
€ 451

45+1029916A

€ 451

€ 1000

€ 97

Voorbeeld totaalfactuur van een gezin

•
•
•
•
•
•

Energie
Bijdragen Groene stroom/WKK

€ 292
€ 93

Distributiekosten

€ 451

Transportkosten

€ 97

Toeslagen (Energiebijdrage)

€ 11

BTW

€ 57

TOTAAL

€ 1000

€ 97

“In een factuur
van een doorsnee
gezin is de component ‘energie’
slechts 38%. Het
financiële risico
voor de leverancier heeft betrekking op 93% van
de factuur”

Distributiekosten

•
•
•

Toeslag niet-gekapitaliseerde
pensioenen:

€ 12

Toeslag retributiereglement:

€2

•
•

Tarief meet- en telactiviteit:

Openbare Dienstverplichtingen
(opkoop certificaten, gratis kWh…):€ 178
€6

Andere DNB kosten:

€ 253

TOTAAL

€ 451

Transportkosten

•
•
•
•
•
•

Financiering maatregelen ter
bevordering van REG:
Tussenkomst in aansluiting
productie hernieuwbare energie:

€ 0,4
€3

Toeslag groenestroomcertificaat: € 23
Toeslag financiering aansluiting
offshore parken:
€ 0,4
Federale Bijdrage:

€ 14

Andere Transportkosten:

€ 56

TOTAAL

€ 97
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Cruciale rol voor leveranciers
en producenten
Vandaag is de waardeketen opgesplitst in het gereguleerde netbeheer en de commerciële activiteiten zoals productie en opslag van elektriciteit en levering van elektriciteit en gas, vraagbeheer en
aanbieden van flexibiliteit. Leveranciers hebben een cruciale rol: ze zijn verantwoordelijk voor het
evenwicht tussen vraag en aanbod binnen hun klantenportefeuille. Als antwoord op de toenemende
nood aan flexibiliteit en om beter te kunnen inspelen op prijssignalen bieden leveranciers en aggregatoren meer en meer nieuwe energiediensten (audits, monitoring, vraagbeheer) aan. Dergelijke
energiediensten behoren, net zoals productie, levering en opslag van elektriciteit en gas, tot de
geliberaliseerde markt: energieleveranciers moeten ze dus vrij kunnen aanbieden - evenwel zonder
wettelijke verplichting voor hen - om een bepaalde besparingsdoelstelling te bereiken.
FEBEG acht het niet aangewezen dat energiediensten, flexibele productie of opslag ontwikkeld
worden door netbeheerders omdat dat kan leiden tot kruissubsidiëring, concurrentieverstoring
en een suboptimaal economisch gebruik van activa. Indien netbeheerders nood hebben aan ondersteunende diensten voor de stabiliteit van hun net, kunnen zij deze aankopen via de markt.

Vraag van FEBEG

• Leveranciers hebben de vrijheid om een
eigen commercieel beleid rond hun producten en diensten te voeren. Instrumenten
voor prijsregulering worden vermeden en
kunnen hooguit betrekking hebben op een
beperkt aantal verbruikers (beschermde
klanten). De CREG heeft bovendien vastgesteld dat de prijs van de energiecomponent
onder het gemiddelde van de buurlanden
gezakt is. De vangnetregeling moet dan
ook beëindigd worden.
• Met onder andere het consumentenakkoord en het Charter Klantvriendelijkheid,

behaalde de retailregulering in België
tijdens de voorbije regeerperiode een hoog
beschermingsniveau. FEBEG juicht de
bijkomende bescherming van de klanten
en toegenomen transparantie op de retailmarkt toe. Nog meer regulering dreigt de
concurrentie echter meer te schaden dan
extra voordelen voor de klanten op te leveren omdat de mogelijkheden van partijen
om zich op de vrije markt te differentiëren
kleiner en kleiner worden. FEBEG pleit
daarom voor een periode van rust en
stabiliteit in de retailmarkt. Belangrijk
is ook dat de implementatie van zowel
het nieuwe consumentenakkoord als de
BTW-verlaging op elektriciteit een hoge
kost hebben voor de leveranciers. Bijkomende regulering dreigt dan ook onevenredig te wegen op de rentabiliteit van deze
ondernemingen.
• De implementatie van MIG 6 wordt een
belangrijke mijlpaal voor toekomstige
marktontwikkelingen via een central
clearing house. Dit project vereist de inzet
van belangrijke middelen, zowel bij leveranciers als netbeheerders. FEBEG is van
mening dat in de komende regeerperiode
alle aandacht moet gaan naar het faciliteren en garanderen van de go-live van
MIG 6. Er is geen ruimte voor bijkomende
implementaties.
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• Commerciële marktpartijen zullen ook in
de toekomst verder exclusief instaan voor
de commerciële dienstverlening aan hun
klanten. De overheden en regulatoren
zorgen voor duidelijke en evenwichtige
spelregels zodat de commerciële marktpartijen nieuwe producten en diensten
kunnen ontwikkelen en hiervoor een correcte vergoeding ontvangen. De rol van de
leverancier moet gerespecteerd worden
en zij mogen geen nadeel ondervinden
van nieuwe initiatieven of marktregels.
FEBEG pleit ervoor om bij klanten met
PV systematisch een elektronische meter te plaatsen zodat injectie en afname
voortaan afzonderlijk kunnen gemeten
en verrekend worden.

Distributienettarieven:
eenvoudig en kostenreflectief
De zesde staatshervorming verschuift een deel van de bevoegdheden van het federale naar het
gewestelijke niveau. De regionalisering van de distributienettarieven creëert de mogelijkheid
om de kostenstructuur en de toepassingsmodaliteiten van de distributienettarieven te
herbekijken.

“De verschuiving van
de bevoegdheden is een
goede gelegenheid om
de kostenstructuur van
de distributienettarieven
te herbekijken”

Vraag van FEBEG
• Eenvoudige, transparante en kostenreflectieve tariefstructuur
• Harmonisering en vereenvoudiging
van de via het cascadesysteem aangerekende componenten
• Invoering van een capaciteitstarief
voor afname op laagspanningsniveau
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• Continuïteit en maximale harmonisatie van de tariefstructuren tussen de
regio’s met het oog op de beperking
van de administratieve kosten. Omwille van de institutionele structuur
van België zijn die al substantieel
hoger dan in de buurlanden

Geen injectietarief
FEBEG verzet zich tegen de toepassing van
een injectietarief op het distributieniveau
en transmissienet. Dat bevoordeelt de
invoer en maakt productie in België minder
competitief.
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Hernieuwbare energie
integreren in de markt
De doelstelling is een markt waarin hernieuwbare en klassieke productie-installaties gelijk
behandeld worden. Om dat te bereiken is nog een belangrijke transitie nodig, waar een
grondige en goed geplande voorbereiding aan vooraf gaat.

Op korte termijn is er nood aan stabiliteit
van het ondersteuningsmechanisme voor
hernieuwbare energie en WKK. Het huidige
mechanisme moet voldoende mogelijkheden
bieden om de steun gepast en marktconform
te laten evolueren. Retroactieve aanpassingen
aan het steunsysteem zijn volledig uit den
boze en ondermijnen het investeringsvertrouwen. Nieuwe lasten en taksen op productie-installaties zijn eveneens te vermijden.

in de volgende legislatuur met deze voorbereidingen te starten.

Op middellange termijn is er nood aan een verdere omvorming van het huidige steunsysteem
voor nieuwe hernieuwbare energieprojecten.
Een mechanisme op basis van investeringssteun - voor installaties met lagere variabele
kosten - maakt het mogelijk om te evolueren
naar een elektriciteitsmarkt waarin hernieuwbare energie en conventionele productie
dezelfde marktregels volgen. FEBEG vindt het
belangrijk dat de voorbereidingen voor de
omvorming van het steunmechanisme op tijd
starten, zodat potentiële investeerders het
nodige inzicht krijgen in mogelijk toekomstige
evoluties. Het is dan ook noodzakelijk om reeds

FEBEG wil nauw betrokken worden bij de
discussies rond dit klimaat- en energiepakket 2030, omdat de definitieve beslissingen
een belangrijke impact zullen hebben op de
toekomst van de energiesector. Hoe het hernieuwbare energiebeleid verder vorm krijgt na
2020 hangt ondermeer af van het toekomstige
marktmodel, de technologische evolutie en de
prijsevolutie op de CO2- en energiemarkt. In
deze context is specifieke ondersteuning noodzakelijk voor onderzoek en ontwikkeling, en
voor demonstratieprojecten voor niet marktrijpe maar beloftevolle technieken.

De EU onderhandelt momenteel over het klimaat- en energiepakket horizon 2030. Voor het
klimaat is een ambitieuze CO2-doelstelling prioritair. Investeerders in elektriciteitsproductie - in hernieuwbare energie in het bijzonder
- vragen om een langetermijnperspectief
voor de hernieuwbare energie.

Vraag van FEBEG
• Geen retroactieve aanpassingen aan het huidige
ondersteuningssysteem voor hernieuwbare energie
• Op middellange termijn een ondersteuningsmechanisme gebaseerd op investeringssteun
(minstens voor installaties met lage variabele kost)
• Geen nieuwe lasten en taxen op productie-installaties
• Een ambitieuze CO2-doelstelling
• Langetermijnperspectief voor hernieuwbare energie
• Nauwe betrokkenheid bij de discussies rond
klimaat- en energiepakket

“Marktintegratie
van hernieuwbare
energie is de
uitdaging voor de
volgende legislatuur”
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Energiesector:
trekker van de energietransitie
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De door de Europese Unie geplande transitie naar een energiesysteem met lage
koolstofemissies vraagt grote investeringen in productie, opslag, netinfrastructuur
en toepassingen. Maar dit vergt ook veel voorafgaand onderzoek, ontwikkeling en
demonstratieprojecten.

Producenten en leveranciers van gas en elektriciteit willen een belangrijke rol spelen in die
transitie. Ze hebben hun onderzoeksbudgetten
naar nieuwe technologieën en ontwikkelingen
(zoals mobiliteit, opslag, ‘power to gas’, slimme toepassingen en ‘smart cities’) gevoelig
verhoogd en bieden nieuwe energiediensten
en producten aan die eindverbruikers toelaten
om hun emissies en energieverbruik/factuur te
beperken. Elektrische en gasvoertuigen leveren
bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage om de
uitstoot van fijn stof en broeikasgassen te verlagen. Slimme energiediensten zijn een motor
voor nieuwe toepassingen en energiebesparing
zoals vraagbeheer.

“De energiesector
wil een belangrijke rol
spelen in de transitie
naar een lagekoolstofmaatschappij”

Vraag van FEBEG
FEBEG wil dat de overheid een stimulerend kader creëert om nieuwe technologie
en nieuwe businessmodellen optimaal
te laten ontwikkelen en commercialiseren. Innovatieve oplossingen worden
gestimuleerd door een juiste mix van
opeenvolgende pushmaatregelen (R&Dondersteuning, demonstratieprojecten,..)
en pullmaatregelen (energienormen voor
gebouwen, voertuigen en toestellen). Het
Europese emissiehandelssysteem (ETS)
kan hierin een belangrijke sturende rol
spelen, op voorwaarde dat de CO2-prijs
voldoende hoog is om keuzes effectief te
beïnvloeden. FEBEG ijvert ervoor dat de
Belgische overheden de voorstellen van de
Europese Commissie voor een structurele
versterking van het ETS ten volle steunen.
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