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Deze presentatie is gebaseerd op de ‘Market Model Study’ die Accenture in 2015
uitgevoerd heeft in opdracht van FEBEG.
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Energiesector volop in transitie
Nieuwe consument, nieuwe noden

Home energy generation products

Care for home energy devices

62%
52%

Back-up energy storage

60%
46%

Connected home products

57%

58%

48%

51%

2015 Accenture New Energy Consumer survey results

Source: Accenture New Energy Consumer Research 2014 and 2015

2014 Accenture New Energy Consumer survey results

Energiesector volop in transitie

Leveranciers spelen een essentiële rol in deze transitie voor de
klant
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De leverancier staat centraal in het vertalen van een complex regulatoir kader
naar een toegankelijke dienst voor de klant
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Klant

Concurrentiële markt en tevreden klanten
Consument geniet van grotere prijzenconcurrentie
dan in andere Europese landen
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Retail prijs energiecomponent electriciteit
voor een residentiële klant met enkelvoudig
tarief en gemiddelde jaarlijkse consumptie
van 3.500 kWh.
Retail prijs energiecomponent gas voor een
residentiële klant met een gemiddelde
jaarlijkse consumptie van 23.260 kWh
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2014

#
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Goedkoopste retail prijs voor de
energiecomponent in vergelijking
met onze buurlanden

Concurrentiële markt en tevreden klanten
Door inspanningen van de leveranciers is de prijs voor de
consument sneller gedaald dan de groothandelsprijs

NOOT: Retail prijs werd berekend als een gemiddelde van de maandelijkse retail prijzen voor de energiecomponent. 2012 prijsberekening: het gemiddelde (€/jaar)
werd berekend over de maanden Mei tot December en vervolgens omgezet in €/MWh; 2013-2014 prijsberekening: het gemiddelde (€/jaar) werd berekend over de
maanden Januari tot December en vervolgens omgezet in €/MWh.
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Concurrentiële markt en tevreden klanten
Nog verdere daling van de groothandelsprijs zal de eindklant
ten goede komen

Forward prices of Electricity – recent evolution Forward Market
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Concurrentiële markt en tevreden klanten
Consument kan gemakkelijk veranderen van leverancier
en heeft ruime keuze

Aantal klanten dat van leverancier verandert
bij de hoogste van Europa (>15%)
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Concurrentiële markt en tevreden klanten
Dienstverlening is uiterst klantvriendelijk

Aantal klachten over leverancier bij Ombudsman daalt

4%
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Aandeel van de
klachten m.b.t.
water- en energie bij
de Economische
Inspectie (FOD
Economie) in 2014

Percentage klantendiensten die 5 sterren ontvangt van de VREG
stijgt jaarlijks

#

73%

2

van de klanten
is tevreden

Hoogst aantal
tevreden klanten in
vergelijking met onze
buurlanden

Unieke factuur is simpel, transparant en kostenefficiënt
Innen van middelen voor alle andere actoren in de
energiesector
E

A

B

Energie

Belastingen
& heffingen

Sociaal & Milieubeleid

“ONE INVOICE”
D

Transport

C

Distributie

Unieke factuur is simpel, transparant en
kosten-efficiënt
Behouden van het SPOC model is de beste keuze voor de klant

SPOC

Split Bill

+48%

Het SPOC model is niet alleen veel goedkoper dan het Split Bill model,
het evenaart bovendien de meest kosten-efficiënte commerciële facturatiediensten
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De context is gewijzigd
Evolutie van de elektriciteitsfactuur in Vlaanderen

De klant zal tegen 2017 zijn elektriciteitsfactuur zien stijgen met 37%,
terwijl de energiecomponent daalt

BTW

Distributie

Belastingen & heffingen

Hernieuwbare energiecertificaten

Transport

Energie
Gratis kWh

Noot
- Factuursimulatie gebaseerd op beschikbare informatie op 1 September 2015
- Verschillen tussen opsomming en totaal worden veroorzaakt door afrondingen
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De context is gewijzigd
Evolutie van de elektriciteitsfactuur in Wallonië

De klant zal tegen 2017 zijn elektriciteitsfactuur zien stijgen met 15%,
terwijl de energiecomponent daalt

Noot
- Factuursimulatie gebaseerd op beschikbare informatie op 1 September 2015
- Verschillen tussen opsomming en totaal worden veroorzaakt door afrondingen
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De context is gewijzigd
Evolutie van de elektriciteitsfactuur in Brussel
De klant zal tegen 2017 zijn elektriciteitsfactuur slechts met 2% zien
dalen terwijl de energiecomponent daalt

Noot
- Factuursimulatie gebaseerd op beschikbare informatie op 1 September 2015
- Verschillen tussen opsomming en totaal worden veroorzaakt door afrondingen
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Gewijzigde context zet het systeem onder druk
Sterk toegenomen risico’s en lasten
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Gewijzigde context zet het systeem onder extra druk
Steeds meer extra taken gratis of onder kostprijs ten behoeve van
derden

Innen
facturen
Toepassing
Sociaal
Tarief

Oninbare
vorderingen
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Behandeling
groenestroom
en WKK
certificaten

Gewijzigde context zet het systeem onder druk
Dalende rendabiliteit ondanks productiviteitsinspanningen

Gemiddelde EBIT marge
Europese Retail nutsvoorzieningen
In miljoen euro

EBIT
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De rendabiliteit is sterk gezakt, ondanks forse kostendrukkende
maatregelen (10-15% bij de 5 grootste leveranciers)
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De rendabiliteit van de Belgische leveranciers ligt sterk
onder het Europese gemiddelde

De leverancier heeft het steeds moeilijker om rendabel te werken,
wat op termijn onhoudbaar is
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2014

De oplossing ligt in het optimaliseren van het systeem
Onder de huidige omstandigheden is de Belgische markt
onaantrekkelijk voor investeerders, met gevolgen voor economie,
overheid en klant

Minder investeerders,
lager marktdynamisme

Dalend aandeel energiecomponent
beperkt mogelijkheden tot
prijsdifferentiatie tussen leveranciers

Risico op consolidatie en stopzetting
activiteiten, risico op jobverlies

Minder competitieve
Belgische industrie

BELGIUM NV
Dalende klantentevredenheid

Minder innovatie vertraagt
transitie naar koolstofarme
toekomst
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Onstabiel regelgevend kader
slecht voor imago België

De oplossing ligt in het optimaliseren van het systeem
Kijk naar de buurlanden, er is ruimte om de systeemkost te
doen dalen

Geraamde kost voor de leverancier in de B2C markt (Euro per aansluitingspunt)
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De oplossing ligt in het optimaliseren van het systeem
16 jaar na de start van het liberaliseringsproces in België is het tijd
om de bestaande werkwijzen in samenwerking met alle betrokkenen
te optimaliseren

I.

Behoud de unieke factuur

II.

Vermijd structurele schuldopbouw

III. Coördineer veranderingen aan het systeem
IV. Analyseer en evalueer regelgeving op

kosten en baten

V.

Optimaliseer toekenning sociaal tarief

VI. Spreid de risico’s over de ganse

waardeketen

BELGIUM
NV
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Conclusie
De situatie voor de leveranciers is niet langer houdbaar.
Behoud het concurrentieel en consumentvriendelijk systeem dat
garant staat voor
 Competitieve prijzen
 Een 5-sterren klantenservice

 Voldoende investeringen in innovatie die de klanten door de

energietransitie loodsen

 Een aantrekkelijke Belgische markt voor koolstofarme

investeringen

Neem de nodige maatregelen om de systeemkosten te doen dalen
en verdeel de resterende risico’s en lasten eerlijk over de ganse
waardeketen
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CONTACT
Marc Van den Bosch
Marc.vandenbosch@febeg.be
+ 32 2 500 85 80
www.febeg.be
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