
 

Samen werk 
maken van een  
toekomstgerichte 
en evenwichtige 
energiemarkt.

De energiesector is in volle verandering. 
Beleidsmakers én gebruikers zien het 
belang van CO

2
-reductie en duurzaamheid. 

Energieproductie verschuift van grote centrales 
naar versnipperde locaties waar hernieuwbare 
energiebronnen beschikbaar zijn. Steeds meer 
produceert de gebruiker ook zelf energie. 
De rol van de klant moet daarom evolueren, 
naar meer inspraak en controle. Digitalisatie 
en technologische innovatie zijn bij deze 
uitdagingen een essentieel hulpmiddel.

Empowering society

FEBEG bouwt mee aan een succesvolle energie-
transitie met een gezonde markt werking  
als motor. In een competitieve markt krijgen 
de marktspelers de ruimte om aan eerlijke 
concurrentie te doen met vrije, dynamische 
prijzen. Daar plukt de klant de vruchten van: 
een ruim product aanbod, voldoende markt-
spelers, een correct prijssignaal, continue 
innovatie en hoge efficiëntie. In tien aan-
bevelingen maakt FEBEG een plan op voor  
de energiemarkt van morgen.



De klant wil vernieuwde energiediensten 
en reageren op prijssignalen.

- Vrije prijzen
- Innovatie door eerlijke concurrentie
- Evenwichtige tarieven

Een open internationale markt biedt  
meer efficiëntie en zekerheid.

- Harmonisering regelgeving
- Overleg en samenwerking over de grenzen heen
- Kosten-batenanalyse voor investeringen in  
  hoogspanningslijnen met buurlanden

Een performante dagmarkt voor energie maakt  
efficiënt gebruik van alle beschikbare capaciteit.

- Geen internationale concurrentiehandicaps
- Minder administratieve interventie
- Transparantie over netcapaciteit
- Centrales vlot inzetten of sluiten

Marktspelers, inclusief klanten,  
zorgen voor een evenwicht tussen 
productie en afname.

- Snel reageren
- Voldoende flexibele bronnen
- Marktconforme aankoop van reserves
- Goedkope reserves eerst gebruiken

Beschikbaar en betaalbaar gas speelt  
een essentiële rol in de energietransitie.

- 1 marktplaats voor gas in België
- Transparante en slimme tarieven
- Sleutelrol voor gascentrales

Digitalisatie biedt de klant meer 
inzicht en geeft controle. 

- Slimme meters en netwerken
- Data-uitwisseling
- Heldere regels voor gebruik van data

Koolstofarme energie moet  
aantrekkelijker worden.

- EU Emission Trading Scheme (ETS) als hoeksteen
- Op gelijke voet met spelers wereldwijd
- Sterk prijssignaal

- Betere methodes om capaciteit in te schatten
- Samenwerking voorbij de landsgrenzen
- Capaciteitsmarkt als garantie

Door de invoering van een capaciteitsmarkt krijgt 
de klant op elk moment energiezekerheid.
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  Marktspelers, inclusief klanten, reageren  
dynamisch op lokaal overaanbod.

- Veiligheid van het net
- Heldere communicatie over overaanbod
- Dynamisch mechanisme om overaanbod te regelen
- Correcte vergoeding
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100%

- Hernieuwbare energie op gelijke tred
- Naar Europese regels voor ondersteuning
- Efficiëntie voorop
- Snellere processen

Hernieuwbare energie moet een groter
aandeel krijgen, deels door productie  
van de gebruiker zelf.
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10 aanbevelingen voor de 
energiemarkt van morgen.
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FEBEG vertegenwoordigt 32 ondernemingen in de energiesector. 
Zij staan in voor 82% van de elektriciteitsproductie in België en 
bedienen bijna acht miljoen leveringspunten in het land (gas en 
elektriciteit). De leden van FEBEG werken samen aan een zekere, 
betaalbare en duurzame energievoorziening, vandaag en morgen.

FEBEG vzw
www.febeg.be

Ravensteingalerij 3 bus 9
1000 Brussel

Tel. +32 2 500 85 85
info@febeg.be

• Ruim productaanbod

• Technologische innovatie

• Sturende prijssignalen

• Efficiëntiewinsten

• Voldoende marktspelers

Een competitieve markt  
als motor voor efficiëntie

Betaalbaarheid

Duurzaamheid

Beschikbaarheid

Klantenbetrokkenheid

      Investering


